
Số 61 - 3/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 

 

 

 

 

THUẾ QUAN GIẢM, XUẤT 

KHẨU VẪN KHÓ VỚI RÀO 

CẢN KỸ THUẬT 

Hiện nay, trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế toàn cầu, hàng rào 

thuế quan đang dần được dỡ bỏ 

nhưng nhiều quốc gia nhập khẩu 

đã tăng cường các hàng rào kỹ 

thuật, trong đó có nhiều quy định 

phi lý nhưng các doanh nghiệp bắt 

buộc phải tuân thủ. 

 
Theo Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường nông sản, các nước 

nhập khẩu nông sản lớn của Việt 

Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc… đều gia 

tăng bảo hộ hàng hóa nông sản 

thông qua các tiêu chuẩn về quản 

lý chất lượng và an toàn vệ sinh 

thực phẩm (ATVSTP), yêu cầu 

truy xuất nguồn gốc, thị trường 

EU vẫn giữ cảnh báo thẻ vàng đối 

với thủy sản khai thác nhập khẩu 

từ Việt Nam hay Đạo luật 

Farmbill và chương trình thanh tra 

cá da trơn của Hoa Kỳ… 

Nhiều rào cản kỹ thuật 
Trong khi đó Nhật Bản, Hàn 

Quốc và một số nước ASEAN đã 

và đang tăng cường áp dụng các 

quy định ngày càng khắt khe về 

kiểm dịch động thực vật nhập 

khẩu hoặc áp dụng hệ thống tiêu 

chuẩn chất lượng, ATVSTP có 

yêu cầu rất cao với các tiêu chuẩn 

hầu như tương đương, thậm chí 

cao hơn cả những tiêu chuẩn quốc 

tế thông thường như Nhật Bản. 

EU tiếp tục đi tiên phong và vận 

động các nước đối tác tiến hành 

các biện pháp bảo vệ nguồn lợi hải 

sản chung, đồng thời phát triển 

ngư nghiệp bền vững thông qua 

việc phát động Chương trình 

chống đánh bắt hải sản bất hợp 

pháp, không đăng ký, không khai 

báo; vấn đề cấp EU code đối với 

các DN xuất khẩu (XK) trên cơ sở 

tuân thủ quy định về các loại hóa 

chất cấm sử dụng và mức dư 

lượng tối đa các hoạt chất được 

phép sử dụng nhằm bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng và bảo vệ 

môi trường của EU đối với thủy 

sản nuôi trồng. 

Mỹ tiếp tục áp dụng những quy 

định, chương trình thanh tra vô 

cùng nghiêm ngặt, thậm chí vượt 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 

TRONG TH  NG M I 
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quá những chuẩn mực về kiểm 

soát an toàn thực phẩm mà thị 

trường toàn cầu áp dụng đối với 

thủy sản và áp dụng thuế chống 

bán phá giá đối với sản phẩm tôm 

XK… 

Đại diện Hiệp hội Chế biến và 

XK thủy sản Việt Nam cho hay, 

các hàng rào thương mại và kỹ 

thuật ngày càng diễn ra phức tạp 

trong những năm qua. Cụ thể, các 

vụ kiện chống bán phá giá cá tra 

và tôm đã diễn ra 15 năm qua tuy 

nhiên mỗi năm lại thêm một diễn 

biến khác, không lường trước 

được sự tính toán của phía Mỹ 

khiến DN hoàn toàn bị động và 

chịu nhiều bất lợi. 

Đối với ngành hàng rau quả, 

hiện nay các rào cản kỹ thuật của 

một số nước ngày càng tăng lên. 

Trong đó, những rào cản về kiểm 

dịch thực vật và ATTP ngày một 

nhiều. 

"Vừa qua, EU định nâng cao 

cảnh báo đối với hồ tiêu Việt 

Nam, ngay sau đó chúng tôi đã 

phải phối hợp với Hiệp hội Hồ 

tiêu Việt Nam và các tổ chức 

trong nước và quốc tế, làm việc 

với EU tại Việt Nam để tháo gỡ 

quy định này", ông Dương cho 

biết. 

Cùng với đó, đến nay "nút thắt" 

lớn nhất trong việc XK các sản 

phẩm chăn nuôi là do Việt Nam 

chưa đáp ứng được các quy định 

về kiểm dịch thú y, vùng an toàn 

dịch bệnh… 

Đối phó thế nào? 
Về phạm vi liên quan đến thủy 

sản XK, hiện nay theo quy định 

của Việt Nam và nhiều nước, việc 

XK cần phải đáp ứng quy định 

của các nước nhập khẩu (NK), khi 

gặp các rào cản liên quan đến thị 

trường NK, đầu tiên phải hướng 

dẫn các DN có thể tuân thủ đầy đủ 

các quy định của các nước NK để 

có thể đáp ứng và có thể XK sản 

phẩm của mình sang nước đó. 

Tuy nhiên, với các quy định của 

các thị trường phi lý chúng ta phải 

tiến hành các biện pháp đấu tranh 

dựa trên các quy định thông lệ 

quốc tế, các nội dung liên quan 

đến tiêu chuẩn ATTP, các quy 

định liên quan đến điều kiện thực 

tiễn Việt Nam. 

Theo Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường nông sản, thời gian tới, 

Việt Nam cần tăng cường các biện 

pháp chống gian lận xuất xứ để 

bảo vệ hàng hóa nông sản XK của 

Việt Nam trước rủi ro của những 

vụ kiện chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại hiện đang có 

nguy cơ leo thang trở lại, đặc biệt 
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do ảnh hưởng của việc Hoa Kỳ và 

các quốc gia tăng cường các biện 

pháp phòng vệ thương mại và 

trừng phạt gian lận thương mại để 

kiểm soát nguy cơ gia tăng nhập 

khẩu do hàng hóa XK dư thừa của 

Trung Quốc và Mỹ. 

Việt Nam cần cân đối giữa XK 

và NK, tức là để phục vụ XK tốt, 

chính bản thân chúng ta cần phải 

siết chặt vấn đề kiểm soát ATTP 

NK. Để khi họ siết chặt với chúng 

ta, chúng ta cũng sẽ siết chặt lại. 

Đây là một trong những cái để 

chúng ta có cơ sở đàm phán với 

họ trong tương lai. 

Điều này cho thấy việc VN chủ 

động, tích cực tham gia vào các 

FTA song phương và đa phương 

đã giúp hàng nông, thủy sản VN 

cơ bản không còn gặp trở ngại đối 

với các rào cản thuế quan, tuy 

nhiên việc các thị trường NK siết 

chặt yêu cầu về chất lượng, kiểm 

dịch… đối với hàng nông, thủy 

sản NK đang là thách thức rất lớn 

cho hoạt động sản xuất hàng nông 

sản XK của VN. Để vượt qua, các 

chuyên gia cho rằng, ngành nông 

nghiệp phải thay đổi từ phương 

thức sản xuất, thói quen giao dịch 

đến cách tiếp cận thị trường đã 

hình thành từ lâu nay. 

(Theo thoibaokinhdoanh.vn) 

XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 

SANG TRUNG QUỐC: MUỐN 

BỀN VỮNG PHẢI THAY ĐỔI 

T  DUY 
Mặc dù Trung Quốc là một 

trong những thị trường xuất khẩu 

(XK) tiêu thụ lớn sản phẩm nông 

sản Việt Nam, nhưng kim ngạch 

XK mặt hàng này chưa bền vững 

khi phụ thuộc rất lớn vào XK tiểu 

ngạch. Muốn phát triển XK bền 

vững đòi hỏi DN Việt Nam phải 

thay đổi tư duy theo hướng nâng 

cao năng lực và nhận thức trong 

việc nắm bắt các quy định kỹ thuật 

của thị trường Trung Quốc. 

Yêu cầu kiểm dịch, xuất xứ 

ngày càng cao 
Thống kê của Cục Xúc tiến 

thương mại cho thấy: Trung Quốc 

là thị trường XK chính của Việt 

Nam, năm 2018 Trung Quốc nhập 

khẩu 1,3 triệu tấn gạo, chiếm 22% 

tổng lượng gạo XK của Việt Nam; 

với mặt hàng trái cây, rau quả 

Trung Quốc nhập khẩu 2,78 tỷ 

USD, chiếm trên 70% tỷ trọng XK 

mặt hàng này của Việt Nam trong 

năm 2018. 

Mặc dù đạt được con số như 

vậy, song hầu hết các hoạt động 

XK nông sản đều thực hiện theo 

đường tiểu ngạch không có hợp 

đồng ràng buộc pháp lý giữa 
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người bán và người mua nên dễ 

dẫn đến tình trạng đối tác Trung 

Quốc phá bỏ hợp đồng. Lâu nay 

DN thường không chú ý truy xuất 

nguồn gốc của hàng hóa nên việc 

xây dựng thương hiệu, nhãn hàng 

khi XK dường như không có; chất 

lượng sản phẩm không đồng đều, 

sức cạnh tranh kém…  

Thực tế cho thấy, thời gian gần 

đây yêu cầu về chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu tại thị trường 

Trung Quốc ngày càng được nâng 

lên, nhất là truy xuất nguồn gốc 

nông sản. Theo đó, từ đầu năm 

2019, hải quan Trung Quốc đã siết 

chặt kiểm tra giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực vật nhập từ Việt 

Nam với yêu cầu: Phải ghi rõ tên, 

mã số của cơ sở đóng gói có đăng 

ký với các cơ quan chức năng của 

Việt Nam, cũng như đã được 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

công nhận trên website; Sản phẩm 

phải có Chứng nhận an toàn thực 

phẩm do cơ quan có thẩm quyền 

nước XK cấp cho các lô hàng. 

Nếu phát hiện hàng hóa có nguồn 

gốc không phải từ các nhà vườn, 

cơ sở đóng gói đã được đăng ký 

thì không được phép nhập vào 

Trung Quốc. 

Chuyển dần sang xuất khẩu 

chính ngạch 

Tuy hàng hóa XK theo đường 

chính ngạch đòi hỏi chất lượng 

phải cao hơn tiểu ngạch, nhưng 

XK chính ngạch ổn định hơn, bền 

vững hơn. Muốn tăng kim ngạch 

XK nông sản chính ngạch đòi hỏi 

DN phải đầu tư cho kỹ thuật sản 

xuất, công nghệ hiện đại trong chế 

biến, bảo quản qua đó nâng cao 

chất lượng sản phẩm; Có truy xuất 

nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận kiểm dịch động thực vật. 

Bên cạnh đó, DN cần thay đổi tư 

duy làm ăn, hướng đến XK chính 

ngạch bởi Chính phủ 2 nước đã 

thống nhất quản lý xuất nhập khẩu 

theo hướng chuyển dần sang chính 

ngạch. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, 

muốn tăng kim ngạch XK hàng 

nông sản sang Trung Quốc theo 

đường chính ngạch đòi hỏi chính 

bản thân DN phải thay đổi cách 

nghĩ, cách làm theo hướng thay 

đổi tư duy khi xuất khẩu nông sản 

vào thị trường Trung Quốc. Hiện 

Bộ Công Thương đang có kế 

hoạch tiếp tục phối hợp chặt chẽ 

với các địa phương để mở các lớp 

tập huấn cũng như cung cấp thông 

tin cho DN về thị trường, yêu cầu 

cũng như các quy định của Trung 

Quốc. 

(Theo kinhtedothi.vn) 
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26 MẶT HÀNG VIỆT NAM 

H ỞNG THUẾ 0% KHI 

NHẬP KHẨU VÀO 

CAMPUCHIA 

Theo Vụ Thị trường châu Á - 

châu Phi, Bộ Công Thương Việt 

Nam và Bộ Thương mại 

Campuchia vừa ký kết Bản Thỏa 

thuận thúc đẩy thương mại song 

phương Việt Nam – Campuchia 

giai đoạn 2019-2020. 

 
Rau quả tươi là 1 trong 26 mặt hàng  

của Việt Nam nhận ưu đãi về thuế suất  

thuế nhập khẩu 0% 

Thông qua Bản Thỏa thuận, hai 

bên cam kết dành cho nhau những 

ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu 

0% đối với các mặt hàng có xuất 

xứ từ Việt Nam và Campuchia. Cụ 

thể, phía Việt Nam sẽ được hưởng 

thuế suất ưu đãi 0% đối với 26 

mặt hàng khi nhập khẩu vào thị 

trường Campuchia gồm thịt, phụ 

phẩm, rau quả tươi hoặc ướp lạnh 

và nhiên liệu diesel. 

