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Tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong năm
2014 và kế hoạch xuất khẩu trong năm 2015

K

im ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận năm 2014 đạt 106,55% kế hoạch, tăng
5,1% so với năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng may mặc và
hàng hóa khác tăng trưởng cao nhất...
Tình hình xuất khẩu hàng
hóa của tỉnh trong năm 2014

Năm 2014, tình hình thế giới
diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn rủi
ro và có những tác động, ảnh
hưởng đến nhiều lĩnh vực của
kinh tế nước ta như sức mua và
giá xuất khẩu giảm; các nước
tăng cường áp dụng các rào cản
kỹ thuật trong thương mại... điều
này gây khó khăn cho các doanh
nghiệp, nhất là những doanh
nghiệp nhỏ và vừa như ở tỉnh ta.
Bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta
đối diện nhiều khó khăn, thách thức như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh
nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn hoạt động chưa đảm bảo yêu cầu, việc tiếp cận
nguồn vốn vay lãi suất thấp rất hạn chế vì doanh nghiệp không có tài sản thế chấp, nguồn
nguyên liệu thủy hải sản ngày càng cạn kiệt, việc lây nhiễm Chloramphenicol của nguyên
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liệu mực vẫn chưa được xử lý triệt để… Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các ngành, các
cấp; đồng thời các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng vượt khó để duy trì hoạt động ổn định,
chủ động tìm thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu... do vậy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
năm 2014 thực hiện 277,04 triệu USD, vượt 6,55% so với Kế hoạch được UBND tỉnh giao
năm 2014.
Trong năm 2014, Tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện 277,04 triệu USD (trong đó xuất
khẩu trực tiếp 256,66 triệu USD, tăng 6,76% so với năm 2013 và ủy thác xuất khẩu 20,38
triệu USD, giảm 12,13% so với năm 2013, hàng hóa ủy thác xuất khẩu chủ yếu là hàng may
mặc, cao su, gạo), đạt 106,55% KH, tăng 5,1% so với năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất
khẩu nhóm hàng may mặc và hàng hóa khác tăng trưởng cao nhất, tăng 26,18% (riêng hàng
may mặc tăng 52,2%); kim ngạch xuất khẩu đối với nhóm hàng hải sản tăng nhẹ 2,76% so
cùng.
Tuy nhiên, các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng nông sản như các mặt hàng
nhân hạt điều, cao su, rau củ quả giảm về lượng và kim ngạch. Cụ thể: sản lượng nhân điều
giảm 81,73% về lượng và giảm 79% về giá trị; sản lượng cao su giảm 24,19% về lượng và
giảm 51,32% về giá trị; sản lượng rau củ quả giảm 54% về lượng và 41,45% về giá trị.
Riêng sản lượng thanh long giảm mạnh về lượng và kim ngạch (giảm 52% về lượng và 47%
về giá trị) tương ứng đạt 12.451 tấn và 12 triệu USD.
Năm 2014, hàng hoá của Bình Thuận đã xuất khẩu trực tiếp đến 48 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới; so với cùng kỳ năm trước giảm 12 nước (Bangladesh, Ả rập Xê-út,
Yemen, Bồ Đào Nha, Burundi, Libi, Nam Phi, Cốt – đi – voa (Bờ biển Ngà), Ne-dơ-lân Antin-lơ, Bolivia, Tân Ca-lê-đô-ni và vùng chưa phân rõ ở nơi nào) và tăng 7 nước (Hungary,
Liên bang Nga, Ucraina, Hy lạp, Kenia, Senegal, Costa Rica).
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Về tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu chính đạt kim ngạch
176,41 triệu USD, chiếm tỉ trọng 68,73%. trong đó chủ lực là các nước Đông Á: 160,76
triệu USD (tỷ trọng 91,13%), tăng 20,28% (tăng nhiều nhất là Đài Loan gần 5 lần, Hồng
Kông tăng 34,41%, Nhật Bản tăng 37,69%, Trung Quốc giảm 62,15% và Hàn Quốc giảm
2,63%). Các nước Đông Nam Á: 9,48 triệu USD (tỷ trọng 5,37%), giảm 30,6% (giảm nhiều
nhất là Thái Lan 61,38%, Myanmar 56,19%, Indonesia 46,62%, Malaysia 32,73%;
Campuchia 8,47% và Singapore 3,55%; riêng Philippin tăng gấp 10 lần); các nước Tây Á
5,77 triệu USD (3,26%), giảm 35,96% (Thổ Nhĩ Kỳ giảm 73,83%, Israel giảm 34,24%;
Libăng giảm 20,8%; các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất giảm 20,03%; các thị trường Ả
rập Xê-út và Yemen không có kim ngạch; riêng Quatar tăng 2,66 lần). Kế tiếp là thị trường
châu Âu thực hiện 49,74 triệu USD (tỷ trọng 19,38%); giảm 20,34% so cùng kỳ, trong đó
Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan là những nước nhập khẩu chủ yếu. Chiếm các tỉ trọng thấp
nhưng tăng mạnh về giá trị so với năm ngoái là thị trường châu Mỹ (25,67triệu USD, tỉ
trọng 10 %, tăng 42,5%), châu Đại Dương (3,88 triệu USD, tăng 3,7 lần) và châu Phi (0,960
triệu USD, tăng 6,65%).
ục tiêu xuất khẩu 2015: đạt kim ngạch 292 triệu USD
Để đạt mục tiêu đó, tỉnh ta đề ra các giải pháp chính:
- Xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, rà soát, tham mưu xây dựng mới, sửa
đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ
doanh nghiệp giải quyết nợ xấu, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.
- Đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm lợi thế gắn với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu,
khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tăng
năng suất, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất
khẩu.
- Xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư phát triển chế biến hàng xuất khẩu vào các khu, cụm
công nghiệp, nhất là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp về vốn tín dụng, đổi mới thiết bị công nghệ,
nâng cao năng suất chất lượng, bảo hộ thương hiệu, cung cấp thông tin về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại, xúc tiến thương mại.
- Tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm xuất khẩu nhằm nâng cao sức
cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu thông qua tổ chức nghiên cứu các đề tài nghiên cứu, ứng
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, chế biến.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp
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Bình Thuận: Chỉ số giá tiêu dùng những tháng đầu
năm 2015 giảm 0,25%

K

hác với mọi năm, tháng 1 là
tháng cận tết, chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) lẽ ra tăng, nhưng
năm nay lại âm. Theo báo cáo của Cục
Thống kê Bình Thuận, CPI tháng 1/2015
trên địa bàn tỉnh là 99,75%, giảm 0,25%
so với tháng trước. Như vậy, 3 tháng liên
tiếp - tháng 11 và 12/2014 và tháng 1 năm
nay – CPI của tỉnh liên tục giảm; đây là
khác thường của 10 năm qua, nhưng là
việc bình thường của nền kinh tế, phù hợp
với quy luật cung - cầu của thị trường,
cùng với sự quản lý giá cả của Nhà nước;
đặc biệt là việc giảm giá xăng dầu và giá
gas. CPI liên tục giảm là một dấu hiệu tốt,
tín hiệu khả quan trong việc ổn định kinh
tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế phát triển bền
vững.
Mừng vì với CPI giảm giúp các chủ thể
trên thị trường chủ động điều chỉnh chiến
lược sản xuất- kinh doanh phù hợp để hoạt
động hiệu quả; các nhà hoạch định cơ chế,
chính sách vĩ mô có điều kiện tập trung
giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, tháo
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tiếp tục
hạ lãi suất tín dụng, đẩy mạnh đầu tư, thực
hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phục
hồi thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền
vững hơn, phấn đấu năm 2015 đạt tốc độ
tăng trưởng kinh tế trên 9% như kế hoạch
đề ra. Đồng thời, CPI giảm giúp các chủ
đầu tư tranh thủ thời cơ tiêu thụ sản phẩm,
giảm tồn kho, kích cầu tiêu dùng; tranh
thủ mua nguyên nhiên liệu giá thấp tập
trung cho sản xuất nhằm hạ giá thành,
giảm giá bán, nâng hiệu quả cạnh tranh.
Đối với người tiêu dùng, CPI giảm là
niềm vui, đặc biệt là người nghèo, người
làm công, ăn lương, thu nhập thấp có cơ
BẢN TIN TBT SỐ 28 (THÁNG 3-2014)

hội mua sắm, cải thiện cuộc sống, các
phương tiện sinh hoạt gia đình.

Giá xăng dầu giảm là tín hiệu vui đầu năm 2015

Nhưng CPI thấp cũng có chút ít lo lắng
vì tác động tiêu cực đối với người sản xuất
kinh doanh khi giá bán mới thấp hơn giá
bán cũ, xét trên khía cạnh hẹp thì bị “lỗ”
tương đối, nhưng đây là “nhất thời”, lâu
dài sẽ là hiệu quả. Cũng có người lo việc
CPI giảm liên tục 3 tháng vừa qua liệu có
rơi vào “giảm phát”, giật lùi sự phát triển
kinh tế không? Tuy nhiên đây là hiện
tượng có khác thường nhưng không bất
thường, mà là tín hiệu mừng cho việc lạm
phát được kiểm soát, tầm soát có hiệu quả
nếu CPI tiếp tục tăng, giảm trong mức
kiểm soát được, chưa rơi vào vùng “giảm
phát” ngoài tầm soát.
Cũng theo Cục Thống kê Bình Thuận,
tuy CPI tháng 1 đầu năm nay giảm 0,25%
nhưng so với tháng 1 cùng kỳ năm trước
thì CPI của tỉnh tăng 1,07%, trong đó các
nhóm hàng đều tăng, chỉ có nhóm hàng
chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 4,76%,
giao thông vận tải giảm sâu 10,07% - do
tác động giảm giá xăng dầu, gas… Đây là
tín hiệu vui đầu năm 2015.
Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp
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V

iệt Nam đặt mục tiêu 165 tỷ
USD kim ngạch xuất khẩu trong
năm 2015. Các đánh giá cho
thấy, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt
được, nhờ việc mở rộng thị trường, cũng
như các hiệp định thương mại mà Việt Nam
đang đàm phán để tiến tới ký kết với các
đối tác.
Triển vọng xuất khẩu năm 2015 rất khả
quan do các chính sách hỗ trợ, khuyến
khích xuất khẩu ngày càng được hoàn thiện.
Bên cạnh đó, phần lớn các mặt hàng xuất
khẩu của Việt Nam vẫn thuộc hàng tiêu
dùng thiết yếu nên ít thuộc diện cắt giảm tại
các thị trường chủ chốt (Mỹ, EU...) khi
người tiêu dùng tại các thị trường này
tiết giảm chi tiêu.
Đặc biệt, chỉ trong vòng 3 tháng trở lại
đây, Việt Nam liên tiếp hoàn thành đàm
phán FTA với 3 đối tác kinh tế lớn, đó là
EU, khối Liên minh Hải quan và Hàn Quốc.
Đây đều là các nền kinh tế có cơ cấu hàng
hóa thương mại bổ sung với Việt Nam,
không mang tính cạnh tranh lẫn nhau.
Bên cạnh đó, tập trung phát triển thị
trường cho các sản phẩm có sức cạnh tranh
lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm
sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch lớn. Trong
đó sẽ tập trung khai thác cơ hội mở cửa thị
trường từ các cam kết hội nhập kinh tế quốc
tế để đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường
lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung
Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Ấn Độ... đồng
thời khai thác các thị trường tiềm năng như
Nga, Đông Âu, Châu Phi, Trung Đông và
Mỹ La tinh, Cuba…
BẢN TIN TBT SỐ 22 (THÁNG 2-2015)