Các ưu đãi mà Campuchia dành 

cho Việt Nam là những ưu đãi đặc 

biệt mà Campuchia chỉ dành cho 

Việt Nam, cao hơn cả ưu đãi mà 

Campuchia cam kết với các nước 

thành viên ASEAN khác. Đối với 

các mặt hàng nhiên liệu diesel, 

đây là lần đầu tiên phía 

Campuchia dành ưu đãi về thuế 

quan đối với sản phẩm nhập khẩu 

này. 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam 

cam kết dành ưu đãi thuế suất thuế 

nhập khẩu 0% đối với 32 mặt 

hàng có xuất xứ từ Campuchia 

gồm: Gia cầm sống, thịt và phụ 

phẩm, quả chanh, bánh ga tô, thóc 

gạo, lá thuốc lá nguyên liệu (theo 

hạn ngạch). Việc dành ưu đãi thuế 

quan cho các mặt hàng nói trên sẽ 

tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có 

nguồn nguyên liệu để thực hiện 

các hợp đồng xuất khẩu sang các 

nước khác. 

Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương 

mại song phương Việt Nam-

Campuchia được dự báo sẽ thúc 

đẩy hơn nữa quan hệ thương mại 

giữa hai nước, bao gồm thương 

mại hàng nông sản và sản phẩm 

công nghiệp. 

Việc ký Bản Thỏa thuận sẽ góp 

phần vun đắp tình đoàn kết, hữu 

nghị giữa hai nước, đồng thời, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các mặt 
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hàng có xuất xứ từ mỗi bên, góp 

phần cải thiện đời sống của người 

dân, đặc biệt là người dân sinh 

sống ở khu vực biên giới và đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế bền 

vững của mỗi nước, trên nguyên 

tắc bình đẳng, cùng có lợi. 

(Theo congluan.vn) 

 

BRASIL RÀ SOÁT CHỐNG 

BÁN PHÁ GIÁ SẢN PHẨM 

LỐP XE Đ P NHẬP KHẨU 

TỪ VIỆT NAM 

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 

Công Thương đã nhận được thông 

tin về việc Cơ quan phòng vệ 

thương mại (DECOM) thuộc Cục 

Ngoại thương - Bộ Công nghiệp 

và Ngoại Thương và Dịch vụ 

Brasil thông báo khởi xướng rà 

soát hoàng hôn biện pháp chống 

bán phá giá đối với sản phẩm lốp 

cao su xe đạp nhập khẩu từ Việt 

Nam, Ấn Độ và Trung Quốc có 

mã HS 4011.50.00. 

Đây là vụ việc Brasil tiến hành 

điều tra, áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với sản phẩm nêu 

trên từ tháng 12/2014 với mức 

thuế dành cho các sản phẩm nhập 

khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam là 

0,59-2,8 USD/kg. 

Trên cơ sở thông báo tiến hành 

rà soát vụ việc, DECOM yêu cầu 

các công ty xuất khẩu có liên quan 

của các quốc gia/vùng lãnh thổ trả 

lời bản câu hỏi dành cho nhà xuất 

khẩu và gửi lại DECOM đúng thời 

hạn (30 ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo). DECOM cũng 

lưu ý, thời hạn này có thể được gia 

hạn căn cứ yêu cầu của các bên 

liên quan (tối đa là 30 ngày). 

Theo quyết định khởi xướng, 

Ấn Độ sẽ được sử dụng là nước 

tham chiếu để áp dụng tính giá trị 

thông thường. Trong trường hợp 

các Công ty xuất khẩu hoặc nhà 

sản xuất Việt Nam không đồng ý 

với việc áp dụng này thì được 

quyền nêu ý kiến trong thời hạn 

70 ngày kể từ ngày khởi xướng rà 

soát (lưu ý không được gia hạn 

thêm). 

DECOM cho biết trong trường 

hợp các nhà sản xuất, xuất khẩu bị 

điều tra không hợp tác cung cấp 

thông tin hoặc cung cấp thông tin 

không đầy đủ, hoặc gây cản trở 

cho cơ quan điều tra trong quá 

trình rà soát, cơ quan điều tra sẽ 

sử dụng các chứng cứ sẵn có 

(thường bất lợi). Mọi tài liệu nộp 

tới cơ quan điều tra cần được viết 

bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc một 

trong các ngôn ngữ chính thức của 

WTO. 

(Theo congthuong.vn) 
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MẶT HÀNG G O TRONG 

ĐÀM PHÁN TH  NG M I: 

VẤN ĐỀ NHỎ MÀ KHÔNG 

NHỎ 

Là một trong những mặt hàng 

phổ biến nhất thế giới, gạo còn là 

mặt hàng dễ bị tổn thương nhất. 

Những biện pháp bảo hộ thương 

mại và đặc thù riêng có của loại 

hàng hóa này khiến cho hoạt động 

xuất nhập khẩu, tiêu thụ gạo luôn 

phải đối mặt với nguy cơ bất ổn. 

Vậy, với sự phát triển của các 

định chế thương mại toàn cầu, 

những rủi ro đối với mặt hàng gạo 

có giảm bớt hay không ? Câu trả 

lời là: Không. Vì gạo không phải 

là tất cả, nhưng chắc chắn vẫn là 

một điểm nhấn trong các cuộc 

đàm phán thương mại sắp tới có 

liên quan đến Hoa Kỳ hoặc các 

đối thủ cạnh tranh châu Á. 

 
Gạo luôn là tâm điểm trong các  

cuộc đàm phán thương mại 

Thứ nhất, gạo là mặt hàng 

“nóng”. Thế giới đã tiêu thụ gạo 

trong nhiều thế kỷ, nhưng thương 

mại về gạo chỉ mới xuất hiện 

trong một phần nhỏ của thời gian 

đó. Không giống như lúa mì và 

ngô, được đưa vào thương mại 

xuyên biên giới trong hàng trăm 

năm, gạo đã không tham gia vào 

thị trường toàn cầu cho đến cuối 

thế kỷ 20.  

Tất nhiên, không phải tất cả các 

loại gạo đều được tạo ra như nhau. 

Các loại hạt ngũ cốc có hơn 20 

biến thể khác nhau, được phân 

loại là thơm hoặc không thơm. Ví 

dụ, Ấn Độ và Pakistan dẫn đầu 

trong việc xuất khẩu gạo basmati 

(là một trong hai loại gạo thơm 

nổi bật nhất) sang Trung Đông và 

châu Âu. Trên thực tế, nhờ xuất 

khẩu của Ấn Độ, sản xuất gạo 

basmati đã bùng nổ trong những 

năm gần đây. Trong khi đó, các 

nhà sản xuất gạo hương nhài tập 

trung ở Đông Nam Á, nơi Thái 

Lan từ lâu đã nắm giữ lợi thế về 

sản lượng; tiếp đến Việt Nam và 

Campuchia trong những năm gần 

đây. 

Thứ hai, gạo là mặt hàng thấm 

sâu vào truyền thống toàn cầu. 

Thời gian qua, các biện pháp bảo 

hộ đã dẫn đến một số thay đổi 

quan trọng trong thị trường gạo 

quốc tế. Ấn Độ đã vươn lên dẫn 

đầu các nhà xuất khẩu gạo của thế 
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giới với sự trợ cấp của Chính phủ 

nước này. Tuy nhiên, sản xuất lúa 

gạo của Ấn Độ cũng đang gặp vấn 

đề do thiếu nước tưới và hệ thống 

thủy lợi yếu kém. Giống như Ấn 

Độ, Trung Quốc cũng đã thực 

hiện các bước để thúc đẩy sản 

xuất lúa gạo trong nước. Nhưng 

giá gạo tăng cao nhờ nguồn tài trợ 

của chính phủ, cùng với mức tiêu 

thụ trong nước tăng, đã biến 

Trung Quốc thành một trong 

những nhà nhập khẩu gạo lớn nhất 

thế giới.  

Thứ ba, gạo là nguồn gốc cho 

các cuộc đàm phán thương mại 

của châu Á. Mặc dù Nhật Bản và 

Hàn Quốc chỉ đóng vai trò nhỏ 

trong thương mại gạo toàn cầu, 

nhưng mỗi quốc gia có mức thuế 

từ 200% trở lên trong lĩnh vực này 

và chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho 

trợ cấp gạo. Để so sánh, các nhà 

sản xuất ở Hoa Kỳ nhận được ít sự 

hỗ trợ chính trị và xã hội hơn so 

với các nước châu Á. Bởi Hoa Kỳ 

trồng nhiều gạo hơn so với tiêu 

thụ, nông dân dựa vào xuất khẩu 

bằng cách mở rộng các hiệp định 

thương mại có lợi.  

Trong thời gian tới, gạo sẽ vẫn 

là tâm điểm của các cuộc đàm 

phán thương mại liên quan đến 

các nhà sản xuất và người tiêu 

dùng gạo lớn nhất của châu Á. 

Như đã thấy trong các hiệp định 

song phương gần đây giữa Liên 

minh châu Âu với Nhật Bản, 

MERCOSUR và Canada, ngay cả 

những điểm tranh cãi nhỏ cũng có 

thể trì hoãn hoặc làm hỏng các 

hiệp định thương mại, đặc biệt là 

khi bàn đến lĩnh vực nông nghiệp. 

Và gạo luôn là vấn đề không nhỏ 

đối với hầu hết các quốc gia châu 

Á. 

(Theo congthuong.vn) 

 

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ỨNG PHÓ 

VỚI RỦI RO TỪ CUỘC 

CHIẾN TH  NG M I MỸ-

TRUNG? 

Xung đột giữa Mỹ - Trung Quốc 

khiến doanh nghiệp hai nước phải 

tìm cách tăng cường xuất khẩu 

sang nước thứ ba, tạo ra áp lực 

nhập khẩu cho các thị trường 

khác, trong đó có Việt Nam. 

 
Cuộc chiến thương mại Mỹ -

Trung đang diễn biến khó lường, 



Số 61 - 3/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 

 

do đó doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu Việt Nam cần chủ động ứng 

phó với những rủi ro có thể xảy ra. 

Nhận định này được các chuyên 

gia đưa ra tại hội thảo “Xung đột 

thương mại Mỹ - Trung và rủi ro 

với các doanh nghiệp Việt Nam” 

do Trung tâm Hội nhập Quốc tế 

Thành phố Hồ Chí Minh (CIIS) 

phối hợp với Trung tâm Trọng tài 

Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 

22/3. 

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục 

trưởng Cục Phòng vệ thương mại, 

Bộ Công Thương cho rằng cuộc 

chiến thương mại giữa hai nền 

kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ -

Trung Quốc đã và đang tác động 

đến dòng chảy thương mại hàng 

hóa, làm gia tăng các vụ điều tra 

phòng vệ thương mại của Mỹ với 

những đối tác nhập khẩu lớn. 

Xung đột giữa Mỹ - Trung Quốc 

khiến doanh nghiệp hai nước phải 

tìm cách tăng cường xuất khẩu 

sang nước thứ ba, tạo ra áp lực 

nhập khẩu cho các thị trường 

khác, trong đó có VN, đồng thời 

làm gia tăng xu thế bảo hộ, phòng 

vệ thương mại trên toàn cầu. 

Theo ông Chu Thắng Trung, 

nếu cuộc chiến thương mại Mỹ -

Trung không được giải quyết sớm 

thì nguy cơ doanh nghiệp xuất 

khẩu Việt Nam bị Mỹ điều tra và 

áp các biện pháp phòng vệ thương 

mại là rất cao. 

Tiền lệ quan hệ thương mại giữa 

Mỹ - Trung Quốc và Việt Nam 

cho thấy, sau khi Mỹ tiến hành 

điều tra và áp thuế phòng vệ 

thương mại với Trung Quốc mặt 

hàng nào thì 3-4 năm sau Mỹ cũng 

tiến hành điều tra với Việt Nam. 

Nguyên nhân là do cơ cấu sản 

phẩm xuất khẩu vào Mỹ của 

Trung Quốc và Việt Nam khá 

tương đồng nhau. Thêm vào đó, 

sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp 

phòng vệ với hàng hóa của Trung 

Quốc, kim ngạch xuất khẩu mặt 

hàng đó của Việt Nam vào Mỹ 

tăng mạnh. 