Hoa Kỳ: Cẩn trọng việc tăng số lượng
XK đột biến
Bước sang năm 2015, thị trường Hoa Kỳ
được đánh giá tiếp tục là thị trường lớn và
quan trọng của VN. Dự báo XK vào thị
trường này sẽ duy trì kim ngạch tăng trưởng
khoảng 10%. Khó khăn lớn nhất khi XK
vào thị Hoa Kỳ hiện nay vẫn là các rào cản
thương mại, chính sách chống bán phá giá,
chống trợ cấp… đặc biệt đối với các mặt
hàng XK rất quan trọng của VN như: Tôm,
cá tra, cá ba sa, dệt may, giày dép…
Hiện nay, Luật về hiện đại hóa vệ sinh an
toàn thực phẩm của Hoa Kỳ (FSMA) là vấn
đề doanh nghiệp Việt Nam cần lưu tâm
nhất. Thực hiện Luật này, vừa qua, Hoa Kỳ
đã đưa thêm một số quy định mới như: Quy
định về thực hành sản xuất tốt, phòng trừ
sâu bệnh ngay từ khâu sản xuất, công nhận
các đơn vị kiểm dịch của bên thứ ba...
Vì vậy, các DN phải cẩn trọng việc tăng
số lượng XK đột biến, bởi dấu hiệu tăng số
liệu XK đột biến sẽ liên quan đến chống
bán phá giá, đây thường được coi là cơ sở
để tiến hành điều tra. Về giá, các DN phải
thực hiện điều tiết giá chung chứ không nên
cạnh tranh lẫn nhau, bởi thực tế đã có hiện
tượng hạ giữa các DNVN để cạnh tranh.
Bên cạnh đó, việc tham gia TPP đồng
nghĩa với việc DN có cơ hội mở cửa thị
trường XK sang Hoa Kỳ, đặc biệt là những
ngành hàng mà VN có thế mạnh như nông
nghiệp, dệt may, da giày, cà phê… có thể
đạt mức tăng trưởng XK cao hơn nhiều.
Hàng năm phía Hoa Kỳ thường có báo
cáo thường niên về rào cản thương mại của
5

các nước, trong đó có VN. Thương vụ
thường xuyên báo cáo cho Bộ Công thương
và các Bộ, ngành liên quan, đồng thời phối
hợp, “sát cánh” cùng các Hiệp hội, ngành
hàng, thậm chí là từng DN, nhất là các DN
lớn đang theo đuổi các vụ kiện, tham gia
từng vụ tranh tụng, làm việc với các luật sư,
tư vấn…

Cuba: ột số lưu ý cho doanh nghiệp
nếu muốn xâm nhập thị trường.
Cuba là một nước kinh tế mở, phụ thuộc
nhiều vào ngoại thương. Ngoại thưong
Cuba có ảnh hưởng lớn và quyết định đến
kinh tế đất nước. Chính vì vậy trong số các
mục tiêu của ngoại thương của Cuba có vấn
đề đa dạng hóa các đối tác và hoạch định lại
chính sách thương mại nhằm tìm kiếm các
thị trường thuận tiện cho xuất khẩu và có
tính cạnh tranh các các mặt hàng xuất khẩu.
Hiện nay Cuba có quan hệ buôn bán với
hơn 170 nước.
Mục tiêu chính của ngoại thương Cuba là
đảm bảo thị trường cho các sản phẩm xuất
khẩu chính, và cũng tạo điều kiện cho
những nguồn cung hàng thiết yếu gần hơn
về mặt địa lý. Các đối tác xuất khẩu chính
của Cuba là Hà Lan, Canada, Venezuela,
Tây Ban Nha, Trung Quốc, Liên bang Nga,
Brazil, Pháp, Đô mi ních, Mexico. Các đối
tác nhập khẩu nhập khẩu chính là
Venezuela, Trung quốc, Tây ban nha, Mỹ,
Canada,, Brazil, Đức, Ý, Mexico, Việt nam.
Đất nước Cuba chủ yếu thu hút nguồn vốn
đầu tư vào. Mục tiêu thu hút đầu tư nước
BẢN TIN TBT SỐ 22 (THÁNG 2-2015)

ngoài là nhằm phát triển kinh tế và tìm biện
pháp thoát ra khỏi thời kỳ đặc biệt của đất
nước kể từ khi CNXH ở Liên xô (Nga) và
các nước Đông Âu sụp đổ. Mục tiêu cụ thể
là:
+ Bổ sung cho các nguồn lực trong nước để
đạt được mục đích phát triển cao về kinh tế
và công nghệ trong các lĩnh vực và khu vực
mà Nhà nước ưu tiên;
+ Thích nghi với các điều kiện môi trường
và nhu cầu cụ thể của đất nước trong từng
bước phát triển;
+ Tìm các thị trường mới về xuất khẩu,
công nghệ cạnh tranh và nguồn tài chính
chủ yếu là dài hạn.
Các nhà đầu tư có thể chọn một trong các
hình thức đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh
sau : Công ty hỗn hợp, hợp đồng liên kết
kinh tế quốc tế và công ty 100% vốn nước
ngoài.
Nhà nước Cuba cho phép đầu tư trong tất
cả các lĩnh vực loại trừ các dịch vụ về giáo
dục, y tế và tổ chức vũ trang. Các nhà đầu
tư có thể bán hoặc chuyển nhượng phần hùn
vốn của mình cho nhà nước hoặc cho người
thứ 3 với sự đồng ý trước của mỗi bên và
được chính phủ cho phép. Các nhà đầu tư
được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài
mà không phải trả thuế. Hiện nay Cuba đã
ký hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
với 71 nước và vùng lãnh thổ và hiệp định
tránh đánh thuế 2 lần với 8 nước trong đó
có Việt Nam.
Những thuận lợi về đầu tư nước ngoài tại
Cuba là:

Có lực lượng lao động tay nghề cao

Có hạ tầng cơ sở thích hợp, 95%
lãnh thổ được điện khí hóa.

ổn định về chính trị và xã hội

Có môi trường an ninh cho người
nước ngoài

Hội nhập sâu rộng của Cuba vào khu
vực ( ALADI, CARICOM)