Điều này có thể được giải thích 

là phía Việt Nam đã tận dụng lợi 

thế về thuế để đẩy mạnh xuất 

khẩu. Tuy nhiên, nếu kim ngạch 

xuất khẩu vượt quá năng lực sản 

xuất thực tế của Việt Nam thì 

nguy cơ bị Mỹ điều tra là rất cao. 

Rủi ro lớn nhất đối với doanh 

nghiệp Việt Nam trong cuộc chiến 

thương mại Mỹ - Trung chính là 

vấn đề chuyển tải hàng hóa từ 

Trung Quốc. Có nghĩa là hàng hóa 

Trung Quốc sẽ được đẩy vào Việt 

Nam dưới dạng tạm nhập tái xuất 
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hoặc gia công đơn giản để lấy xuất 

xứ Việt Nam, sau đó xuất khẩu 

sang Mỹ. Điều này giúp hàng hóa 

Trung Quốc tránh bị áp thuế cao 

nhưng sẽ là lý do chính đáng để 

Mỹ điều tra và áp dụng phòng vệ 

thương mại với hàng hóa của Việt 

Nam. 

Đáng ngại nhất là nếu Mỹ kết 

luận có sự chuyển tải hàng hóa từ 

Trung Quốc vào Việt Nam thì tất 

cả sản phẩm đó của Việt Nam sẽ 

chịu chung mức thuế với Trung 

Quốc chứ không chỉ áp riêng với 

số hàng có nguồn gốc từ Trung 

Quốc. 

Việc điều tra chống lẫn thuế là 

vấn đề mới và chưa được quy định 

cụ thể trong Hiệp định WTO, do 

đó phía Mỹ thường đơn phương 

áp dụng luật của Mỹ, gây bất lợi 

cho đối tác. 

Mặt hàng thép là một trong 

những tiền lệ bất lợi của Việt Nam 

khi mua nguyên liệu từ Trung 

Quốc để sản xuất xuất khẩu vào 

Mỹ, hiện nay mặt hàng ván ép 

cũng đang bị Mỹ điều tra. 

Với những diễn biến khó lường 

trong cuộc chiến thương mại Mỹ-

Trung và xu hướng bảo hộ thương 

mại ở nhiều quốc gia khác, bà 

Nguyễn Thị Phương Thảo khuyến 

cáo doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam thường xuyên cập nhật thông 

tin liên quan đến các biện pháp 

phòng vệ thương mại được áp 

dụng cho sản phẩm của Trung 

Quốc và các đối thủ cạnh tranh 

khác. 

Song song đó, doanh nghiệp cần 

cân nhắc cẩn trọng trong việc sử 

dụng các nguyên liệu bán thành 

phẩm và thành phẩm từ Trung 

Quốc cũng như các quốc gia đang 

bị áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại để hạn chế tối đa nguy 

cơ lọt vào “tầm ngắm” của Mỹ. 

Ông Châu Việt Bắc, Phó Tổng 

thư ký VIAC nhấn mạnh để giảm 

thiểu nguy cơ bị điều tra và áp 

dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại, doanh nghiệp Việt 

Nam phải chủ động trong việc 

đánh giá rủi ro. Doanh nghiệp 

tuyệt đối không tiếp tay cho hoạt 

động chuyển tải hàng hóa từ 

Trung Quốc, đồng thời phải quản 

trị tốt việc lưu trữ các chứng từ về 

nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, 

sản phẩm. 

Chỉ khi chủ động sản xuất, kinh 

doanh một cách chân chính thì 

doanh nghiệp mới đủ sức vượt qua 

những rủi ro trong bối cảnh 

thương mại toàn cầu nhiều biến 

động như hiện nay. 

(Theo vietnamplus.vn) 
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TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 

CÁC N ỚC THÀNH VIÊN  

Mỹ phẩm  

Ngày 05/2/2019, Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Yêu cầu ghi nhãn đối với mỹ 

phẩm đóng gói sau khi nhập khẩu. 

Cụ thể, theo Tiểu đoạn 10, Đoạn 

1, Điều 7, Bộ Y tế và Phúc lợi đề 

xuất các yêu cầu ghi nhãn cho các 

sản phẩm mỹ phẩm được đóng gói 

lại hoặc đóng gói phụ sau khi 

nhập khẩu. Mục đích của dự thảo 

nhằm cung cấp thông tin cho 

người tiêu dùng. Chưa xác định 

thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn 

cuối cùng để các nước thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến vào 

06/4/2019.  

Thuốc lá  

Ngày 13/02/2019, Thái Lan 

thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo: 

Tiêu chuẩn, phương pháp và điều 

kiện đối với sản phẩm thuốc lá và 

bao bì thuốc lá B.E. 2561 (2018) 

Bao bì của thuốc lá trong nước 

hoặc nhập khẩu phải có định dạng 

và đặc điểm theo quy định khi 

không có văn bản, hình ảnh, logo, 

ký hiệu, nhãn hiệu, hình ảnh, đánh 

dấu, thiết kế hoặc các vấn đề khác 

ngoài những thông báo được cho 

phép trong Dự thảo này, ví dụ: - 

Gói, hộp, hoặc thùng dựng thuốc 

lá phải có hình chữ nhật; - Tất cả 

các mặt bên ngoài của bao bì hoặc 

hộp đựng thuốc lá phải được bao 

bởi giấy couche màu Pantone 

(Pantone 448C); - Tên thương 

hiệu phải bằng tiếng Thái hoặc 

tiếng Anh, sử dụng phông chữ 

"TH Sarabun PSK" và chiều cao 

không quá 1,5 mm. Màu chữ phải 

là màu xám nhạt (Pantone Cool 

Grey 2C) và chỉ được phép hiển 

thị ở một vị trí. Thời gian dự kiến 

thông qua vào 13/12/2018. Thời 

gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 

10/9/2019. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên tham gia góp ý 

kiến vào ngày 14/4/2019.  

Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

thông báo cho các nước Thành 

viên WTO về việc xóa bỏ một số 

Tiêu chuẩn cấp quốc gia 

Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) thông báo cho các nước 

Thành viên WTO về việc xóa bỏ 

mộtsố Tiêu chuẩn cấp quốc gia. 

Cụ thể, sẽ loại bỏ bảy tiêu chuẩn 

tự nguyện cấp quốc gia và một 

tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với 

trái cây và  rau quả khỏi Bộ luật 



Số 61 - 3/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 12 

 

Quy định Liên bang (CFR). Hành 

động được thực hiện nhằm loại bỏ 

các quy định lỗi thời, không cần 

thiết, không hiệu quả hoặc gây ra 

các chi phí không cần thiết. Các 

tiêu chuẩn tự nguyện này và tất cả 

các sửa đổi tiếp theo hoặc tiêu 

chuẩn mới cho trái cây và rau quả 

sẽ có sẵn trong một công bố riêng. 

Các tiêu chuẩn cho các mặt hàng 

bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được 

quản lý bởi Bộ phận kiểm tra cây 

trồng đặc biệt AMS (SCI) và được 

phân loại bằng hệ thống đánh số 

hiện có đối với các tiêu chuẩn tự 

nguyện. Bất kỳ tiêu chuẩn tự 

nguyện mới hoặc sửa đổi nào đều 

sẽ được công bố trên Đăng ký liên 

bang để có thể nhận xét công khai. 

Thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

ngày 01/2/2019. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên WTO tham 

gia góp ý kiến vào ngày 

02/4/2019. 

(Theo VP TBT VN) 

 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 

CÁC N ỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG THÁNG 3/2019 
1. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 

- Số: G/TBT/N/ARE/459 

Nội dung: Điều hòa không khí 

dùng trong thương mại (ICS 

31.240) 

- Số: G/TBT/N/ARE/460 

Nội dung: Điều hòa không khí 

dùng trong gia đình (ICS 31.240) 

2. Số: G/TBT/N/CAN/579 

Nước TB: Canada 

Nội dung: Động cơ và máy móc 

cho đường địa hình  

3. Số: G/TBT/N/CHL/466 

Nước TB: Chile 

Nội dung: Điện. Từ(ICS 17.220) 

4. Các thông báo của Trung 

Quốc 

- Số: G/TBT/N/CHN/1312 

Nội dung:Tăm gỗ (HS: 

4421991090) 

- Số: G/TBT/N/CHN/1313 

Nội dung: Thiết bị y tế  (HS: 

9001-9033) 

- Số: G/TBT/N/CHN/1314 

- Số: G/TBT/N/CHN/1315 

Nội dung: Phát thải của phương 

tiện giao thông (ICS 13.040.50) 

5. Số: G/TBT/N/GHA/10 

Nước TB: Ghana 

Nội dung: Dãy bếp, bàn để làm 

thức ăn, lò (ICS 97.040.20) 

6. Số: G/TBT/N/ISR/1034 

Nước TB: Israel 

Nội dung: Xe cơ giới (ICS 43) 

7. Các thông báo của Kenya 

- Số:G/TBT/N/KEN/844 

- Số: G/TBT/N/KEN/845 
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- Số: G/TBT/N/KEN/847 

- Số: G/TBT/N/KEN/848 

Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 

(ICS 67.120.10) 

- Số: G/TBT/N/KEN/846 

Nội dung: Gia cầm và trứng 

(ICS 67.120.20 ) 

- Số: G/TBT/N/KEN/849 

- Số: G/TBT/N/KEN/850 

- Số: G/TBT/N/KEN/851 

Nội dung: Cà phê và các chất 

thay thế cà phê (ICS 67.140.20 ) 

8. Số: G/TBT/N/KOR/815 

Nước TB: Hàn Quốc 

Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ chạy điện (ICS 

43.120) 

9. Các thông báo của Kuwait 

- Số:G/TBT/N/KWT/484 

Nội dung: Cầu chì và các thiết 

bị bảo vệ quá dòng (ICS 

29.120.50) 

- Số: G/TBT/N/KWT/485 

Nội dung: Dụng cụ điện (ICS 

25.140.20) 

- Số:G/TBT/N/KWT/486 

- Số: G/TBT/N/KWT/489 

- Số: G/TBT/N/KWT/490 

Nội dung: 

Thiết bị đóng cắt (ICS 

29.120.40 ) 

- Số:G/TBT/N/KWT/487 

- Số:G/TBT/N/KWT/491 

- Số:G/TBT/N/KWT/492 

- Số:G/TBT/N/KWT/493 

Nội dung: Cáp (ICS 29.060.20) 

- Số:G/TBT/N/KWT/488 

Nội dung: Thiết bị đóng cắt và 

điều khiển hạ áp (ICS 29.130.20 ) 

- Số:G/TBT/N/KWT/494 

Nội dung: Máy biến áp. Máy 

kháng điện (ICS 29.180) 

- Số:G/TBT/N/KWT/495 

Nội dung:Bóng đèn sợi đốt (ICS 

29.140.20) 

- Số: G/TBT/N/KWT/496 

- Số: G/TBT/N/KWT/497 

Nội dung: Các tiêu chuẩn liên 

quan đến bóng đèn (ICS 

29.140.99) 

- Số:G/TBT/N/KWT/498 

Nội dung: Dây và cáp điện (ICS 

29.060) 

10. Các thông báo của Mexico 

- Số: G/TBT/N/MEX/450 

Nội dung:Sản phẩm công nghệ 

thông tin và truyền thông (ICS 

33.020) 

- Số: G/TBT/N/MEX/451 

Nội dung: Hổ phách 

11. Các thông báo của Rwanda 

- Số: G/TBT/N/RWA/220 

- Số: G/TBT/N/RWA/221 

- Số: G/TBT/N/RWA/222 

Nội dung: Giày (ICS 61.060 ) 

- Số:G/TBT/N/RWA/223 

Nội dung: Chất lượng nước 

(ICS 13.060.99) 
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- Số:G/TBT/N/RWA/224 

Nội dung:Vật liệu xây dựng 

đường (ICS 93.080.20 ) 

- Số: G/TBT/N/RWA/225 

Nội dung: Đánh bắt và nuôi 

thủy sản (ICS 65.150 ) 

- Số:G/TBT/N/RWA/226 

- Số:G/TBT/N/RWA/227 

- Số:G/TBT/N/RWA/228 

- Số:G/TBT/N/RWA/229 

Nội dung: Vải dệt (ICS 

59.080.30) 

- Số:G/TBT/N/RWA/230 

Nội dung: Bao. Túi (ICS 

55.080) 

12. Số: G/TBT/N/TUR/147 

Nước TB: Thỗ Nhĩ Kỳ 

Nội dung: Thuốc lá. Sản phẩm 

thuốc lá (ICS 65.160) 

13. Các thông báo của Uganda 

- Số: G/TBT/N/UGA/1039 

Nội dung: Sản phẩm thịt đóng 

gói (ICS 67.120.10) 

- Số: G/TBT/N/UGA/1038 

Nội dung: Xúc xích thịt. (ICS 

67.120.10) 

- Số: G/TBT/N/UGA/1037 

Nội dung: Gia cầm và trứng 

(ICS 67.120.20) 

- Số: G/TBT/N/UGA/1035 

- Số:G/TBT/N/UGA/1036 

Nội dung:Thịt và sản phẩm thịt  

(ICS 67.120.10) 

14. Các thông báo của Hoa Kỳ 

- Số:G/TBT/N/USA/1444 

Nội dung: Khoai tây (ICS 

03.120; 67.080) 

- Số: G/TBT/N/USA/1445 

Nội dung: Chất hữu cơ (ICS 

65.020; 67.020; 71.080) 

15. Số: G/TBT/N/ZAF/235 

Nước TB: Nam Phi 

Nội dung: Thực phẩm (ICS 67) 

(TH) 

 

 

 

 

TRÁNH NHẦM LẪN GIỮA 

TIÊU CHUẨN VÀ QUY 

CHUẨN 
Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật năm 2006 đã phân 

biệt rõ tiêu chuẩn và quy chuẩn.  

Theo đó, tiêu chuẩn là quy định 

về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu 

quản lý dùng làm chuẩn để phân 

loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường và 

các đối tượng khác trong hoạt 

động kinh tế - xã hội nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của 

các đối tượng này. Còn quy chuẩn 

là quy định về mức giới hạn của 

đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản 

lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường và các 

đối tượng khác trong hoạt động 

TCĐLCL VÀ  

DOANH NGHIỆP 
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kinh tế - xã hội phải tuân thủ để 

bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức 

khỏe con người; bảo vệ động vật, 

thực vật, môi trường; bảo vệ lợi 

ích và an ninh quốc gia, quyền lợi 

của người tiêu dùng và các yêu 

cầu thiết yếu khác. 

Điều khác biệt lớn nhất giữa tiêu 

chuẩn và quy chuẩn là: Tiêu chuẩn 

thực chất chỉ mang tính chất 

khuyến nghị, khuyến cáo, tự 

nguyện áp dụng. Còn quy chuẩn 

được cơ quan nhà nước ban hành, 

bắt buộc các doanh nghiệp phải áp 

dụng trong hoạt động sản xuất - 

kinh doanh và các hoạt động kinh 

tế - xã hội khác. Tuy nhiên, việc 

một tiêu chuẩn được công bố và 

áp dụng cần phải xem xét kỹ về 

nhiều khía cạnh và có tính thực 

tiễn để áp dụng, bởi lẽ mục đích 

của tiêu chuẩn nhằm nâng cao 

chất lượng và hiệu quả của đối 

tượng áp dụng, cũng như nâng cao 

tính cạnh tranh của sản phẩm. Rõ 

ràng, với người dân nói chung, 

một sản phẩm được quảng cáo 

trên bao bì là đáp ứng tiêu chuẩn 

VN (TCVN) sẽ được tin tưởng 

hơn sản phẩm không có nhãn mác 

tương tự. Do đó, nếu tiêu chuẩn 

đưa ra không sát với thực tiễn và 

không thực hiện được sẽ vô tình 

làm giảm giá trị thương hiệu, giảm 

giá trị và sức cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trường.  

Ngoài ra, tiêu chuẩn quốc gia 

cũng là một trong các căn cứ để 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 

mang tính bắt buộc. Vì vậy, nếu 

một quy chuẩn được áp dụng dựa 

trên các tiêu chuẩn không có tính 

thực tiễn, có thể xóa sổ đối tượng 

được áp dụng đó, gây nên thiệt hại 

lớn không chỉ cho nền kinh tế mà 

còn là vấn đề bản sắc văn hóa, 

truyền thống Việt Nam, như 

“nước mắm truyền thống”. 

Với những lý do đó, Điều 13 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật cũng quy định rõ tiêu chuẩn 

được xây dựng dựa trên một hoặc 

những căn cứ sau: Tiêu chuẩn 

quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 

chuẩn nước ngoài; Kết quả nghiên 

cứu khoa học và công nghệ, tiến 

bộ kỹ thuật; Kinh nghiệm thực 

tiễn; Kết quả đánh giá, khảo 

nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, 

giám định. 

Theo khoản 3 Điều 6 Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, một 

trong các nguyên tắc cơ bản của 

việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật 

là phải bảo đảm sự tham gia và 

đồng thuận của các bên có liên 

quan. 

(Theo sggp.org.vn) 
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PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN 

ISO/IEC 27001: GIẢI PHÁP 

CHO BẢO MẬT CNTT HIỆN 

NAY 

Hiện nay, CNTT cũng như công 

nghệ Internet of Things (IoT) đã 

trở thành một phần của cuộc 

sống. Mặc dù các trợ lí ảo thông 

minh này đang được phát triển 

trên thị trường với số lượng lớn 

thì thực tế chứng minh rằng các 

sản phẩm thông minh này thường 

tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật. 

Theo các chuyên gia trong lĩnh 

vực CNTT (tờ Forbes Online) thì 

ước tính rằng thiệt hại hàng năm 

tới từ tội phạm mạng có thể tăng 

lên 2 nghìn tỷ USD trong năm tới. 

Sự hấp dẫn của tội phạm CNTT 

đối với tin tặc hình sự là rõ ràng: 

mạng lưới tương tác phức tạp, 

hình phạt tương đối thấp và các 

khoản thanh toán khổng lồ. Chính 

vì vậy, sự ra đời của tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001 cho hệ thống quản 

lí thông tin (ISMS) là vô cùng cần 

thiết. 

Được coi là lá cờ tiên phong 

trong việc giúp xác định các rủi ro 

tiềm ẩn đối với dữ liệu cũng như 

được coi là bộ công cụ và phương 

pháp hoàn chỉnh để quản lý bảo 

mật dữ liệu – tiêu chuẩn ISO / IEC 

27000 được công bố lần đầu tiên 

cách đây hơn 20 năm. Được phát 

triển bởi tiểu ban ISO / IEC JTC 

1, ủy ban kỹ thuật chung giữa tổ 

chức tiêu chuẩn hóa ISO và Ủy 

ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) 

với mục tiêu cung cấp một điểm 

tiêu chuẩn hóa chính thức trong 

công nghệ thông tin, nó đã được 

cập nhật và mở rộng liên tục để 

bao gồm hơn 40 Tiêu chuẩn Quốc 

tế bao gồm các thuật ngữ, từ vựng 

đã được chia sẻ trong ISO / IEC 

27000, quản lý rủi ro (ISO / IEC 

27005), bảo mật điện toán đám 

mây (ISO / IEC 27017 và ISO / 

IEC 27018) đến các kỹ thuật pháp 

y được sử dụng để phân tích bằng 

chứng kỹ thuật số và điều tra sự 

cố (ISO / IEC 27042 và ISO / IEC 

27043 tương ứng). 

Những tiêu chuẩn này không chỉ 

giúp quản lý an ninh thông tin mà 

còn giúp xác định và đưa tội phạm 

ra công lý. Ví dụ, ISO / IEC 

27043 cung cấp các hướng dẫn 

mô tả các quy trình và nguyên tắc 

áp dụng cho các loại điều tra khác 

nhau, bao gồm, nhưng không giới 

hạn, truy cập trái phép, hỏng dữ 

liệu, sự cố hệ thống hoặc vi phạm 

bảo mật thông tin của công ty, 

cũng như mọi kỹ thuật số khác 

cần thiết trong cuộc điều tra. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
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CÀ PHÊ 'MADE IN VIET 

NAM' NÂNG CHẤT ĐỂ XUẤT 

KHẨU 

Mặc dù cà phê xuất khẩu của 

Việt Nam có khối lượng lớn, 

nhưng chất lượng chưa đồng đều, 

lượng cà phê xuất khẩu bị thải 

loại còn chiếm tỷ lệ cao trong 

tổng số cà phê xuất khẩu bị thải 

loại của thế giới. 

 
Cà phê Việt Nam vẫn còn loay hoay 

giữa lượng và chất. 

Ngành cà phê Việt Nam được 

yêu cầu phải giữ vững vị trí thứ 2 

thế giới về XK và sản lượng, phấn 

đấu đạt giá trị kim ngạch 6 tỷ 

USD vào năm 2030. Tuy nhiên, 

thực tế không mấy lạc quan khi 

liên tiếp những năm gần đây và 

ngay trong niên vụ cà phê 2019 

này, giá cà phê liên tục giảm. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 

Công Thương): Trong 10 ngày 

giữa tháng 2/2019, giá cà phê 

Robusta nhân xô trong nước giảm 

theo giá cà phê toàn cầu. So với 

ngày 9/2/2019, giá cà phê Robuta 

nhân xô giảm từ 0,9 - 1,5%. Ngày 

18/2/2019, giá cà phê Robusta 

nhân xô thấp nhất là 32.700 

đồng/kg tại các huyện Di Linh và 

Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng); mức 

cao nhất là 33.400 đồng/kg tại 

huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk. So 

với cùng kỳ năm 2016, mức giá 

này đã giảm gần 10.000 đồng/kg. 

Các chuyên gia phân tích, với áp 

lực bán ra từ thu hoạch cà phê 

niên vụ mới trong bối cảnh sức 

mua yếu từ các thương nhân, nhà 

đầu cơ… giá cà phê Việt Nam sẽ 

khó có thể cải thiện. 

Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch 

Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam 

nhận định: Việt Nam có 640 nghìn 

hộ trồng cà phê và rất nhiều đại lý 

thu mua cà phê. Tuy nhiên, các 

đại lý thu mua này chủ yếu kinh 

doanh đơn thuần chứ không chú ý 

nhiều đến chất lượng. Việc sơ chế, 

bảo quản sau thu hoạch của người 

nông dân khi vào vụ thu hoạch 

cũng có "vấn đề". Ở khâu chế 

biến, ngành cà phê Việt Nam vẫn 

đang loay hoay với bài toán tìm 

giải pháp nâng tỷ lệ cà phê chế 

biến sâu. 

Theo số liệu thống kê từ Tổng 

cục Hải quan, XK cà phê của Việt 

Nam tháng 1/2019 đạt 183,7 nghìn 

tấn, trị giá 324,24 triệu USD, tăng 
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19,4% về lượng và 17,6% về trị 

giá so với tháng 12/2018, nhưng 

giảm 15,1% về lượng và 22,7% về 

trị giá so với tháng 1/2018. Giá 

XK bình quân mặt hàng cà phê 

tháng 1/2019 đạt mức 1.765 

USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 

12/2018 và giảm 9,6% so với 

tháng 1/2018. 

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, 6 

tháng đầu năm 2019, XK cà phê 

của VN sẽ tiếp tục gặp khó khăn 

do giá cà phê toàn cầu ở mức 

thấp; lượng cà phê XK có khả 

năng thấp hơn cùng kỳ năm 2018 

do sản lượng giảm. Bên cạnh đó, 

thị trường cà phê toàn cầu vẫn 

chịu áp lực dư cung, kinh tế toàn 

cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng sẽ 

có tác động nhất định đến nhu cầu 

tiêu thụ cà phê. Mỗi năm thế giới 

chi khoảng 500 tỷ USD cho tiêu 

dùng cà phê nhưng doanh thu từ 

XK cà phê của Việt Nam mới ở 

mức 3,4 tỷ USD. Như vậy, miếng 

bánh thị phần cà phê thế giới mà 

VN đang có còn rất nhỏ, trong khi 

lượng XK lớn thứ hai thế giới. 

Cục Xuất nhập khẩu khuyến 

cáo, để nâng cao giá trị mặt hàng 

cà phê XK, ngành cà phê Việt 

Nam cần có sự chuyển đổi về cơ 

cấu mặt hàng, gia tăng XK chủng 

loại cà phê chế biến thay vì XK cà 

phê thô như hiện nay. 

Ông Jack Scoville - Phó Chủ 

tịch Tập đoàn Price Futures (Mỹ) 

nêu quan điểm: Việt Nam mới tập 

trung vào số lượng, nhưng chất 

lượng chưa được tập trung. Bên 

cạnh đó, cần có chiến lược 

marketing để nâng cao thương 

hiệu và vị thế của cà phê Việt 

Nam trên thị trường thế giới. 