Có vị trí địa lý nằm ở trung tâm của
một thị trường đang mở rộng và có
nhiều tuyến đường thương mại quan
trọng.
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Có hạ tầng cơ sở công nghiệp tốt.
Nhiều tài nguyên thiên nhiên.
Các lĩnh vực được ưu tiên trong đầu tư
là: du lịch, các chế phẩm từ công nghiệp
mía đường, năng lượng, công nghiệp về
công nghệ thông tin và công nghệ vi sinh.
Ngoài ra 1 số lĩnh vực khác cũng được chú
trọng xúc tiến đầu tư là công nghiệp dệt,
đánh cá, thực phẩm, nông nghiệp, cơ khí
luyện kim, công nghiệp dược, giao thông
vận tải, hệ thống tài chính, thủy lợi.
- Đối với ngành du lịch: chủ yếu tập
trung vào việc xây dựng các khách sạn cao
cấp và hạ tầng cơ sở ngoài khách sạn như
sân golf, các khu giải trí v.v... Hiện có 50
hợp đồng về quản lý khách sạn với nước
ngoài.
- Về năng lượng: chủ yếu là thăm dò và
khai thác dầu lửa với 59 lô tại khu đặc
quyền kinh tế vịnh Mexico và 26 lô trên đất
liền.
- Đối với các chế phẩm từ công nghiệp
đường: chủ yếu là chế biến thức ăn gia súc
và tăng sản xuất các sản phẩm mới; tăng
chất lượng và công suất sản xuất cồn và đồ
uống. Sản xuất các tấm ép từ bã mía nhằm
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản
xuất bàn ghế, sản xuất xi măng cung cấp
cho công nghiệp xây dựng; sản xuất phân
bón vi sinh và các loại phân hữu cơ khác.
- Đối với công nghệ tin học: chủ yếu tập
trung cho sản xuất phần mềm đo lường,
đóng gói và các ứng dụng công nghệ.
- Đối với công nghệ vi sinh: chủ yếu là
tập trung cho việc phát triển các liên doanh
về các dự án đặc biệt ; chia sẻ thị trường và
quyền sử dụng bản quyền, tài trợ cho các dự
án được xác định và thâm nhập các thị
trường mới.
Tuy nhiên theo ý kiến của một số nhà
đầu tư nước ngoài thì cơ chế đầu tư ở Cuba
quá chặt chẽ, thủ tục cấp xét dự án đầu tư
quá tập trung và thời gian chờ đợi lâu, nhiều
số quy định không rõ ràng nhất là về giá đất
cho dự án…
Website cung cấp thông tin về đầu tư:
http://wwww.cpi-minvec.cu
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Nhật Bản: Hợp tác với các nhà cung
ứng
Nhật Bản là một thị trường lớn, đối tác
kinh tế, phát triển hàng đầu của Việt Nam.
Hiện nay, mặt hàng chủ lực của Việt Nam
XK sang Nhật Bản là thủy hải sản, đặc biệt
là tôm. Tuy nhiên, các DN Việt Nam cũng
đang “vấp” phải các rào cản thương mại,
đặc biệt là vấn đề dư lượng kháng sinh
trong con tôm. Thị trường này rất khắt khe
với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm
chí còn cao hơn cả Mỹ và EU. Vì vậy, các
DN cần đặc biệt lưu ý trong quá trình nuôi
trồng, sản xuất. Tuy nhiên, khi đã thâm
nhập được thị trường này thì các DN sẽ
luôn ổn định về kim ngạch XK.
Người tiêu dùng Nhật Bản đang chuyển
sang tiêu thụ thủy sản có giá rẻ hơn, nhưng
vẫn rất chú trọng chất lượng cao, độ tươi,
có lợi cho sức khỏe và đảm bảo VSATTP.
Đặc điểm nổi bật của người tiêu dùng Nhật
Bản là họ coi trọng các tiêu chuẩn của Nhật
Bản hơn các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn
“Tiêu chuẩn nông sản Nhật Bản” hoặc
“Tiêu chuẩn các mặt hàng công nghiệp và
hàng tiêu dùng Nhật Bản” do Bộ Kinh tế
Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản
METI cấp.
Điều quan trọng ở thị trường Nhật mà
các DN cũng cần phải lưu ý là phải xây
dựng lòng tin về chất lượng sản phẩm, uy
tín trong thực hiện hợp đồng. Bởi chỉ cần
một lần bất tin là DN Việt Nam có nguy cơ
mất đối tác kinh doanh. Còn khi đã tạo
được lòng tin, thị trường Nhật Bản sẽ mở
rộng cơ hội cho DN. Ngoài ra, các DN cần
tìm các nhà cung ứng Nhật Bản, chính họ là
những nhà phân phối trực tiếp và có uy tín
rất cao cho hàng hóa của Việt Nam tại thị
trường này.
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Liên bang Nga: Xuất khẩu vào thị
trường Nga sẽ khó khăn.
Sự giảm giá mạnh đồng rúp, cộng với
các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ và
châu Âu, dự kiến sẽ giúp đẩy mạnh xuất
khẩu của Việt Nam sang Nga. Tuy nhiên,
vẫn còn nhiều rào cản thâm nhập vào thị
trường này.
Nga, với nỗ lực tìm kiếm nguồn cung
thay thế, đã quyết định mở cửa thị trường
của mình rộng hơn cho nông sản và thủy
sản của Việt Nam.
Nga đã cho phép 7 công ty thủy sản Việt
Nam tiếp tục xuất khẩu sang Nga, bắt đầu
vào tháng 8 năm 2014. Nga cũng đã kêu gọi
Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Nga.
Tuy nhiên, các nhà phân tích đã cảnh báo
rằng sẽ không dễ dàng để kiếm tiền khi
kinhdoanh thương mại với Nga. Sự giảm
giá đồng rúp là một trở ngại lớn.
Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, nhà nghiên cứu
cao cấp của Viện Nghiên cứu châu Âu cho
rằng đồng rúp mất giá đến 60% trước khi
tăng trở lại gần đây. Và đã mất 20% giá trị
chỉ trong vòng một tuần. Làm thế nào Việt
Nam có thể có được lợi nhuận trong tình
hình nhu thế?
Ông tiếp tục nói rằng cơ chế thanh toán
là vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp
Việt Nam khi làm ăn kinh doanh với Nga.
Cơ chế thanh toán là lỏng lẻo. Do đó, các
nhà xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng nếu họ
không thể tự bảo vệ mình với các quy định
chặt chẽ trong hợp đồng.
Một nhà phân tích, đồng ý với ông Tuấn,
và lưu ý rằng các hợp đồng thương mại do
các đối tác Nga biên soạn không được
chuẩn hóa như các nước phương Tây, bởi vì
thị trường Nga thực sự "khó làm hài lòng"
và "thất thường không nhất quán”.

Theo ý kiến, để giảm thiểu rủi ro trong
quá trình biến động giá đồng rúp, các nhà
xuất khẩu Việt Nam cần sử dụng ngoại tệ
mạnh thay vì sử dụng đồng rúp để thanh
toán.
Tuy nhiên, theo nhà phân tích, có thể là
khó khăn để thuyết phục các nhà nhập khẩu
Nga chấp nhận điều này, nếu hàng xuất
khẩu của Việt Nam không được tiêu chuẩn
hóa quốc tế và không có công nghệ kỹ thuật
cao.
Trong khi đó, ông Tuấn lưu ý rằng Việt
Nam có xu hướng không chú ý đến các rào
cản kỹ thuật do Nga sử dụng, nói rằng
khách hàng Nga ít kén chọn hơn so với
khách hàng phương Tây. Tuy nhiên, trên
thực tế, rất khó để thâm nhập thị trường
Nga.
Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung
tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, cũng cho rằng sẽ khó khăn để
vượt qua các rào cản kỹ thuật do Nga đưa
ra. Ông cũng chỉ ra những vấn đề khó khăn
khác mà có thể làm cản trở thương mại Việt
Nam-Nga.
Ông nói rằng Nga chủ yếu là tiêu thụ lúa
mì, trong khi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu
gạo. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn
thứ hai trên thế giới, nhưng sản phẩm của
Việt Nam không đáp ứng các tiêu chuẩn của
Nga. Nga đưa ra yêu cầu cao hơn về các sản
phẩm thủy sản so với Mỹ, EU và Nhật Bản,
nhưng lại chỉ nhập khẩu các sản phẩm với
giá thấp.

Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp

Kết quả là, các nhà xuất khẩu Việt Nam
có kinh nghiệm thích trao đổi hàng hóa khi
làm kinh doanh với Nga hơn.
BẢN TIN TBT SỐ 22 (THÁNG 2-2015)
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D ANH NGHIỆP VỚI TBT
Hầu hết các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều có cái nhìn khá lạc quan về
tình hình xuất khẩu trong năm 2015. Đặc biệt việc Việt Nam sẽ chính thức ký kết 2 hiệp
định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc và Liên minh Hải quan trong 2015 là những
tín hiệu tích cực cho xuất khẩu năm tới. Để doanh nghiệp có thêm thông tin về các hiệp
định này, Phòng TBT tổng hợp về một số nội dung liên quan đến hiệp định thương mại
tự do (FTA).

Hiệp định thương mại tự do (FTA):
Tận dụng hay không tận dụng
ếu như việc gia nhập Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO)
năm 2007
được xem như là
bước hội nhập theo
chiều rộng của Việt
Nam vào kinh tế thế
giới, thì việc ký kết
các
thỏa
thuận
thương mại tự do
(FTA) giữa Việt Nam
với các đối tác là hình
thức hội nhập theo
chiều sâu với các cam
kết mạnh mẽ hơn, ở nhiều lĩnh vực hơn và
do đó mức độ tác động tới tương lai của
nền kinh tế, cũng như của mỗi ngành cũng
lớn hơn và phức tạp hơn..
Cơ bản về các Hiệp định Thương mại
tự do (FTA)
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) là
kết quả chính thức của một quá trình
thương lượng giữa hai hay nhiều quốc gia
ký kết nhằm hạ thấp hoặc loại hẳn các rào
cản đối với thương mại. Một FTA thường
bao gồm những vấn đề quy định về thuế
nhập khẩu, hạn ngạch và lệ phí đối với hàng
hóa/dịch vụ được giao dịch giữa các thành
viên ký kết FTA nhằm cho phép các nước
mở rộng tiếp cận thị trường của nhau.