Rõ ràng, để thay đổi thực trạng 

là một nước sản xuất cà phê lớn 

nhất thế giới nhưng Việt Nam chỉ 

thu được 10% trong chuỗi giá trị 

cà phê toàn cầu thì không chỉ cần 

điều chỉnh lại cơ cấu ngành hàng 

cà phê, mà ngay từ khâu thu hái, 

sơ chế cũng còn rất nhiều bất cập 

phải tháo gỡ. 

Hiện, sản lượng cà phê nhân XK 

vẫn chiếm tới hơn 92%, sản lượng 

cà phê hòa tan XK đạt khoảng 6% 

và cà phê rang xay XK chỉ đạt 

khoảng 1%. 

(Theo vietq.vn) 

 

BÁT ĐĨA NHIỀU HOA VĂN 

SẶC SỠ: ĐẸP NH NG ĐỘC! 

Bát đĩa được làm từ gốm sứ với 

nhiều màu sắc sặc sỡ được bày 

bán trên thị trường có giá thành 

rẻ, không rõ nguồn gốc cũng tiềm 

ẩn nguy cơ gây hại cho người 

dùng. 
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Hoạ tiết càng sặc sỡ càng độc 

hại 

Theo các chuyên gia trong 

ngành gốm sứ, đối với những sơ 

sở sản xuất đạt tiêu chuẩn thì sản 

phẩm gốm dùng để chứa thức ăn, 

nước uống phải được nung trong 

nhiệt độ tiêu chuẩn 1.200
o
C, còn 

sản phẩm sứ là 1.300
o
C. Với nhiệt 

độ tiêu chuẩn sẽ nung chảy 

nguyên liệu đất, đá, men và kết 

nối thành khối đồng nhất. Ở nhiệt 

độ cao này sẽ “đánh” bật các kim 

loại nặng kể cả chì, bốc hơi bay ra 

bên ngoài nên sản phẩm tạo ra sẽ 

không bị nhiễm độc tố. Trong khi 

những cơ sở sản xuất không đúng 

kỹ thuật nung ở nhiệt độ thấp nên 

các kim loại nặng vẫn tồn tại trong 

sản phẩm, cũng như kết cấu 

nguyên liệu lỏng lẻo sẽ dễ dàng 

thôi nhiễm chất độc khi tiếp xúc 

với thức ăn, nước uống trong nhiệt 

độ cao. 

Chưa hết, các kim loại nặng còn 

có nhiều trong chất tạo màu được 

sử dụng trang trí trên sản phẩm 

gốm sứ. Ông Thái Văn Minh, kỹ 

sư gốm sứ, Công ty gốm sứ Minh 

Long chia sẻ: “Các sản phẩm đang 

được bày bán trên thị trường có 

hai dạng tạo họa tiết, hình ảnh. 

Một là trang trí dưới lớp men, hai 

là trang trí trên lớp men”. Họa tiết 

dưới lớp men tức là khi sản phẩm 

được nung xong sẽ được vẽ hình 

ảnh lên bề mặt, sau đó phủ lớp 

men lên trên và đưa vào lò nung 

tiếp với nhiệt độ từ 700 đến 

800ºC. Tạo hoa văn dưới lớp men 

thường sử dụng màu xanh lam tiêu 

chuẩn, màu này khi nung ở nhiệt 

độ cao sẽ không bị mất màu (còn 

các màu khác rất dễ bị bay màu), 

ông Minh cho biết thêm. 

 
Bát đĩa nhiều màu sắc, hoa văn càng 

nguy cơ độc hại. 

Trong quá trình sản xuất các cơ 

sở thường sử dụng nhiều loại màu 

để sản phẩm bắt mắt nên sản 

phẩm tạo ra không bảo đảm an 

toàn cho người sử dụng. 

“Để màu sắc vẫn giữ vẻ bắt mắt 

trên bề mặt sản phẩm, nhà sản 

xuất buộc phải nung ở nhiệt độ 

thấp nên hàm lượng chì và kim 

loại nặng trong màu vẫn còn. Bên 

cạnh đó, hoa văn bên trên lớp men 

phần lớn không an toàn cho người 

sử dụng, nhà sản xuất dùng hình 

ảnh decal dán lên sản phẩm rồi 
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nung thêm một lần nữa ở nhiệt độ 

thấp nên chất tạo màu, kim loại 

nặng hiện diện ngay trên bề mặt 

sản phẩm gây nguy hiểm cho 

người sử dụng”, ông Minh nhấn 

mạnh. 

Gây nhiều bệnh nguy hiểm 

Giới chuyên môn cho rằng, các 

sản phẩm bát đĩa, cốc chén bằng 

gốm sứ được in màu sắc lòe loẹt 

sẽ gây hại cho người dùng trong 

quá trình sử dụng. Ngoài những 

sản phẩm có chất lượng của 

thương hiệu nổi tiếng, trên thị 

trường còn có nhiều sản phẩm với 

nhãn hiệu lạ, nguồn gốc không rõ 

ràng, thậm chí không có nhãn 

mác, trong đó có những nhãn mác 

in toàn tiếng nước ngoài nhưng 

theo giới chuyên môn trong đó có 

không ít là hàng kém chất lượng 

được sản xuất ở một số nước tuồn 

vào Việt Nam mà không hề được 

kiểm soát về chất lượng. 

Cảnh báo về tác hại do sử dụng 

đồ gốm sứ kém chất lượng, Giảng 

viên Lưu Văn Bôi, Khoa Hoá học, 

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH 

Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Lớp 

men trên sản phẩm kém chất 

lượng dễ bị mài mòn, chì sẽ thôi 

nhiễm vào thức ăn. Kim loại nặng 

có trong màu sắc khi tiếp xúc với 

thức ăn nóng, thức ăn có tính axít 

cũng dễ dàng thôi nhiễm và đi vào 

cơ thể”. 

"Trẻ em nhiễm chì có thể bị ảnh 

hưởng ở hệ thống thần kinh trung 

ương, ngoại vi, khuyết tật, chậm 

lớn, suy giảm thính giác và chức 

năng tế bào huyết học. Khi trẻ lớn 

lên có thể gặp các vấn đề về hành 

vi học tập, IQ thấp. Còn đối với 

phụ nữ mang thai, chì tích tụ trong 

cơ thể cạnh tranh với canxi trong 

xương, nó có thể vượt qua hàng 

rào nhau thai, phơi nhiễm vào đứa 

bé. Hậu quả xảy ra là thai nhi 

giảm tăng trưởng và bà mẹ có 

nguy cơ sinh non. Chì tích tụ 

trong cơ thể lâu ngày có tác động 

lên hệ tim mạch làm tăng huyết 

áp, suy giảm chức năng gan và 

thận", ông Bôi chia sẻ. 

Từ thực tế trên, các nhà chuyên 

môn khuyến cáo, người dùng nên 

mua bát đĩa, đồ dùng bằng gốm sứ 

màu trắng, ít hoa văn. Nên mua ở 

những cơ sở có uy tín, có nguồn 

gốc rõ ràng. Khi sử dụng nếu bát 

đĩa bị sần sùi, bong tróc lớp men 

hoặc bị rạn chúng ta nên thay mới. 

(Theo vietq.vn) 

 

XUẤT KHẨU RAU CỦ QUẢ 

SANG SINGAPORE: ĐẦU T  

CHIỀU SÂU VÀO PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG 
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Việt Nam là nước có nhiều 

thương hiệu rau củ quả nổi tiếng 

và trong tương lai có nhiều tiềm 

năng để phát triển ngành nông 

nghiệp - thực phẩm. Tuy nhiên để 

thúc đẩy xuất khẩu rau củ quả 

Việt Nam ra thế giới, các doanh 

nghiệp sản xuất Việt Nam cần sớm 

có sự đầu tư chiều sâu vào phát 

triển bền vững, xây dựng giá trị 

doanh nghiệp, quan tâm sâu sắc 

hơn tới các yếu tố đạo đức và môi 

trường chứ không chỉ nhìn vào lợi 

nhuận ngắn hạn. 

Đa dạng sản phẩm 
Năm 2018, tổng giá trị xuất 

khẩu rau của Việt Nam là 26,5 

triệu SGD (hơn 15 ngàn tấn), 

chiếm 2% tỷ trọng nhập khẩu rau 

của Singapore. Tổng giá trị xuất 

khẩu trái cây của Việt Nam năm 

2018 là 11,4 triệu SGD (hơn 7.600 

tấn), chiếm 2% tỷ trọng nhập khẩu 

trái cây của Singapore. 

TS. Trần Thu Quỳnh - Tham tán 

thương mại, Trưởng cơ quan 

thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam 

tại Singapore cho biết, 5 loại trái 

cây nhập nhiều nhất vào 

Singapore gồm thanh long, chanh 

không hạt, chanh vàng, chuối và 

hồng xiêm. Trong năm 2018, nhờ 

sự vận động của Thương vụ, các 

nhà nhập khẩu Singapore đã bắt 

đầu nhập khẩu thanh long ruột đỏ, 

bưởi năm roi, dưa lưới. 

“Trong năm 2019, dự kiến sẽ có 

một số loại trái cây mới của Việt 

Nam vào được thị trường 

Singapore như: dứa, nhãn, chanh 

leo. Thương vụ tại Singapore đang 

vận động các nhà nhập khẩu 

Singapore quan tâm hơn nữa đến 

một số loại trái cây đặc sản mang 

tính thời vụ của Việt Nam như 

nhãn Bắc, vải…” - TS. Quỳnh 

chia sẻ thêm. 

Theo. TS Trần Thu Quỳnh, 

trong chuyến công tác nhằm tìm 

kiếm nguồn cung tại Lâm Đồng 

vừa qua, các nhà nhập khẩu 

Singapore đang hướng đến 18 loại 

sản phẩm, cụ thể là: cà chua, cà 

tím, ngô ngọt, mướp đắng, ngồng 

cải, cải thìa... Ngoài ra, các nhà 

nhập khẩu rất quan tâm đến các 

mặt hàng rau hữu cơ và các loại 

rau đặc sản có giá trị cao của Việt 

Nam như: ngồng broccoli, măng 

tây, nấm, artichoke... 

Hiện nay, thị phần rau quả của 

Việt Nam còn thấp, chưa tương 

xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, 

việc tích cực quảng bá các mặt 

hàng rau của quả của Việt Nam tại 

Singapore thông qua các hoạt 

động hội chợ, trình diễn ẩm thực, 

Thương vụ đã giúp các nhà nhập 
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khẩu và người tiêu dùng 

Singapore có sự nhận diện rõ nét 

hơn về sự đa dạng sản phẩm của 

Việt Nam. 

Trần Thu Quỳnh chia sẻ thêm, 

lãnh đạo Singapore cũng rất quan 

tâm đến việc đẩy mạnh nhập khẩu 

rau củ quả từ Việt Nam. Chính Bộ 

trưởng Công Thương Singapore 

đã nêu đề xuất tại Hội nghị kết nối 

2 nền kinh tế vào tháng 3/2019 về 

việc mở thêm đường bay trực tiếp 

giữa hai nước nhằm thúc đẩy hoạt 

động thương mại trong lĩnh vực 

tiềm năng này (cụ thể là đường 

bay giữa Singapore - Lâm Đồng 

và Singapore - Cần Thơ). Triển 

vọng có thêm một số cảng nước 

sâu ở khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long cũng đang tạo cơ hội 

lớn cho xuất khẩu rau củ quả của 

Việt Nam. 

Nâng cao chất lượng và độ an 

toàn của sản phẩm 
Ngoài những tiềm năng thuận 

lợi trên, các DN Việt Nam cũng 

gặp phải những khó khăn khi 

muốn gia nhập và có chỗ đứng 

cao tại thị trường Singapore. Cụ 

thể, các sản phẩm nhập vào 

Singapore phải chịu sự kiểm soát 

nghiêm ngặt về chất lượng, nhất là 

về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Theo TS. Trần Thu Quỳnh, do 

chưa có thương hiệu, hoặc không 

đáp ứng được các yêu cầu về tiêu 

chuẩn, chứng chỉ (HACCP, 

Global Gap, Organic) nên các sản 

phẩm rau củ quả của Việt Nam 

còn khó đưa được vào thị trường. 

Đối với mặt hàng tiềm năng của 

Việt Nam như trái vải, do năng 

lực bảo quản, đóng gói, xử lý tiệt 

trùng còn yếu, hiện nay phải tiếp 

cận với thị trường Singapore qua 

trung gian. 

Sản phẩm của Việt Nam cũng 

có tính tương đồng cao với các 

sản phẩm trong khu vực nên vừa 

khó cạnh tranh về giá (Malaysia 

có lợi thế về khoảng cách địa lý); 

vừa khó cạnh tranh về thông tin 

(Thái Lan, Ấn Độ, Philippines có 

lợi thế về ngôn ngữ nên dễ thuyết 

phục và giới thiệu sản phẩm). 

Ngoài ra, các doanh nghiệp sản 

xuất Việt Nam thường ít có kinh 

nghiệm trong thanh toán quốc tế. 

Công tác xây dựng trang mạng; 

thông tin, quảng bá sản phẩm 

bằng tiếng Anh và tham gia các 

hoạt động xúc tiến thương mại 

cũng chưa được chú trọng nên khó 

thành công trong việc chinh phục 

thị trường nước ngoài, nhất là 

những thị trường có yêu cầu cao 

như Singapore. 
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TS. Trần Thu Quỳnh cho biết, 

các nhà nhập khẩu Singapore cũng 

nêu mối băn khoăn về sự ổn định 

nguồn cung và năng lực giữ chữ 

tín của doanh nghiệp Việt Nam. 

Nhiều doanh nghiệp muốn chuyển 

đổi đối tác nhập khẩu nhưng vẫn 

lưỡng lự về khả năng đảm bảo 

chất lượng và nguồn hàng ổn định. 

Vấn đề mức giá cũng là hạn chế 

lớn của các doanh nghiệp rau củ 

quả vì quy mô của các trang trại 

chưa đủ lớn và năng lực sản xuất 

khó có thể canh tranh được với 

sản phẩm cùng loại của Trung 

Quốc. Các doanh nghiệp VN sản 

xuất rau củ quả còn thiếu tầm nhìn 

phát triển thị trường, chưa quan 

tâm đến cạnh tranh, nâng quy mô 

và đi ra quốc tế nên còn kém ổn 

định và kém chủ động hơn doanh 

nghiệp các nước ASEAN hoạt 

động trong cùng lĩnh vực. 

Năm 2018, hàng rau quả của 

Việt Nam xuất sang 55 thị trường 

trên thế giới với giá trị đạt 3,8 tỷ 

USD, tăng trên 47,3% so năm 

2017; trong đó ước tính các sản 

phẩm từ quả chiếm trên 80%. Các 

loại quả xuất khẩu chủ yếu là 

thanh long (chiếm 1,1 tỷ USD); kế 

đó là chuối, chôm chôm, nhãn, 

vải, xoài, măng cụt, sầu riêng.  

(Theo congthuong.vn) 

 

 

 

BỘ KH&CN BAN HÀNH 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3965/QĐ-

BKHCN VỀ VIỆC CÔNG BỐ 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Bộ KH&CN ban hành Quyết 

định số 3965/QĐ-BKHCN về việc 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn 

quốc gia sau đây: 

1. TCVN 11041-5:2018 Nông 

nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu 

cơ 

2. TCVN 11041-6:2018 Nông 

nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu 

cơ 

3. TCVN 11041-7:2018 Nông 

nghiệp hữu cơ- Phần 7: Sữa hữu 

cơ 

4. TCVN 11041-8:2018 Nông 

nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu 

cơ. 

(Theo most.gov.vn) 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN - MÔI 

TR ỜNG NG NG THI HÀNH 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH THÔNG 

T  08, 09 

Ngày 8/3/2019 Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Thông tư 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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01/2019/TT-BTNMT qui định 

ngưng hiệu lực thi hành một số 

quy định của Thông tư 

08/2018/TT-BTNMT ngày 

14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường. 

Trước tình trạng phế liệu nhập 

khẩu tồn đọng tại các cảng biển 

tăng đột biến năm 2018, ngày 

14/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Thông tư 

08/2018/TT-BTMT và thông tư 

09/2018/TT-BTNMT quy định về 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường đối với phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Sau hơn 4 tháng áp dụng quy 

định tại TT 08 và TT 09 đã nhận 

được phản ánh của cộng đồng 

doanh nghiệp và cơ quan hải quan 

do 2 thông tư này có những điểm 

chưa phù hợp thực tế, khiến cho 

thời gian thông quan kéo dài. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã ban hành Thông tư 01 ngưng 

hiệu lực thi hành một số quy định 

tại 2 thông tư nói trên. Cụ thể, 

ngưng Điều 2 TT 08 và TT 09 quy 

định trách nhiệm kiểm tra nhà 

nước đối với chất lượng phế liệu 

nhập khẩu của cơ quan kiểm tra 

(sở TN&MT) nơi có nhà máy, cơ 

sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập 

khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường đối với 

phế liệu nhập khẩu ban hành kèm 

theo thông tư. 

Đồng thời, ngưng hiệu lực thi 

hành quy định trách nhiệm của cơ 

quan kiểm tra có liên quan đến các 

hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn 

bản về kết quả giám định lô hàng 

phế liệu nhập khẩu (chứng thư 

giám định), thông báo kết quả 

kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo 

quy định đối với trường hợp phế 

liệu nhập khẩu không phù hợp quy 

chuẩn, quyết định lấy mẫu phế 

liệu nhập khẩu. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 8/3/2019 cho đến thời 

điểm có hiệu lực thi hành của văn 

bản quy phạm pháp luật mới… 

(Theo vinanet.vn) 

 

BỘ NN-PTNT BAN HÀNH 

DANH MỤC SẢN PHẨM 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO 

TẬP QUÁN 

 Ngày 11/2/2019 Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

ra Thông tư số 02/2019/TT-

BNNPTNT ban hành Danh mục 

sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo 

tập quán và nguyên liệu đơn được 

phép lưu hành tại Việt Nam. 



Số 61 - 3/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 25 

 

 
Thông tư gồm có 5 điều và phụ 

lục kèm theo; trong đó, Danh mục 

sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo 

tập quán gồm 18 sản phẩm: 1- 

Ngô; 2- Thóc; 3- Lúa mì; 4- 

Gluten; 5- Đậu tương; 6- Khô dầu; 

7- Sắn; 8- Hạt các loại; 9- Thức ăn 

thô; 10- Phụ phẩm của ngành sản 

xuất cồn ethylic từ hạt ngũ cốc 

(DDGS - Distillers Dried Grains 

Solubles); 11- Mía, 12- Các loại 

củ; 13- Các loại bã; 14- Thức ăn 

có nguồn gốc từ thủy sản; 15- 

Thức ăn có nguồn gốc từ động vật 

trên cạn; 16- Sữa và sản phẩm từ 

sữa; 17- Dầu, mỡ; 18- Dầu cá. 

Danh mục sản phẩm nguyên liệu 

đơn dùng làm thức ăn chăn nuôi 

được phép lưu hành tại Việt Nam 

gồm 14 axit amin bổ sung trong 

thức ăn chăn nuôi, 25 vitamin bổ 

sung trong thức ăn chăn nuôi, 4 

hợp chất hóa học bổ sung trong 

thức ăn chăn nuôi và Urê (Urea) là 

nguyên liệu đơn chỉ dùng làm 

thức ăn bổ sung cho gia súc nhai 

lại. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

11/2/2019 

(Theo vinanet.vn) 

 

MÔT SÔ QUY ĐỊNH MỚI VỀ 

QUẢN LÝ THỨC ĂN THỦY 

SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI 

TR ỜNG NUÔI TRỒNG 

THỦY SẢN 

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; Trong đó, các 

quy định về Quản lý thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường 

NTTS được nêu chi tiết trong 07 

điều (từ Điều 27 đến Điều 33). 

Điều kiện cơ sở sản xuất: Điều 

kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy 

sản (TĂTS), sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản (SP 

XL MT NTTS) được quy định cụ 

thể tại Điều 32 của Luật Thủy sản 

2017. Theo đó, các tổ chức/cá 

nhân được cấp Giấy chứng nhận 

Cơ sở đủ điều kiện sản xuất 

TĂTS, SP XL MT NTTS khi đáp 

ứng được 06 điều kiện sau: (1) 

Địa điểm sản xuất nằm trong khu 

vực không bị ô nhiễm bởi chất 

thải nguy hại, hóa chất độc hại; (2) 

Khu sản xuất có tường, rào ngăn 
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cách với bên ngoài; (3) Nhà 

xưởng, trang thiết bị phù hợp với 

từng loại sản phẩm; (4) Có điều 

kiện phân tích chất lượng trong 

quá trình sản xuất; (5) Áp dụng hệ 

thống kiểm soát chất lượng, an 

toàn sinh học; (6) Có nhân viên kỹ 

thuật được đào tạo về NTTS, bệnh 

học thủy sản, sinh học, hóa học 

hoặc công nghệ thực phẩm. Nghị 

định 26 đã hướng dẫn chi tiết các 

điều kiện thứ (3); (4) và (5) như 

sau: 

(3) “Nhà xưởng, trang thiết bị 

phù hợp với từng loại sản phẩm”: 

(3.1) Có nhà xưởng kết cấu vững 

chắc, nền không đọng nước, liên 

thông và một chiều từ nguyên liệu 

đến thành phẩm; Tường, trần, 

vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu 

về kiểm soát chất lượng, an toàn 

sinh học; Khu chứa trang thiết bị, 

nguyên vật liệu, thành phẩm bảo 

đảm không nhiễm chéo lẫn nhau 

và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản 

của nhà sản xuất, cung cấp; (3.2) 

Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên 

liệu, thành phẩm bảo đảm yêu cầu 

về kiểm soát chất lượng, an toàn 

sinh học; thiết bị thu gom và xử lý 

chất thải không gây ô nhiễm môi 

trường khu vực sản xuất. Trường 

hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi 

sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật phải có thiết bị tạo 

môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi 

sinh vật. 

(4) “Có điều kiện phân tích chất 

lượng trong quá trình sản xuất”: 

Có phòng thử nghiệm hoặc có 

thuê phòng thử nghiệm đủ năng 

lực để kiểm tra chất lượng trong 

quá trình sản xuất. 

(5) “ Áp dụng hệ thống kiểm 

soát chất lượng, an toàn sinh học”: 

Phải xây dựng và áp dụng hệ 

thống kiểm soát chất lượng, an 

toàn sinh học cho từng loại sản 

phẩm gồm các nội dung: nước 

phục vụ sản xuất, nguyên liệu, bao 

bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; 

tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu 

chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm 

soát động vật gây hại; vệ sinh nhà 

xưởng, thu gom và xử lý chất thải. 

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất: Nghị định 26 

đã hướng dẫn Tổng cục Thủy sản 

kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy 

chứng nhận và kiểm tra duy trì Cơ 

sở đủ điều kiện sản xuất TĂTS, 

SP XL MT NTTS đối với nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài. Cơ quan 

quản lý nhà nước về Thủy sản cấp 

tỉnh kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi 

Giấy chứng nhận và kiểm tra duy 

trì đủ điều kiện sản xuất TĂTS, 
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SP XL MT NTTS trên địa bàn (trừ 

các cơ sở sản xuất do Tổng cục 

Thủy sản thực hiện). 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP cũng 

đã quy định rõ về: Hồ sơ; Trình tự 

cấp, cấp lại Giấy chứng nhận; Nội 

dung kiểm tra; Thời gian kiểm tra; 

Trường hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận... Theo đó, thời gian kiểm tra 

duy trì điều kiện cơ sở sản xuất 

TĂTS, SP XL MT NTTS là 12 

tháng; Trường hợp cơ sở đã được 

tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng 

nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn 

thì thời gian kiểm tra duy trì điều 

kiện là 24 tháng. Bên cạnh đó, 

Nghị định 26 cũng quy định quản 

lý đối với trường hợp Cơ sở có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất TĂTS, SP XL MT NTTS khi 

tham gia một, một số hoặc toàn bộ 

quá trình sản xuất sản phẩm do cơ 

sở khác công bố tiêu chuẩn áp 

dụng, công bố hợp quy. 

Kiểm tra chất lượng TĂTS, 

SP XL MT NTTS: Thông tư 

26/2018/TT-BNNPTNT quy định 

Cơ quan quản lý nhà nước về 

Thủy sản cấp tỉnh kiểm tra chất 

lượng TĂTS, SP XL MT NTTS 

trên địa bàn. Nội dung, trình tự, 

thủ tục tiến hành kiểm tra chất 

lượng: Thực hiện theo quy định 

của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; Thông tư 

12/2017/TT-BKHCN ngày 

28/9/2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 26/2012/TT-

BKHCN. 