N
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Quá trình đàm phán FTA thường kéo dài,
thậm chí có thể diễn ra trong nhiều năm.
Ngoài ra, các đàm phán thường không chỉ
giới hạn trong các lĩnh vực thương mại
truyền thống như thuế
quan và hạn ngạch,
mà còn có thể bao
gồm các thỏa thuận
khác liên quan đến cải
thiện thể chế, gìn giữ
môi trường, vấn đề
lao động, hay bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ...
Mỗi FTA có phạm
vi lĩnh vực và mức độ
tự do hóa khác nhau.
Có ba loại FTA cơ bản: đơn phương, song
phương và đa phương.
Một thoả thuận thương mại đơn
phương không phải là một hiệp định theo
nghĩa truyền thống vì chúng không mang
tính chất đối ứng mà là ưu đãi thương mại
“một chiều” của một quốc gia (thường là
một nước phát triển) dành cho một (hay một
số) nước đang phát triển, gọi là “các nước
hưởng lợi”. Các ưu đãi này thường dưới
hình thức cho phép đối xử miễn thuế đối
với các sản phẩm đặc biệt được sản xuấtvà
xuất khẩu từ các nước hưởng lợi. Ví dụ điển
hình nhất của mộtthoả thuận thương mại
đơn phương là Hệ thống Ưu đãi thuế quan
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Phổ cập (của Mỹ hay của EU), thường được
biết tới với tên GSP.
Thoả thuận song phương là các hiệp định
thương mại được đàm phán giữa hai quốc
gia, hoặc hai khối quốc gia. Cho đến nay,
Việt Nam đã ký các hiệp định song phương
như Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định Thương
mại Tự do Việt Nam - Chi-lê.
Hiệp định đa phương là những thỏa
thuận đàm phán giữa ba quốc gia hoặc
nhiều hơn. Xét ở góc độ này, Việt Nam
cùng ASEAN đang thực hiện nhiều FTA đa
phương như: nội khối ASEAN (AFTA),
ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), ASEAN Australia - New Zealand (AANZFTA),
ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), ASEAN Nhật Bản (AJFTA), ASEAN - Trung Quốc
(ACFTA).
Hiện nay, Việt Nam đang đàm phán các
FTA đa phương như: Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP), tham gia
cùng ASEAN đàm phán với EU, với Hồng
Kông, và với 6 đối tác (RCEP hay
ASEAN+6). Đồng thời, Việt Nam cũng
đang đàm phán FTA song phương với một
số đối tác như: với EU (EVFTA), với Liên
minh hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan
(VCUFTA), với khối EFTA (VN-EFTA
FTA), và với Hàn Quốc.
Tỉ trọng thương mại hai chiều giữa Việt
Nam với các đối tác đã có FTA hiện chiếm
gần 60% tổng giá trị thương mại quốc tế
của Việt Nam, trong đó chiếm gần 50% kim
ngạch xuất khẩu và gần 70% kim ngạch
nhập khẩu.
Các Hiệp định Thương mại tự do giúp
giảm thuế đáng kể
Thay vì phải trả mức thuế suất thông
thường khi đưa hàng hóa vào một nước, sản
phẩm nhập khẩu từ những nước cùng trong
một FTA có thể được hưởng mức thuế suất
ưu đãi rất thấp hoặc bằng không. Chẳng hạn
như hầu hết các loại hàng hóa Việt Nam
xuất khẩu sang các nước ASEAN sẽ được
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miễn thuế theo Hiệp định Thương mại hàng
hóa ASEAN (ATIGA).
Tận dụng các FTA có thể là một phần
quan trọng trong nỗ lực của các doanh
nghiệp nhằm giành lợi thế khi tham gia thị
trường toàn cầu nhờ được cắt giảm thuế
quan và các rào cản thương mại khác khi
giao dịch với đối tác thuộc khu vực thương
mại tự do.Tuy nhiên, điều quan trọng trước
khi một doanh nghiệp cố gắng tận dụng
những lợi ích của FTA là họ cần nắm vững
những rủi ro cũng như những lợi ích mà
một FTA có thể mang lại.
FTA cho phép các nướcthành viên tiếp
cận thị trường của nhau dưới hình thức cắt
giảm thuế và các hàng rào thương mại khác.
Đồng thời FTA thường có những yêu cầu
khá phức tạp gắn với quyền được hưởng các
ưu đãi. Để được hưởng ưu đãi thương mại,
hàng hóa giao dịch trong khu vực FTA nhìn
chung phải đáp ứng các quy tắc về xuất xứ.
Quy tắc xuất xứ có ý nghĩa quan trọng,
thường phức tạp, và trong hầu hết các
trường hợp là một phần không thể thiếu
trong mọi cuộc đàm phán FTA.
Vấn đề quy tắc xuất xứ trong FTA
Các quy tắc xuất xứ có thể rất khác nhau
giữa các FTA khác nhau. Nói chung, quy
tắc xuất xứ được thiết kế để trao ưu đãi cho
các sản phẩm được trồng hoặc sản xuất
trong lãnh thổ của các đối tác FTA. Đồng
thời, các quy tắc xuất xứ còn thúc đẩy việc
sử dụng các nguyên vật liệuvà các thành
phần được làm ra trong lãnh thổ của các
thành viên FTA dùng sản xuất ra hàng hóa.
Quy tắc xuất xứ là những yêu cầu phải
đạt được một tỉ lệ tối thiểu của hàm lượng
nội dung trong nước/trong khu vực FTA có
trong hàng hóa đang xem xét. Tỉ lệ nàycó
thể khác nhau tuỳ theo nhóm hàng hóa và
được xác định theo Hệ thống Thuế quan
Hài hòa (HTS) phân loại hàng hóa.
Hầu hết các quy tắc xuất xứ liên quan
đến 3 khái niệm cơ bản:“chuyển đổi dòng
thuế”, “hàm lượng giá trị nội địa”, và “mức
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tối thiểu” (deminimis) của hàm lượng nội
dung ngoài FTA. Các FTA sử dụng những
khái niệm này nhằm yêu cầu cáchoạt động
sản xuất thực tế phải xảy ra trong khu vực
thương mại tự do, và phải đáp ứng đủ tỉ lệ
phần trăm các vật liệu và thành phần có
xuất xứ FTA được sử dụng trongquá trình
sản xuất ra hànghóa muốn được hưởng ưu
đãi. Bên cạnh 3 khái niệm này, còn một số
tiêu chí khác cũng được sử dụng để xác
định tính phù hợp xuất xứ của hàng hóa
theo FTA.
Hàng hóa đáp ứng các quy tắc xuất xứ
nhất định cho nhóm hoặc loại của chúng
được coi là hàng hóa “xuất xứ” từ lãnh thổ
FTA và vì thế có quyền đượchưởng ưu đãi
FTA đầy đủ.Tuy nhiên, việc xác định một
loại hàng đáp ứng các quy định cụ thể về
nguồn gốc đòi hỏi phải phân tích cẩn thận.
Công việc này thường liên quan đến xác
định chi phí sản xuất, phân loại HTS của tất
cả các nguyên liệu và thành phần đầu vào,
và có được báo cáo bằng văn bản của các
nhà cung cấp đầu vào chứng minh rằng
nguyên vật liệu mua có xuất xứ FTA. Ngoài
ra, tất cả hồ sơ liên quan đến việc phân tích,
bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở) hóa
đơn mua vật liệu, hồ sơ kiểm kê và mẫu vật
liệu từ các nhà cung cấp cần phải được lưu
giữ theo yêu cầu lưu trữ hồ sơcủa FTA.
Sau cùng, các yêu cầu được hưởng ưu
đãi thương mại thường bị kiểm toán bởi cơ
quan thuế vụ hoặc hải quan của nước nhập
khẩu. Điều này là cần thiết. Là vì các ưu đãi
thương mại theo một FTA thường là sự
miễn/giảm thuếvà lệ phí đối với hàng hóa
đủ điều kiện nhập khẩu từ các nước đối tác
FTA, nên các cơ quan của nước nhập khẩu
sẽ tìm cách xác minh những nguyên nhân
làm giảm nguồn thu này của họ. Việc không
thể cung cấp chứng cứ để có thể xác định
một sản phẩm cụ thể đáp ứng đầy đủcác
quy tắc xuất xứ FTA có thể dẫn đến vô hiệu
hóa yêu cầu được hưởng ưu đãi và các bên
liên quan phải trả các loại thuế hồi tố và lệ
phí. Thêm vào đó, các khoản phạt hoặc chế
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tài bổ sung có thể áp dụng đối với doanh
nghiệp và / hoặc hàng hóa khai sai hoặc
khai gian xuất xứ để được hưởng ưu đãi
thương mại.
Khi nào các doanh nghiệp không sử
dụng ưu đãi FTA?
Vì sao nhiều doanh nghiệp không sử
dụng các FTA trong khi các FTA có thể
mang lại cho họ ưu thế lớn về thương mại?
Phải chăng chỉ vì họ không biết đến chúng?
Lo ngại của các doanh nghiệp khi sử dụng
các FTA là gì?
Ngoài lý do trước tiên rất đơn giản là
nhiều khi các doanh nghiệp không hề biết
tới sự tồn tại của các ưu đãi FTA, thì một
nguyên nhân trái ngược với điều đó chính là
vì tính phức tạp và số lượng lớn các quy tắc
của các FTA mà các doanh nghiệp phải tuân
thủ khiến họ ngần ngại. Chỉ những sản
phẩm đủ tiêu chuẩn mới có thể được hưởng
các mức thuế suất ưu đãi của FTA. Nhưng
làm thế nào để xác định một sản phẩm đủ
tiêu chuẩn? Khó đưa ra một câu trả lời ngắn
gọn cho câu hỏi này. Tuy thế, về cơ bản, chỉ
những sản phẩm đáp ứng các quy tắc xuất
xứ của một FTA mới có thể hưởng các mức
thuế suất ưu đãi của FTA đó.
Tiếp theo, tùy vào nhà xuất khẩu và nhà
nhập khẩu thuộc quốc gia nào mà FTA nào
được áp dụng. Các doanh nghiệp xuất khẩu
sản phẩm sang những nước khác nhau phải
hiểu rõ và tuân thủ những quy tắc này. Lấy
ví dụ, một sản phẩm làm ra ở Việt Nam và
đủ điều kiện “có xuất xứ Việt Nam” theo
ATIGA có thể được hưởng thuế suất bằng
không, hoặc ít ra là thấp hơn mức thông
thường, khi xuất sang các nước ASEAN.
Tuy nhiên, cũng sản phẩm đó khi xuất sang
Chi-lê, cho dù FTA giữa Việt Nam và Chilê đã ký và có hiệu lực, không có nghĩa là
sản phẩm đó sẽ mặc nhiên được hưởng thuế
suất ưu đãi theo FTA Việt Nam - Chi-lê. Là
vì sản phẩm đó tuy đáp ứng các quy tắc
xuất xứ của ATIGA nhưng chưa chắc đã
đáp ứng các quy tắc xuất xứ theo quy định
của FTA Việt Nam - Chi-lê.
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Một lý do nữa khiến các doanh nghiệp
không dùng ưu đãi của một FTA có thể là
do tương quan giữa chi phí và lợi ích. Cơ
quan hải quan ở nước nhập khẩu chỉ áp
dụng mức thuế suất ưu đãi nếu hàng hóa đi
kèm với một Giấy chứng nhận xuất xứ
(CO) cho biết nước xuất xứ của sản phẩm.
CO lúc này đóng vai trò như một quyển “hộ
chiếu” cho hàng hóa. Để có được CO này,
nhà sản xuất hay nhà xuất khẩu phải đảm
bảo hàng hóa của họ đáp ứng các quy tắc
xuất xứ phức tạp, chuẩn bị sẵn và lưu giữ
các chứng từ liên quan và xuất trình kèm
theo đơn đề nghị được cấp chứng nhận xuất
xứ với cơ quan cấp CO ở nước xuất khẩu.
Trong nhiều trường hợp, nhà xuất khẩu
sau khi phải thực hiện nhiều việc để có
được CO phù hợp yêu cầu của FTA lại
không được hưởng khoản tiền tiết kiệm
được từ thuế nhập khẩu, mà người hưởng
lợi lại là nhà nhập khẩu. Nếu nhà xuất khẩu
và nhà nhập khẩu có quan hệ sâu, điều này
không phải vấn đề. Nhưng nếu giữa bên
xuất khẩu và bên nhập khẩu không có mối
quan hệ lâu dài nào khác, điều này có thể
trở thành chuyện khó xử lý do người bán
hàng trên thực tế phải làm mọi việc nhưng
lại không có lợi gì. Tuy lợi ích của người
xuất khẩu là bán được hàng, nhưng nếu đơn
hàng quy mô nhỏ thì không đủ thuyết phục
để họ cất công và chịu chi phí thực hiện các

công đoạn xin CO phức tạp phù hợp với
yêu cầu của một FTA.
Các doanh nghiệp cũng có thể quyết định
không sử dụng các FTA do những phiền
toái gắn với việc sử dụng chúng. Nhà nhập
khẩu tuy tiết kiệm được thuế nhưng cũng
phải chấp nhận một số rủi ro. Vì cơ quan
hải quan cho phép các nhà nhập khẩu thông
quan và áp dụng các mức thuế thấp hoặc
bằng không, họ cần đảm bảo hàng hóa trên
thực tế phải đáp ứng và tuân thủ các nguyên
tắc của FTA. Điều này có thể thực hiện tại
thời điểm mở tờ khai hải quan hoặc về sau
(thậm chí sau một vài năm), chẳng hạn như
khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm toán
sau thông quan. Những rắc rối của doanh
nghiệp với cơ quan hải quan có thể chỉ là
những chuyện nhỏ - ví dụ như lỗi chính tả,
hay một vài ô nào đó không được tích vào
trên tờ CO - cho tới những vấn đề phức tạp,
chẳng hạn như khai sai xuất xứ hoặc có
những cách diễn giải/cách hiểu khác nhau
giữa các cơ quan quản lý xuất khẩu và nhập
khẩu. Những rắc rối này có thể làm chậm
trễ việc doanh nghiệp được nhận ưu đãi
thuế hay thậm chí tệ hại hơn là rủi ro mất
quyền được hưởng ưu đãi, bị truy thu thuế,
bị áp dụng các khoản phạt và chế tài bổ
sung.
Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp

HIỆP ĐỊNH TH
NG
I TỰ D VIỆT NA – EU
VÀ VẤN ĐỀ CÁC HÀNG À PHI THUẾ QUAN
iệp định Thương mại tự do với EU ngoài kỳ vọng cắt giảm các loại thuế quan
vào EU, hy vọng sẽ là cơ hội hạn chế khối quốc gia này áp dụng các hàng rào
phi thuế quan đối với các sản phẩm của Việt Nam. Rào cản phi thuế quan lớn
nhất ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang EU liên quan đến việc sử dụng các công
cụ phòng vệ thương mại của EU, chủ yếu là chống bán phá giá cũng như các biện pháp
kiểm dịch động thực vật (SPS) và các rào cản kỹ thuật (TBT).

H

Liên quan đến các biện pháp phòng vệ, không chắc là các đề xuất đàm phán của EU về
các công cụ phòng vệ thương mại liên quan tới chống bán phá giá và các hành động đối
kháng, trong bối cảnh đàm phán FTA hiện tại, sẽ bao gồm các điều khoản nâng cao hợp tác
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và thiết lập các nghĩa vụ “WTO-cộng” hay chỉ đơn giản quy định yêu cầu thông báo bắt
buộc và các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan theo các hiệp định WTO. EU ít khả
năng sẽ nhượng bộ các vấn đề thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với Việt Nam
và FTA có thể không có tác động quan trọng nào trong việc ngừng sử dụng các biện pháp
chống bán phá giá và đối kháng của EU – ngược lại, FTA có thể đặt ra những yêu cầu chăt
chẽ hơn đối với Việt Nam trong vấn đề bán phá giá, trợ cấp và sử dụng các công cụ phòng
vệ thương mại – trừ khi trong khuôn khổ đàm phán FTA, EU công nhận Việt Nam là nền
kinh tế thị trường trước thời hạn của WTO. Tương tự, việc công nhận ngay lập tức quy chế
nền kinh tế thị trường phải được coi là ưu tiên đàm phán của Việt Nam trong FTA với EU.
Tuy nhiên, nếu Việt Nam không đạt được sự công nhận này, Việt Nam nên đàm phán với
EU về khung thời gian thích hợp cho việc công nhận này và phải đảm bảo thời hạn này
tương ứng với thời hạn mà Trung Quốc sẽ được xem là nền kinh tế thị trường theo WTO.
Về các biện pháp SPS và TBT, có lẽ việc đàm phán để giảm các rào cản SPS và TBT sẽ
không xảy ra. Thậm chí sau khi đưa ra chiến lược “Châu Âu toàn cầu”, chính sách của EU
vẫn không đổi: vẫn nhằm mục đích giải quyết các rào cản phi thuế nhưng phải có lợi cho
các nhà xuất khẩu EU. Nhiều khả năng FTA giữa EU và Việt Nam sẽ đưa ra khung hỗ trợ
kỹ thuật, thỏa thuận và hợp tác hơn nữa về vấn đề SPS và TBT. Cần phải nhấn mạnh tầm
quan trọng của đàm phán các điều khoản hợp tác toàn diện. Về vấn đề này, hiệp định EU đã
ký kết với các nước ACP có thể là một chuẩn mực hữu ích trong mở rộng hợp tác về các
vấn đề SPS và TBT mà Việt Nam mong muốn đạt được với EU. Trong các hiệp định này,
hợp tác bao gồm cả đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, các biện pháp thúc đẩy chuyển giao tri thức
và tăng cường các dịch vụ công. Việt Nam có thể xem xét yêu cầu EU các mức tương tự
như những thỏa thuận các nước ACP đã đạt được và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ EU trong
quá trình đàm phán.
Cuối cùng, để giảm chi phí tuân thủ yêu cầu SPS và TBT của EU, Việt Nam cần chủ
động ký kết các thỏa thuận công nhận chung và thỏa thuận tương đương trong từng trường
hợp cụ thể với EU. Dù rằng việc đạt được các thỏa thuận về các công cụ để thuận lợi hóa
thương mại là rất phức tạp, đây vẫn là mục tiêu rõ ràng nhất của các FTA, vì vậy đây phải là
vấn đề được ưu tiên trong các đàm phán FTA. Việc đạt được các thỏa thuận như vậy, đặc
biệt trong những lĩnh vực mà hàng xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội tiếp cận thực sự hoặc
tiềm năng vào thị trường EU sẽ mang lại cho các nhà sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh
Việt Nam những lợi thế so sánh lớn và điều kiện ưu tiên tiếp cận thị trường, những lợi thế
có thể tương đương hoặc thậm chí lớn hơn những nhượng bộ thuế quan trong FTA. Các
công cụ thuận lợi hóa thương mại cũng mang đến cho Việt Nam cơ hội để trở thành trung
tâm chế biến (ví dụ, như đã từng thấy, cơ hội để nhập khẩu thủy sản của nước thứ ba, ví dụ
như các sản phẩm của Bangladesh, chế biến tại Việt Nam theo những tiêu chuẩn nghiêm
ngặt của EU và tái xuất khẩu sang EU) và tận dụng khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn liên
quan của EU cũng như những ưu đãi FTA với EU.
Khi xuất khẩu của Việt Nam sang EU thường xuyên bị cản trở bởi sự áp đặt các biện
pháp rào cản phi thuế của EU, Việt Nam cũng có thể xem xét việc đưa vào FTA với EU cơ
chế giải quyết tranh chấp đặc biệt đối với rào cản phi thuế, ví dụ như “Cơ chế hòa giải liên
quan đến các biện pháp phi thuế quan” trong chương 14 của FTA giữa EU và Hàn Quốc.
Nguồn: Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế - VCCI
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Ba Lan – Thị trường tiềm năng cho
hàng xuất khẩu Việt Nam
Theo số liệu thống kê, trong tháng 1 năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt
Nam sang Ba Lan đạt 50,51 triệu USD, tăng 22,98% so với cùng kỳ năm trước

ặt hàng

Tháng 1/2014

Tháng 1/2015

Tăng giảm so với cùng
kỳ năm trước (%)

Lượng (tấn) Trị giá (USD)
Tổng
Máy móc, thiết bị, dụng cụ

Lượng (tấn) Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

41.075.833

50.516.108

+22,98

6.185.092

5.957.317

-3,68

4.237.003

4.242.114

+0,12

5.060.163

4.064.340

-19,68

và phụ tùng khác
Máy vi tính, sản phẩm điện
tử và linh kiện
Hàng dệt may
Cà phê

1.877

3.516.705

1.297

3.214.824

-30,9

-8,58

Hàng thủy sản

1.706.568

2.707.000

+58,62

Giày dép các loại

3.095.494

2.533.754

-18,15

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.312.116

2.285.511

-1,15

Sản phẩm từ sắt thép

1.672.075

2.231.346

+33,45

Bánh kẹo và các sản phẩm

1.456.597

1.728.234

+18,65

2.095.029

1.529.525

-26,99

từ ngũ cốc
Sản phẩm từ chất dẻo
Hạt tiêu

159

Túi xách, ví, vali, mũ và

745.095

116

1.273.055

-27.04

+70,86

369.121

652.973

+76,9

435.689

541.532

+24,29

232.910

484.895

+108,19

ôdù
Sản phẩm mây, tre, cói và t
hảm
Sản phẩm từ cao su
Chè

435

530.938

283

457.628

-34,94

-13,81

Số liệu của Tổng cục Hải Quan về xuất khẩu sang tháng 1.2015
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Trong tháng đầu tiên của năm 2015, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng
khác có giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Ba Lan, trị giá 5,95 triệu USD, chiếm
11,7% tổng trị giá xuất khẩu.

Dây cáp điện – một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Ba Lan

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai,
thu về 4,24 triệu USD, tăng 0,12% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là mặt hàng dệt may,
trị giá 4,06 triệu USD, giảm 19,68%.
Một số mặt hàng như hàng thủy sản; sản phẩm từ sắt thép; hạt tiêu; túi xách, ví, vali, mũ
và ôdù; sản phẩm từ cao su có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khá cao, lần lượt
58,62%; 33,45%; 76,9% và 108,19% góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang Ba Lan
trong tháng 1 năm 2015.
Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, là thành viên của WTO,
ASEAN, APEC. Sắp tới, Việt Nam sẽ tiến tới ký hiệp định thương mại tự do với EU và
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là yếu tố sẽ thu hút các doanh nghiệp
Ba Lan trong bối cảnh kinh tế châu Âu chưa có dấu hiệu hồi phục.
Ba Lan là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Trung và Đông Âu. Hiện Chính phủ
Ba Lan cũng dành cho Việt Nam một nguồn vốn ưu đãi gần giống như ODA với trị giá
khoảng 250 triệu Euro dành cho các dự án phát triển công nghiệp. Hai nước cũng đang xem
xét khả năng thành lập một Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế nhằm thúc đẩy giao
dịch thương mại song phương trong thời gian tới.
Nguồn: Vinanet
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Xuất khẩu thủy sản sang Australia – Doanh
nghiệp cần chủ động
Muốn xuất khẩu thủy sản sang Australia,
các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động
tìm kiếm khách hàng và tăng cường quảng
bá, tiếp thị sản phẩm.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia,
hàng năm, Australia nhập khẩu khoảng 1 tỷ
USD hàng thủy sản nhưng con số xuất khẩu
của Việt Nam sang thị trường này còn khá
khiêm tốn. Năm 2014, tổng kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia
mặc dù đã tăng 20,7% so với cùng kỳ nhưng
chỉ đạt 228,8 triệu USD.
Ông Norman Grant, Chủ tịch Hiệp hội các
nhà nhập khẩu thủy sản Úc (SIAA) cho rằng,
hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam chủ yếu vẫn đang tiếp cận thị
trường phân khúc giá thấp. Do vậy, hàm
lượng giá trị gia tăng trong hàng thủy sản Việt
Nam vẫn còn hạn chế.
Bên cạnh đó, công tác quảng bá, tiếp thị
sản phẩm thủy sản Việt Nam chủ yếu là do
các nhà nhập khẩu thủy sản Australia thực
hiện. Có một thực tế là các nhà xuất khẩu
thủy sản Việt Nam vẫn còn có tư tưởng “đợi”
khách hàng tìm đến mình thay vì chỉ động tìm
kiếm khách hàng.
Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt
Nam sang Australia, trước hết các nhà xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam cần phải nỗ lực
BẢN TIN TBT SỐ 22 (THÁNG 2-2015)

nâng cao chất lượng hàng thủy sản, chú trọng
đưa hàng có chất lượng cao tới thị trường.
Bên cạnh đó các nhà xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam cần phải đầu tư hơn nữa cho
việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Khi có cơ
hội tiếp cận được với các nhà nhập khẩu, các
doanh nghiệp cần chủ động thu xếp gặp gỡ
trực tiếp khách hàng ngay tại Australia, tiến
tới mở văn phòng đại diện để trực tiếp nắm
bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, tạo
thuận lợi cho việc tiếp cận các khách hàng
tiềm năng.
Ở góc độ vĩ mô, ông Norman nhấn mạnh,
Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm
chuyển đổi ngành thủy sản thể hiện qua việc
ban hành Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi,
chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra, trong
đó có điều 6 của Nghị định quy định điều kiện
về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối
với sản phẩm cá tra chế biến. Khoản 3 của
điều này nêu rõ “Tỷ lệ mạ băng đối với sản
phẩm cá Tra xuất khẩu phải phù hợp với quy
định của nước nhập khẩu. Các trường hợp
khác tỷ lệ mạ băng không vượt quá 10%”.
Tuy nhiên trên thực tế, quy định tỷ lệ mạ
băng như vậy được cho là khá thấp, làm tăng
chi phí cho sản phẩm xuất khẩu, trong khi thị
trường thế giới vẫn chấp nhận tỷ lệ mạ băng
cao hơn.
Ông Norman cũng đưa ra gợi ý, các cơ
quan hữu quan của Việt Nam trong đó có
ngành nông nghiệp và du lịch cần phối hợp
với nhau để quảng bá thương hiệu cho sản
phẩm thủy sản Việt Nam thông qua các tour
du lịch tới thăm các trang trại nuôi trồng thủy
sản của Việt Nam ở khu vực đồng bằng sông
Cửu Long, góp phần tạo ra hình ảnh Việt
Nam là nơi có những khu vực nuôi trồng thủy
sản ở quy mô lớn, theo quy trình, chuẩn mực
quốc tế.Thêm vào đó, Việt Nam cần có cơ chế
chính sách góp phần xây dựng một số thương
hiệu quốc gia trong lĩnh vực thủy sản.

Nguồn: baohaiquan.vn
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KẾT QUẢ T IỂN KHAI ĐỀ ÁN TBT NĂ
T ÊN ĐỊA BÀN TỈNH
hực hiện Quyết định số 491/QĐUBND ngày 08/3/2012 của
UBND tỉnh Bình Thuận về việc
ban hành Chương trình hành
động triển khai Đề án thực thi Hiệp định
hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai
đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận, trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị
có liên quan đã tích cực triển khai nhiệm vụ
đạt được kết quả như sau:

T

I. Kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu
thuộc Chương trình hành động trong năm
2014
1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt
động về hàng rào kỹ thuật trong thương
mại
Thực hiện nhiệm vụ tập hợp, rà soát các văn
bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhằm phát
hiện nội dung của văn bản tạo ra hàng rào kỹ
thuật trong thương mại, trong năm 2014, Sở
Tư pháp đã tập hợp rà soát 497 văn bản, trong
đó: Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành là 60 văn bản, Quyết định do Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành là 393 văn bản, Chỉ thị
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành là 44 văn
bản. Qua rà soát nội dung của những văn bản
này, không phát hiện văn bản nào có nội dung
tạo ra hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối
với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu của các
nước thành viên WTO.
2. Xây dựng các biện pháp kỹ thuật để
triển khai áp dụng trong hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu bảo đảm sự phù hợp với
các quy định của Hiệp định TBT và pháp
luật Việt Nam
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Sở Công Thương đã cập nhật các quy
định kỹ thuật trong thương mại của các
nước thành viên WTO có liên quan đến sản
phẩm, hàng hóa xuất khẩu của tỉnh phát sinh
mới trong năm 2014 và tổ chức 01 đợt phổ
biến cho doanh nghiệp xuất khẩu tại Hội
nghị tập huấn về TBT vào tháng 10/2014
(do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ
chức).
Trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn
chặn hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng,
không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật, không đảm bảo an toàn, vệ sinh và
không rõ nguồn gốc, xuất xứ: qua kiểm tra
hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại
Chi cục Hải quan Bình Thuận trong năm
2014, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.
Riêng ngành công thương, hoạt động này
được lồng ghép vào việc tổ chức các hoạt
động kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế
hoạch và các văn bản chỉ đạo. Năm 2014,
Sở Công Thương đã thực hiện kiểm tra
2.199 vụ, phát hiện xử lý 947 vụ, xử phạt
hành chính với số tiền trên 5,1 tỷ đồng.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các
biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu,
nhập khẩu:
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất,
xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có
lợi thế của tỉnh nhằm thúc đẩy năng suất
chất lượng, đổi mới công nghệ, phát triển tài
sản trí tuệ tiếp tục được Sở Công Thương,
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai,
hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, cụ
thể:
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+ Chương trình khuyến công đã hỗ trợ
152.300.000 đồng từ nguồn kinh phí địa
phương để thực hiện các nội dung: Tổ chức
tập huấn phổ biến kiến thức về sản xuất
sạch hơn cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn
tỉnh; Hỗ trợ 50% chi phí thực hiện đánh giá
nhanh về sản xuất sạch hơn cho 05 doanh
nghiệp; Tổ chức lớp đào tạo cán bộ tuyên
truyền và đánh giá nhanh về sản xuất sạch
hơn trong công nghiệp cho 40 học viên; Tổ
chức hội thảo thường niên mạng lưới các
đơn vị đầu mối, tư vấn thực hiện sản xuất
sạch hơn lần thứ 2.
+ Thực hiện Quyết định số 06/2011/QĐUBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh về
chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết
bị đối với các doanh nghiệp sản xuất sản
phẩm lợi thế của tỉnh. Qua tổng hợp đăng
ký, có 03 dự án cần thực hiện chính sách hỗ
trợ đổi mới công nghệ thiết bị năm 2014 với
số tiền là 4.980.000.000 đồng. Hiện nay, Sở
Công thương đang hỗ trợ hướng dẫn 01
doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế
(chế biến thủy sản) lập hồ sơ tự đánh giá
trình độ công nghệ.
+ Triển khai Quyết định số 968/QĐUBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận
giai đoạn 2011-2015”, Sở KH&CN đã tham
mưu UBND tỉnh khen thưởng 02 doanh
nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc
gia năm 2013 (Công ty TNHH Hải Nam,
DNTN Rau quả Bình Thuận), mỗi doanh
nghiệp 10 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình
Thuận xây dựng HTQLCL theo ISO
22000:2005 với số tiền 23.371.000 đồng.
Phối hợp với Viện NSCL hỗ trợ 02 doanh
nghiệp xây dựng công cụ 5S (Công ty CP
Dược vật tư y tế Bình Thuận, Công ty CP
may Bình Thuận). Hướng dẫn 09 doanh
nghiệp đăng ký tham gia Dự án nâng cao
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năng suất chất lượng; Tổ chức 02 lớp tập
huấn “Nhận thức về hệ thống quản lý Năng
lượng theo ISO 50001:2011” và “Công cụ
cải tiến năng suất chất lượng tại doanh
nghiệp” cho 70 lượt người của 40 đơn vị
tham dự. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực
hiện 02 phóng sự truyền hình tuyên truyền
về hoạt động năng suất chất lượng : “Thực
hiện Hiệp định TBT tại các doanh nghiệp”,
“Tiêu chuẩn hóa để hội nhập quốc tế”.
+ Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý thanh
long Bình Thuận ra 13 quốc gia và tiếp tục
theo dõi tình hình đơn đăng ký để được cấp
bằng theo quy định của nước sở tại. Kết
quả: Cơ quan Sở hữu trí tuệ Pháp và Hàn
Quốc đã có thông báo đồng ý bảo hộ. Các
Cục Sở hữu trí tuệ còn lại (Anh, Đức, Hà
Lan, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan,
Indonesia, Malasia, Hong Kong, Đài Loan
và Singapore) đang trong quá trình thẩm
định đơn. Tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội thanh
long Bình Thuận thực hiện Đề án “Xây
dựng mô hình sử dụng tem chỉ dẫn địa lý
Bình Thuận trên quả thanh long”. Kết quả
đã
tiến
hành
dán
được
11.202.210/40.000.000 tem (đạt 28%) trên
quả thanh long khi lưu thông trên thị
trường: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia,
Singapore, Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết
và Siêu thị Lotte Mart Thành phố Hồ Chí
Minh (Cụ thể: Công ty TNHH Hưng Loan
dán 3.160.000 tem, DNTN Rau quả Bình
Thuận dán 6.827.000 tem, Công ty TNHH
Phương Giang dán 515.210 tem, HTX dịch
vụ thanh long hữu cơ dán 700.000 tem).
Phục vụ công tác tư vấn, hỏi đáp về hàng
rào kỹ thuật trong thương mại cho doanh
nghiệp, việc tạo lập cơ sở dữ liệu các văn
bản pháp quy về tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
được chú trọng. Trong năm 2014, đã tiếp
tục trang bị thêm 68 tiêu chuẩn quốc gia
(TCVN), nâng tổng số TCVN trang bị lên
1.494 tiêu chuẩn; cập nhật 446 thông báo
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TBT của các nước thành viên WTO, trong
đó chọn lọc, dịch sang tiếng Việt 90 thông
báo gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất
khẩu của tỉnh liên quan đến sản phẩm, hàng
hóa thực phẩm, hàng gia dụng, đồ bảo hộ
lao động, ghi nhãn, hóa chất, vật liệu xây
dựng, ... của các thị trường Hoa Kỳ, EU,
Israel, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật
Bản...
4. Tăng cường năng lực của các cơ
quan quản lý nhà nước và tổ chức kỹ
thuật trong xây dựng và triển khai các
biện pháp kỹ thuật trong thương mại:
Triển khai hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ
năng xây dựng văn bản quy pháp luật, kiến
thức về thương mại, TBT cho các cơ quan
quản lý và tổ chức kỹ thuật trên địa bàn
tỉnh, năm 2014, Sở Tư pháp đã tổ chức 03
lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật
liên quan đến việc soạn thảo, xây dựng và rà
soát văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ
pháp chế tại các sở ban ngành và lãnh đạo
các UBND huyện, xã, phường; Sở Khoa học
và Công nghệ tổ chức 01 hội thảo tập huấn
phổ biến thông tin mới về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại của các thị trường, hướng
dẫn nghiệp vụ TBT cho cán bộ các Sở, ban,
ngành vào tháng 10/2014.
Để phục vụ tốt việc kiểm tra, đánh giá
chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh
nghiệp, trong năm 2014, Trung tâm Kỹ
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nghiên
cứu triển khai các chỉ tiêu thử nghiệm, kiểm
định – hiệu chuẩn, nâng cao năng lực hoạt
động như: Đầu tư mới các thiết bị trong lĩnh
vực kiểm định – hiệu chuẩn; được chứng
nhận mở rộng HTQLCL theo tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực hiệu
chuẩn và một số phép thử mới; được Cục
An toàn thực phẩm chỉ định cơ sở kiểm
nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà
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nước phòng thử nghiệm an toàn thực phẩm
theo Quyết định số 660/QĐ-ATTP ngày
29/10/2014 trên tổng số 35 chỉ tiêu ở các
sản phẩm: nước uống đóng chai, nước
khoáng thiên nhiên đóng chai, nước đá dùng
liền, thực phẩm bổ sung (nước mắm, bánh
kẹo), nước mắm bổ sung vi chất.
5. Duy trì và nâng cao năng lực và hiệu
quả hoạt động của Ban liên ngành TBT,
ạng lưới TBT của tỉnh:
Năm 2014, hoạt động của Mạng lưới
TBT tỉnh tiếp tục được duy trì, thực hiện
thường xuyên các nhiệm vụ của Mạng lưới
TBT trong hoạt động thông báo và hỏi đáp
về TBT theo quy định của Bộ Khoa học và
Công nghệ: rà soát, phát hiện và thông báo
các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn
kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp
trong phạm vi quản lý của ngành đã, đang
và sẽ ban hành; tập hợp các thông báo TBT
của các nước thành viên WTO và chọn lọc,
dịch sang tiếng việt gửi đến Sở, ngành và
doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan trên
địa bàn tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ đã cử cán bộ
tham dự Hội thảo về TBT tại Quảng Ninh
vào tháng 7/2014; Tổ chức lớp “Tập huấn
nghiệp vụ về Hàng rào kỹ thuật trong
thương mại (TBT) năm 2014” với 45 lượt
người tham dự của 30 đơn vị là các Sở,
ngành liên quan, huyện, thị và doanh nghiệp
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khảo
sát tại 50 doanh nghiệp xuất khẩu để tìm
hiểu thông tin, nhu cầu của doanh nghiệp có
liên quan đến TBT để tạo cơ sở hỗ trợ
doanh nghiệp về TBT trong năm tiếp theo.
6. Nâng cao hiệu quả của hoạt động
phổ biến, tuyên truyền về vai trò và ảnh
hưởng của hàng rào kỹ thuật trong
thương mại đối với sản xuất, kinh doanh
và tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa
Trong năm 2014, hoạt động phổ biến,
tuyên truyền về Hiệp định TBT, công tác
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thực thi Hiệp định TBT trên địa bàn tỉnh và
những nội dung khác có liên quan về TBT
đã được triển khai dưới nhiều hình thức:
thực hiện 06 số Bản tin TBT dưới hình thức
bản điện tử gửi đến các cơ quan, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh; viết tin, bài, thu
thập thông tin về TBT đăng tải trên mục
thông tin điện tử TBT của website Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với 700
tin, bài; Xuất bản 200 bản tài liệu Cẩm nang
phổ biến các thông tin cơ bản về TBT,
thông tin về các yêu cầu, quy định liên quan
đến TBT của những thị trường xuất khẩu
chủ yếu của tỉnh gửi đến doanh nghiệp.