Đối với TĂTS, SP XL MT 

NTTS nhập khẩu, Nghị định 

26/2019/NĐ-CP quy định cơ quan 

kiểm tra chất lượng là Bộ 

NN&PTNT hoặc Cơ quan quản lý 

nhà nước về Thủy sản cấp tỉnh khi 

được ủy quyền. Nghị định đã thực 

hiện dẫn chiếu áp dụng về nội 

dung, trình tự và thủ tục kiểm tra 

chất lượng theo quy định của pháp 

luật về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa. Nghị định 26 cũng quy định 

về lấy mẫu kiểm tra chất lượng 

(theo tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 

phương pháp lấy mẫu ngẫu 

nhiên); thử nghiệm TĂTS, SP XL 

MT NTTS. 

Nhập khẩu: Nghị định 

26/2019/NĐ-CP quy định các 

trường hợp nhập khẩu TĂTS, SP 

XL MT NTTS phải được Tổng 

cục Thủy sản cấp phép; quy định 

rõ về hồ sơ đăng ký nhập khẩu, 

trình tự cấp phép nhập khẩu 

TĂTS, SP XL MT NTTS. Trường 

hợp nhập khẩu thủy sản sống dùng 
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làm TĂTS, tổ chức/cá nhân thực 

hiện theo quy định về nhập khẩu 

thủy sản sống. Bộ NN&PTNT 

xem xét, quyết định kiểm tra hệ 

thống quản lý, sản xuất TĂTS, SP 

XL MT NTTS tại nước xuất khẩu 

(khi phát hiện TĂTS, SP XL MT 

NTTS nhập khẩu vào Việt Nam có 

nguy cơ ảnh hưởng đến chất 

lượng, môi trường, an toàn sinh 

học). 

Khảo nghiệm: Cơ sở khảo 

nghiệm TĂTS, SP XL MT NTTS 

phải đáp ứng được các điều kiện 

sau: (1) Có nhân viên kỹ thuật 

trình độ đại học trở lên về NTTS, 

bệnh học thủy sản hoặc sinh học; 

(2) Có cơ sở vật chất, trang thiết 

bị kỹ thuật phù hợp với việc khảo 

nghiệm TĂ, SP XL MT NTTS; 

(3) Đáp ứng điều kiện về an toàn 

sinh học, bảo vệ môi trường. Bên 

cạnh đó, Nghị định 26/2019/NĐ-

CP đã quy định rõ về Hồ sơ; Trình 

tự/thủ tục kiểm tra, giám sát; Nội 

dung khảo nghiệm; Trình tự công 

nhận kết quả khảo nghiệm TĂTS, 

SP XL MT NTTS. Trong đó quy 

định: Tổng cục Thủy sản tổ chức 

kiểm tra thực tế tại nơi thực hiện 

khảo nghiệm ít nhất 01 lần trong 

quá trình khảo nghiệm; Cơ quan 

quản lý nhà nước về Thủy sản cấp 

tỉnh thực hiện giám sát hoạt động 

khảo nghiệm trên địa bàn (nội 

dung giám sát theo đề cương đã 

được phê duyệt). 

(Theo tongcucthuysan.gov.vn) 

 

 

 

 

 

BAN HÀNH KẾ HO CH 

TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH 

ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC 

PHẨM” NĂM 2019 

Ban chỉ đạo liên ngành về an 

toàn thực phẩm Trung ương vừa 

ban hành Kế hoạch triển khai 

“Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2019 số 210/KH-

BCĐTƯATTP ngày 4/3/2019. 

1) Chủ đề “tháng hành động” 

năm 2019 
“Nói không với thực phẩm giả, 

thực phẩm kém chất lượng. Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng” 

2) Mục tiêu: 
1. Tăng cường công tác giáo 

dục, truyền thông, thông tin chính 

xác, kịp thời, toàn diện, có trách 

nhiệm, trung thực các vấn đề liên 

quan đến an toàn thực phẩm. Đề 

cao vai trò, trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp trong 

việc thực thi pháp luật về an toàn 

thực phẩm. 

CẢNH BÁO 

AN TOÀN THỰC PHẨM 
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2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, 

kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm; tăng cường giám sát, 

hậu kiểm tại các tỉnh, thành phố 

trọng điểm, các địa phương có 

đường biên giới, cửa khẩu. Nêu 

cao vai trò của các cơ quan quản 

lý, tổ chức xã hội và người tiêu 

dùng đối với việc tuân thủ pháp 

luật về an toàn thực phẩm của các 

cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

3. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu 

dùng thực phẩm không an toàn, 

thực phẩm giả, thực phẩm kém 

chất lượng. 

3) Thời gian và phạm vi triển 

khai: 
- Thời gian: Từ 15/4 đến 

15/5/2019. 

- Phạm vi triển khai: Trên phạm 

vi toàn quốc. 

4) Các hoạt động 
Ngoài các hoạt động thường 

xuyên bảo đảm chất lượng, an 

toàn thực phẩm, “Tháng hành 

động” năm 2019 còn là điểm nhấn 

trong năm, tạo nên đợt cao điểm, 

phát động một chiến dịch truyền 

thông tuân thủ các quy định pháp 

luật về an toàn thực phẩm trong 

các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; chủ động phòng 

ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế 

tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt 

là các vụ ngộ độc thực phẩm tập 

thể và các bệnh truyền qua thực 

phẩm do sử dụng sản phẩm thực 

phẩm không an toàn. 

Gắn trách nhiệm của UBND các 

cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố 

trí nguồn lực cho công tác an toàn 

thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự 

phối hợp giữa chính quyền ở địa 

phương với các cơ quan chức 

năng và các đoàn thể chính trị xã 

hội trong đảm bảo an toàn thực 

phẩm; phát huy ý thức trách 

nhiệm với cộng đồng của cá nhân, 

tổ chức sản xuất kinh doanh, 

người tiêu dùng đối với công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Với chủ đề chính của năm 2019 

như đã nêu, các hoạt động chính 

được triển khai như sau: 

5) Tổ chức triển khai “Tháng 

hành động” 
1.1. Tại Trung ương: Các 

thành viên Ban chỉ đạo Liên 

ngành về an toàn thực phẩm 

Trung ương, các Bộ, ngành tham 

dự hội nghị, lễ phát động “Tháng 

hành động” năm 2019 của các địa 

phương. 

1.2. Tại địa phương: Các địa 

phương tổ chức hội nghị hoặc lễ 

phát động triển khai “Tháng hành 
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động” ở các tỉnh/ thành phố, 

quận/huyện, xã/phường. 

Thời gian: Từ ngày 15/4 đến 

20/4/2019. 

(Theo vfa.gov.vn) 

 

CẢNH BÁO SẢN PHẨM 

PHOMAI NHẬP KHẨU TỪ 

PHÁP BỊ NHIỄM VI KHUẨN 

E.COLI 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y 

tế) cho biết, sản phẩm phô mai 

nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam 

phát hiện nhiễm E.coli. 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y 

tế) vừa nhận được thông tin từ 

Mạng lưới các cơ quan quản lý an 

toàn thực phẩm quốc tế 

(INFOSAN) về việc sản phẩm phô 

mai nhập khẩu từ Pháp về Việt 

Nam phát hiện nhiễm vi khuẩn 

E.coli O157:H7. 

Cụ thể, sản phẩm phô mai 

nhiễm E.coli O157:H7 có tên 

VALENCAY AOC AFFINE 

HARDY 220G (raw goat cheese) 

đóng gói 6 miếng/gói. Sản phẩm 

thuộc lô 10-25; hạn sử dụng ngày 

13/03/2019. Ngày chuyển hàng 

13/02/2019 với số lượng 2 gói. 

Trước thông tin này, Cục An 

toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có 

công văn gửi Bộ Công Thương để 

thông báo và đề nghị thực hiện 

kiểm soát đối với lô sản phẩm 

thuộc cảnh báo nêu trên. Bên cạnh 

đó, Cục cũng khuyến cáo mạnh 

mẽ người tiêu dùng không sử 

dụng sản phẩm có tên và số lô như 

trong cảnh báo. 

Vi khuẩn E.coli (Escherichia 

coli) là một loài thường sống 

trong ruột của người và động vật. 

Hầu hết các loại vi khuẩn E. coli 

chỉ gây tiêu chảy tạm thời. Tuy 

nhiên, vi khuẩn E.coli O157: H7 

có thể gây nhiễm trùng nặng 

đường ruột. 

(Theo vov.vn) 

 

 

 

1. TIN THẾ GIỚI 

 Malaysia áp thuế chống bán 

phá giá thép Việt tối đa 15,69% 

Malaysia đã thông báo kết luận 

cuối cùng và công bố Lệnh áp 

thuế chống bán phá giá (CBPG) 

trong vụ việc điều tra CBPG đối 

với một số sản phẩm sắt hoặc thép 

cuộn hợp kim và không hợp kim 

cán phẳng mạ hoặc tráng kẽm có 

xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung 

Quốc và Việt Nam. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 

(Bộ Công Thương): Ngày 8/3, Bộ 

Công nghiệp và Thương mại Quốc 

tế Malaysia (MITI) đã thông báo 

TIN HO T ĐỘNG 
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kết luận điều tra cuối cùng và 

Lệnh áp thuế CBPG trong vụ việc 

điều tra CBPG đối với một số sản 

phẩm sắt hoặc thép cuộn hợp kim 

và không hợp kim cán phẳng mạ 

hoặc tráng kẽm có xuất xứ hoặc 

nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt 

Nam. 

Các mã HS gồm: 7210.41.1100; 

7210.41.1200; 7210.41.1900; 

7210.41.9900; 7210.49.1100; 

7210.49.1200; 7210.49.1300; 

7210.49.1900; 7210.49.9100; 

7210.49.9900; 7212.30.9000; 

7225.92.9000, 7225.99.9000; 

7226.99.1100; 7226.99.1900; 

7226.99.9100; 7226.99.9900. 

Trong quyết định cuối cùng, 

MITI kết luận rằng hàng hóa bị 

điều tra đang bán phá giá vào 

Malaysia và gây ra thiệt hại đáng 

kể cho ngành sản xuất trong nước. 

Tuy nhiên, có 1 nhà sản xuất, xuất 

khẩu của Việt Nam và 2 nhà sản 

xuất, xuất khẩu của Trung Quốc 

được kết luận không bán phá giá 

do giá xuất khẩu vào Malaysia của 

các doanh nghiệp này cao hơn giá 

bán nội địa. 

Căn cứ kết luận này, MITI đã 

công bố Lệnh áp thuế CBPG, 

trong đó: Không áp thuế đối với 3 

nhà sản xuất, xuất khẩu như trên. 

Các nhà sản xuất, xuất khẩu còn 

lại của Trung Quốc bị áp thuế từ 

3,76% - 16,13% (% giá CIF). Các 

nhà sản xuất, xuất khẩu còn lại 

của Việt Nam bị áp thuế từ 2,66% 

- 15,69%. 

MITI cho biết Hải quan 

Malaysia sẽ thu thuế CBPG từ các 

nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều 

tra. Thuế CBPG này là mức thuế 

nhập khẩu bổ sung và có hiệu lực 

trong 5 năm, từ 8/3/2019-

7/3/2024. 

Trước đó, ngày 24/7/2018, MITI 

đã khởi xướng điều tra vụ việc căn 

cứ vào đơn kiện của nguyên đơn 

(công ty thép FIW) nộp ngày 

26/6/2018. Ngày 8/11/2018, MITI 

đã thông báo kết luận sơ bộ áp 

dụng biện pháp CBPG tạm thời 

đối với toàn bộ các nhà sản xuất, 

xuất khẩu từ hai nước. 

(Theo vinanet.vn) 

 

 Philippines tăng nhập khẩu 

cá ngừ và cơ hội của Việt Nam 

Tin từ VASEP cho hay, lượng cá 

ngừ nhập khẩu vào Philippines ở 

TP.General Santos năm 2018 tăng 

17% so với năm 2017. 

Theo Hiệp hội chế biến và xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP), năm 2018, tổng sản 

lượng hải sản cập cảng tại thủ phủ 

cá ngừ của Philippines ở 
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TP.General Santos tăng 17% so 

với năm 2017, đạt mức kỷ lục hơn 

247.637 tấn. Trong đó, hơn 85% 

lượng cập cảng là cá ngừ vây vàng 

và các loài thuộc họ cá ngừ, tương 

đương 210.491 tấn. 