- Các Sở, ngành có sự quan tâm và chủ
động phối hợp trong việc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành
động thông qua vai trò đầu mối, điều phối
của Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng
Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm
vụ thực thi Hiệp định TBT giai đoạn 20112015 ban hành tại Quyết định số 2191/QĐUBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh.
- Đã triển khai được một số hoạt động
tuyên truyền, phổ biến (tập huấn, bản tin,
phát hành tài liệu) về TBT, qua đó, nâng cao
thêm một bước kiến thức về TBT cho cán
bộ các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh.
- Công tác rà soát văn bản do địa phương
ban hành đã có được sự phối kết hợp giữa
các Sở, ban, ngành triển khai một cách có
hiệu quả. Trong những năm qua các văn bản
do HĐND; UBND ký theo thẩm quyền
không chứa đựng nội dung cản trở Hiệp
định hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
2. Những mặt hạn chế

Tập huấn nghiệp vụ về TBT được tổ chức
trong năm 2014
II. Đánh giá chung
1. Những mặt đạt được
- Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành
động tiếp tục được các Sở, ngành tích cực
triển khai thông qua vai trò đầu mối, điều
phối của Sở Khoa học và Công nghệ, trong
đó nổi bật là các hoạt động: kiểm tra, kiểm
soát ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng; hỗ
trợ doanh nghiệp; nâng cao năng lực về thử
nghiệm, kiểm định – hiệu chuẩn của Trung
tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL; thông báo và hỏi
đáp về TBT.
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- Kinh phí cấp cho Chương trình hành
động trong năm 2014 còn hạn chế, vì vậy
một số hoạt động phải thay đổi phương thức
triển khai làm ảnh hưởng đến kết quả thực
hiện Chương trình hành động, đặc biệt là
công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế về
nội dung và hình thức.
- Nhân lực làm công tác TBT của các Sở,
ngành liên quan là cán bộ kiêm nhiệm, hầu
hết cán bộ này đã được tập huấn, hướng dẫn
nghiệp vụ TBT, tuy nhiên chưa có kinh
nghiệm hoạt động, do đó còn lúng túng
trong triển khai công việc. Hầu hết các
thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương
mại bằng tiếng nước ngoài, trong khi khả
năng ngoại ngữ của chuyên viên làm công
tác này còn hạn chế nên việc cập nhật, tổng
hợp và phổ biến thông tin cho doanh nghiệp
gặp khó khăn.
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- Sự phối hợp của các doanh nghiệp tỉnh
nhà với cơ quan nhà nước trong tìm hiểu,
phản ứng, đối phó với các rào cản kỹ thuật
còn yếu, có quá ít phản ứng của các doanh
nghiệp trước những thông báo về những
hàng rào kỹ thuật mà các nước dự kiến áp
dụng do Mạng lưới TBT cảnh báo. Nguyên
nhân của thực tế này có thể do doanh nghiệp
chưa quan tâm đến vấn đề nhưng cũng có
thể do phương thức cảnh báo của Mạng lưới
TBT chưa đủ thu hút mối quan tâm của các
doanh nghiệp.

động từ những hàng rào kỹ thuật đó và đề
xuất biện pháp áp dụng; đề xuất và triển
khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa
phương để “phòng vệ” sự xâm nhập của
hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng lưu
thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị, hội
thảo tham vấn về các biện pháp kỹ thuật
trong nước, ngoài nước cho các doanh
nghiệp của tỉnh; thực hiện các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ
thuật trong thương mại trên lĩnh vực công
thương.

III. Phương hướng triển khai nhiệm vụ
trong năm 2015

- Sở Công Thương, Chi cục Hải quan
Bình Thuận tổ chức kiểm tra, kiểm soát,
ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu kém chất
lượng, không phù hợp tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo an toàn, vệ
sinh, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông
trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2015, tiếp tục triển khai thực
hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành
động triển khai Đề án thực thi Hiệp định
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai
đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Thuận, trong
đó tập trung các nhiệm vụ sau:
- Sở Tư pháp chủ trì việc tập hợp, rà soát
các văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật
của tỉnh nhằm phát hiện những nội dung mâu
thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với các văn
bản quy phạm pháp luật của Trung ương và
không đáp ứng các nguyên tắc của Hiệp định
TBT, qua đó, đề xuất các biện pháp xử lý văn
bản; chủ trì tổ chức triển khai việc áp dụng
các công cụ nâng cao chất lượng và hiệu
quả thực thi pháp luật.
- Sở Công Thương chủ trì thực hiện việc
cập nhật thông tin về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại của các nước thành viên
WTO có liên quan đến sản phẩm, hàng hóa
xuất khẩu của tỉnh để cung cấp, phổ biến
đến doanh nghiệp đồng thời đánh giá tác

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ
chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức,
kỹ năng hoạt động TBT cho cán bộ Mạng
lưới TBT; thực hiện các chương trình hỗ trợ
doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ thuật
trong thương mại trên lĩnh vực khoa học và
công nghệ; khảo sát, tìm hiểu doanh nghiệp
về TBT; thực hiện tuyên truyền, phổ biến,
cung cấp thông tin về TBT đến cơ quan,
doanh nghiệp qua hình thức: Bản tin TBT,
đăng tải tin, bài trên website và triển khai
tốt công tác thông báo và hỏi đáp về TBT
theo quy định của Bộ Khoa học và Công
nghệ. Tổng kết đánh giá 05 năm triển khai
thực hiện Chương trình hành động.