 
Sự gia tăng đột biến nhất trong 

năm 2018 là lượng hải sản đông 

lạnh cập cảng tăng gần 38.280 tấn 

so với năm 2017, trong đó 31.578 

tấn là từ các tàu nước ngoài. Còn 

lại, 6.702 tấn đã được cập cảng 

bởi các công ty khai thác ở 

Manila. 

Xu hướng tăng trưởng của việc 

cập cảng tại TP. General Santos 

vẫn tiếp tục khi các công ty sản 

xuất và chế biến cá ngừ bắt đầu 

NK cá ngừ đông lạnh nhiều hơn 

so với một thập kỷ trước và các 

biện pháp bảo tồn được đưa ra. 

Nhập khẩu thủy sản đông lạnh 

gia tăng được thúc đẩy bởi sự gia 

tăng nhu cầu từ các nhà máy chế 

biến đồ hộp địa phương. 

Do cá ngừ đóng hộp của 

Philippine nhập khẩu vào EU chỉ 

được hưởng mức thuế suất 0% 

nếu có nguồn gốc hải sản được 

khai thác bởi các đội tàu mang cờ 

của Philippines. Nên cá ngừ có 

xuất xứ Philippines chủ yếu xuất 

khẩu sang thị trường EU. Còn 

thủy sản nhập khẩu được các nhà 

máy chế biến của Philippines sử 

dụng để phục vụ các thị trường 

quốc tế khác và thị trường tiêu thụ 

nội địa. 

Tham tán thương mại Thương 

vụ Việt Nam tại Philippines, bà 

Vũ Việt Nga cho biết, năm 2018, 

kim ngạch nhập khẩu của 

Philippines là 108 tỷ USD; trong 

đó, kim ngạch nhập khẩu từ Việt 

Nam đạt hơn 3 tỷ USD, chiếm tỷ 

trọng 2,8%. Với dân số hơn 105 

triệu người, đông thứ 2 trong khu 

vực, người dân lại khá cởi mở với 

thực phẩm nhập khẩu, đây là thị 

trường tiêu dùng rất lớn và tiềm 

năng để Việt Nam tăng thị phần 

trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, theo bà Nga, để 

chinh phục thị trường này, các 

doanh nghiệp Việt Nam cần tích 

cực hơn nữa trong việc khảo sát, 

nghiên cứu tình hình thực tế của 

thị trường để có những nhận định 

đúng đắn, điều chỉnh sản phẩm, 

chiến lược kinh doanh phù hợp 

với thị trường. Trong đàm phán 

kinh doanh, các doanh nghiệp cần 
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kiên nhẫn với đối tác Philippines 

bởi họ cần có thời gian để tin vào 

chất lượng, uy tín kinh doanh của 

đối tác mới. 

Bà Nga cho biết thêm, trong 

tháng 3/2019, Thương vụ Việt 

Nam tại Philippines sẽ phối hợp 

với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức đoàn doanh 

nghiệp nông sản, thực phẩm sang 

khảo sát thị trường và giao 

thương, quảng bá hàng Việt Nam 

tại Manila. Đầu tháng 4/2019, 

Thương vụ Philippines sẽ tổ chức 

đoàn các doanh nghiệp nhập khẩu 

của Philippines tới Hà Nội giao 

thương với các doanh nghiệp xuất 

khẩu của Việt Nam. 

(Theo tapchicongthuong.vn) 

 

2. TIN TRONG N ỚC 

 Phát động ngày quyền của 

người tiêu dùng năm 2019 

Tối 15/3, tại Công viên Lưu Hữu 

Phước, Bộ Công Thương phối hợp 

cùng UBND Thành phố Cần Thơ 

tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2019. 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng 

Trần Quốc Khánh cho biết, Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam 15/3 hàng năm đã được Thủ 

tướng Chính phủ công nhận tại 

Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 

10 tháng 7 năm 2015. Thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, trong những năm qua, Bộ 

Công Thương phối hợp cùng 

UBND các tỉnh, thành phố đã tổ 

chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, 

thiết thực và hiệu quả nhằm ghi 

nhận và hưởng ứng Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam. 

“Trong những ngày đầu năm 

2019, công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng Việt Nam đã đạt 

được một số kết quả quan trọng, 

trong đó có việc tiếp tục hoàn 

thiện cơ sở pháp lý và nâng cao 

hiệu quả thực thi các hoạt động 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” 

Thứ trưởng nhấn mạnh. 

 
Bộ Công Thương quyết định lựa chọn 

chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam năm 2019 là “Kinh doanh lành 

mạnh, tiêu dùng bền vững”. 

Theo Thứ trưởng Khánh, mặc 

dù có những kết quả trong công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên cả nước. Tuy nhiên, 

công tác bảo vệ quyền lợi người 
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tiêu dùng tại Việt Nam vẫn tồn tại 

một số hạn chế như: nhận thức của 

các bên về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng chưa đầy đủ; nguồn lực 

để thực hiện bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng còn nhiều thiếu 

sót, chưa đáp ứng yêu cầu của 

thực tiễn; năng lực thực thi pháp 

luật còn nhiều bất cập, chưa có 

giải pháp căn cơ, hữu hiệu để 

ngăn chặn vi phạm và hỗ trợ 

người tiêu dùng nâng cao khả 

năng tự bảo vệ... 

“Những vấn đề này, Bộ Công 

thương và UBND các địa phương 

trong cả nước đã nhìn nhận để tập 

trung khắc phục, cải tiến tốt hơn 

trong thời gian tới. Việc bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng là 

nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của 

cấp ủy đảng, chính quyền, của cán 

bộ, đảng viên và các tổ chức trong 

hệ thống chính trị và toàn xã hội”- 

Thứ trưởng chia sẻ . 

Với những kết quả đã đạt được 

trong năm 2018, đặc biệt là sự 

tham gia chủ động và hiệu quả của 

cộng đồng doanh nghiệp vào công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng, Bộ Công Thương quyết 

định lựa chọn chủ đề Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2019 là “Kinh doanh lành 

mạnh, tiêu dùng bền vững”. 

Thông qua chủ đề này, Bộ Công 

Thương nhấn mạnh và cam kết 

mạnh mẽ trong việc kiến tạo môi 

trường kinh doanh, tiêu dùng 

thuận lợi và bền vững, đồng thời, 

thông qua việc triển khai Đề án 

Chương trình doanh nghiệp vì 

người tiêu dùng, Bộ Công Thương 

sẽ có những ghi nhận xứng đáng 

đối với những doanh nghiệp có 

hoạt động xuất sắc trong công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Thay mặt UBND TP.Cần Thơ, 

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài 

Nam cho biết, hưởng ứng Lễ phát 

động Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm nay, TP Cần 

Thơ sẽ tập trung đẩy mạnh đổi 

mới nội dung, hình thức công tác 

tuyên truyền về sự kiện này trong 

nhân dân; tăng cường sự phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý Nhà 

nước, ban, ngành, địa phương 

trong việc hỗ trợ, tư vấn và giải 

quyết các khiếu nại của người tiêu 

dùng; tăng cường tổ chức các lớp 

đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức và phát triển nguồn nhân lực 

thực hiện công tác bảo vệ người 

tiêu dùng đồng thời lồng ghép vào 

chương trình đào tạo, giảng dạy 

cho đối tượng học sinh, sinh viên; 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 
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trường, bám sát theo dõi chất 

lượng hàng hóa, dịch vụ. 

Thành phố Cần Thơ sẽ cam kết 

sẽ luôn đồng hành cùng doanh 

nghiệp và người tiêu dùng, tích 

cực xây dựng môi trường kinh 

doanh lành mạnh, cạnh tranh công 

bằng để các doanh nghiệp đầu tư, 

kinh doanh, thực hiện tốt trách 

nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng, xây dựng một thành phố 

Cần Thơ phát triển và bền vững”- 

ông Nam nhấn mạnh. 

Trước đó, chiều 15/3, Cục Cạnh 

tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

(Bộ Công Thương) phối hợp với 

Sở Công thương Thành phố Cần 

Thơ tổ chức Hội thảo “Kinh 

doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền 

vững”. 

Hội thảo nhằm huy động sự 

tham gia và nâng cao trách nhiệm 

của các bên liên quan, cùng chung 

tay xây dựng và phát triển công 

tác bảo vệ người tiêu dùng. Đồng 

thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức về tầm quan trọng 

của công tác bảo vệ người tiêu 

dùng đối với người tiêu dùng, 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ… 

Tại hội thảo, đại diện các cơ 

quan quản lý nhà nước, các doanh 

nghiệp đã trình bày các tham luận 

liên quan đến bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong thời kì mới, 

trách nhiệm của doanh nghiệp khi 

sử dụng hợp đồng theo mẫu và 

điều kiện giao dịch chung, chia sẻ 

kinh nghiệm thực thi công tác bảo 

vệ người tiêu dùng tại địa phương, 

kiến nghị những giải pháp nâng 

cao hiệu quả bảo vệ người tiêu 

dùng tại địa phương… 

(Theo congthuong.vn) 

 

 Tạm hoãn ban hành quyết 

định điều tra chống bán phá giá 

sản phẩm ván sợi khô thô 

Theo đó, thời hạn cuối cùng để 

ban hành quyết định liên quan tới 

vụ việc điều tra chống bán phá giá 

đối với sản phẩm ván sợi khô thô 

được gia hạn đến ngày 16/4. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại, 

để có thêm thời gian xem xét hồ 

sơ vụ việc và các thông tin liên 

quan, ngày 18/3, Bộ Công Thương 

ban hành quyết định về việc gia 

hạn thời hạn ra quyết định điều tra 

vụ việc thêm 30 ngày. Theo đó, 

thời hạn cuối cùng để ban hành 

quyết định liên quan tới vụ việc 

này được gia hạn đến ngày 16/4. 

Trước đó, ngày 23/10/2018, Cục 

Phòng vệ thương mại nhận được 

hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng 



Số 61 - 3/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 36 

 

biện pháp chống bán phá giá đối 

với mặt hàng ván sợi khô thô có 

các mã HS 4411.12.00, 

4411.13.00, 4411.14.00, 

4411.92.00, 4411.93.00, 

4411.94.00, có xuất xứ từ Thái 

Lan và Malaysia. 

Ngày 1/2, Cục phòng vệ thương 

mại đã ban hành công văn số xác 

nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo 

quy định của Luật quản lý ngoại 

thương. 

Khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý 

ngoại thương quy định: "Trong 

thời hạn 45 ngày kể từ ngày có 

thông báo hồ sơ hợp lệ, căn cứ 

vào kiến nghị của Cơ quan điều 

tra phòng vệ thương mại, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quyết 

định việc điều tra hoặc không điều 

tra. Trường hợp đặc biệt, việc ban 

hành quyết định về vụ việc có thể 

được gia hạn 01 lần nhưng không 

quá 30 ngày". 

(Theo vietnambiz.vn) 

 

3. TIN ĐỊA PH  NG 

 Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 

2018-2019": 60 dự án vào bán 

kết 

Ngày 14-3, tại TP. Bà Rịa đã 

diễn ra vòng bán kết cuộc thi 

“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh BRVT năm 2018-2019”. 

Cuộc thi do Sở KH-CN phát động 

từ tháng 9-2018, thu hút gần 70 dự 

án của các bạn trẻ, DN trên địa 

bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân 

cận tham dự. 

 
Dự án “Mộc Thanh Trà Việt Nam - Đậu 

rang mộc và thức uống khơi gợi giá trị 

truyền thống” thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp dự thi vòng bán kết. 

Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức 

đã chọn được 60 dự án thuộc 5 

lĩnh vực: nông nghiệp; công 

nghiệp - cơ khí; du lịch - giáo dục 

- thương mại; nhà hàng - đồ uống 

và công nghệ thông tin tham gia 

vòng bán kết (từ 14 đến 16-3). 

Ban tổ chức sẽ chọn 15-20 dự án 

vào vòng chung kết. Các dự án 

được chọn dựa trên các tiêu chí: 

tính đổi mới sáng tạo; khả năng 

thương mại hóa, khả năng tăng 

trưởng; tính khả thi; mức độ tác 

động và ý nghĩa kinh tế xã hội; 

khả năng thuyết trình. Vòng chung 

kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào 

trung tuần tháng 4-2019. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
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