Phòng TBT Bình Thuận

BẢN TIN TBT SỐ 22 (THÁNG 2-2015)

21

TÌ

HIỂU VỀ WT

WT

phê chuẩn TFA tạo thuận lợi cho S Es

WT đã thông qua Hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại (TFA), theo đó giúp
môi trường kinh doanh quốc tế dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (S Es).
"Hiệp định TFA sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh thương mại qua biên
giới một cách dễ dàng hơn. SMEs hiện tạo ra phần lớn việc làm trên toàn thế giới, do đó
giảm chi phí tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và tạo thêm việc làm tốt là các công việc nên
làm", giám đốc điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) Arancha Gonzalez bình
luận về TFA của WTO.
Hiệp định cũng đã bao gồm yêu cầu của Ấn Độ là tiếp tục áp dụng "điều khoản hòa bình"
cho đến khi có giải pháp lâu dài để giải quyết một cách căn cơ mối quan hệ giữa hai vấn đề
không tách rời nhau,
dự trữ lương thực và
chương trình an ninh
lương thực.
ITC là cơ quan
chung của Tổ chức
Thương mại Thế giới
và Liên Hợp Quốc,
trao quyền cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ, tạo
điều kiện cho họ cạnh
tranh trong thị trường
toàn cầu và duy trì sự
phát triển kinh tế định
hướng
theo
các
chương trình Hỗ trợ
Thương mại và Mục
tiêu Phát triển Thiên
niên kỷ.
Gonzalez cho biết thêm, "Nếu kinh doanh thương mại qua biên giới bị cản trở, điều đó sẽ
làm phương hại đến khả năng tham gia vào thị trường thương mại quốc tế của các nước.
Tầm quan trọng ngày càng tăng của chuỗi giá trị đa quốc gia đã đặt hiệu quả của lĩnh vực
hậu cần trở nên trọng yếu đối với các quốc gia trong việc sử dụng thương mại quốc tế để
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
"TFA giúp giải quyết được những thách thức này, bằng việc tìm cách giảm thời gian và
chi phí của các hoạt động thương mại xuyên biên giới, và tạo cơ chế hải quan minh bạch và
có thể đoán định" ông nói thêm.

Nguồn: http://www.entrepreneurindia.com/
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Qatar:
Thông
báo
số
G/TBT/N/QUT/367 ngày 17/12/2014 –
Thực phẩm thay thế
Qatar thông báo Dự thảo quy chuẩn kỹ
thuật về thực phẩm thay thế đường sử dụng
cho bệnh nhân tiểu đường và thực phẩm
thay thế để sử dụng chế độ ăn uống đặc biệt
cho một số bệnh nhằm bảo vệ an toàn và
sức khỏe cho con người.

Thời điểm dự kiến thông qua: Sẽ được
xác định
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 06
tháng sau khi thông báo chính thức
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày
thông báo. Góp ý gửi về:
E-mail: standard@qatar.net.qa
Website:http://ec.europa.eu/enterprise/tbt
Để tìm hiểu thêm nội dung của Dự
thảo, truy cập vào trang web sau:
http://members.wto.org/crnattachments/20
14/tbt/QAT/14_5457_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/20
14/tbt/QAT/14_5457_00_x.pdf
Trung
Quốc:
Thông
báo
số
G/TBT/N/CHN/1064 ngày 12/12/2014 –
Ghi nhãn cho mỹ phẩm
Cục Quản lý dược và thực phẩm Trung
Quốc thông báo Dự thảo Quy định ghi nhãn
cho sản phẩm mỹ phẩm nhằm bảo vệ sức
khỏe cho người sử dụng
Tài liệu này gồm có 34 điều và chủ yếu
bao gồm các định nghĩa của nhãn hàng mỹ
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phẩm, các yêu cầu về ghi nhãn và nghĩa vụ
pháp lý, các phụ lục liệt kê những tuyên bố
cấm. Ngoài ra, mô hình này cho các khung
thời gian từng giai đoạn cụ thể theo các tình
huấn thực tế.

Thời điểm dự kiến thông qua Đến hết
1/3/2015.
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: Đến hết
1/7/2015.
Thời hạn góp ý: 30 ngày kể từ ngày
thông báo. Góp ý gửi về:
Email: tbt@qsiq.gov.cn
Để tìm hiểu thêm nội dung của Dự
thảo, truy cập vào trang web sau:
http://members.wto.org/crnattachments/20
14/tbt/CHN/14_5430_00_x.pdf
EU: Thông báo số G/TBT/N/EU/256
ngày 17/12/2014 – Thiết bị điện điện tử
Ngày 17/12/2014, Ủy ban Châu Âu
ra thông báo về việc ban hành Dự thảo Chỉ
thị của Ủy ban ủy nhiệm liên quan đến việc
bổ sung 4-phthalates (chất có mối quan ngại
rất cao) vào danh sách các chất bị hạn chế
dưới RoHS 2.
Nhằm thích ứng của pháp luật với tiến bộ
khoa học và kỹ thuật hiện có; bỏ dần các
chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) trong
EEE để tạo điều kiện tái chế và giảm thiểu
tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đối với
sức khỏe con người và môi trường, trong
thời gian chuyển tiếp cấp giấy hoạt động
kinh tế thích hợp cho việc tuân thủ.
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Thời điểm dự kiến thông qua: tháng 23/2015
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 20 ngày
kể từ ngày công bố trong Công báo của EU
(khoảng ba tháng sau khi thông qua). Giai
đoạn chuyển tiếp cho các ứng dụng: ngày
22/7/2019 cho tất cả các thiết bị điện và
điện tử, ngoại trừ các thiết bị y tế và các
công cụ giám sát và kiểm soát (ngày
22/7/2021)
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày
thông báo.
Để tìm hiểu thêm nội dung của quy
định, truy cập vào trang web sau:
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/
http://members.wto.org/crnattachments/20
14/TBT/EEC/14_5494_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/20
14/TBT/EEC/14_0716_01_e.pdf
Việt
Nam:
Thông
báo
số
G/SPS/N/VNM/66 ngày 11/12/2014 –
Thuốc thú y
Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp & Phát triển
Nông thôn thông báo Thông tư quy định việc
kiểm soát các điều kiện, thủ tục, quy trình
kiểm tra, dùng thử và chất lượng thuốc thú y,
vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa
chất thú y và nguyên liệu dùng để sản xuất
thuốc thú y.
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Thời điểm dự kiến thông qua: ngày
01/02/2015
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 45 ngày
sau khi ban hành.
Thời hạn góp ý: đến hết ngày 10/1/2015.
Để xem tìm hiểu thêm nội dung của
thông tư, truy cập vào địa chỉ sau:
http://www.spsvietnam.gov.vn/EnglishSP
S/Lists/Documents,notification/Attachments/
75/Circular%20om%20test%20of%20vet%2
0drug_VNM66_.pdf
Hàn
Quốc:
Thông
báo
số
G/TBT/N/KOR/543 ngày 12/12/2014 –
Sản phẩm cho trẻ em
Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn
Quốc (KATS) thông báo ban hành Nghị định
thi hành và thực thi các quy định của Đạo
luật đặc biệt về an toàn của các sản phẩm
của trẻ em.
Đối với các sản phẩm của trẻ em dễ ảnh
hưởng đến an toàn, mức an toàn tối thiểu của
sản phẩm phải được xác định trước khi phân
phối và các đạo luật có liên quan thấp hơn
được chuẩn bị.
Liên quan đến sản phẩm, các nhà sản xuất
hoặc nhà nhập khẩu cho trẻ em nên chỉ cần
nhãn sau khi xác định xem chúng có phù hợp
với các tiêu chuẩn an toàn theo cấp độ nguy
hiểm trước khi giao hàng cho thị trường hoặc
thông qua hải quan.
Thời điểm dự kiến thông qua và có hiệu
lực: tháng 6/2015
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày
thông báo.
Để tìm hiểu thêm nội dung của dự
thảo, truy cập vào địa chỉ sau:
http://members.wto.org/crnattachments/20
14/TBT/KOR/14_5424_00_x.pdf
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TT
1
2
3

Số TB
G/TBT/N/ALB/67
G/TBT/N/BRA/616
G/TBT/N/BRA/599/Rev.1

Ngày TB
23/01/2015
28/01/2015
29/01/2015

4

G/TBT/N/CAN/436

16/01/2015

5

G/TBT/N/CAN/437

16/01/2015

6

G/TBT/N/TPKM/195

16/01/2015

7

G/TBT/N/TPKM/196

16/01/2015

8

G/TBT/N/TPKM/197

21/01/2015

9

G/TBT/N/TPKM/198

28/01/2015

10 G/TBT/N/TPKM/199

28/01/2015

11 G/TBT/N/ECU/174/Add.1 21/01/2015
12 G/TBT/N/ECU/265/Add.1 22/01/2015
13 G/TBT/N/ECU/292

22/01/2015

14 G/TBT/N/ECU/297

22/01/2015

15 G/TBT/N/ECU/298

22/01/2015

16 G/TBT/N/SLV/179
17 G/TBT/N/SLV/180
18 G/TBT/N/SLV/181

27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015

19 G/TBT/N/EU/260

21/01/2015

20 G/TBT/N/EU/261

21/01/2015

21 G/TBT/N/EU/262

21/01/2015

22 G/TBT/N/EU/263

21/01/2015
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Nước TB
Albania
Brazil
Brazil

Sản phẩm/ Vấn đề TB
Thuốc và dịch vụ dược phẩm
Dán nhãn bông - vải sợi
Bột chữa cháy
An toàn trong phương tiện
Canada
động cơ
Pin Lithium kim loại trên máy
Canada
bay chở khách
Đài Loan
Dán nhãn mỹ phẩm
850440-- Chuyển đổi tĩnh, Bộ
Đài Loan
sạc pin cho máy tính, truyền
thông và điện tử
391723--- các loại ống vinyl
Đài Loan
chloride
Dán nhãn - Thông tin dinh
Đài Loan
dưỡng
Dán nhãn - Thông tin dinh
Đài Loan
dưỡng
848220-- Các loại bạc đạn côn,
Ecuador
bao gồm cả các loại hình nón
854460-- dây dẫn điện khác
Ecuador
dùng cho điện áp trên 1.000 V
Ecuador
851110-- An toàn ổ cắm điện
950.691 --- Các bài viết và
Ecuador
thiết bị cho bài tập vận động
vật lý, thể dục hoặc thể thao
732410-- Bồn và bể rửa bằng
Ecuador
thép không gỉ
El Salvador An toàn thực phẩm
El Salvador An toàn thực phẩm
El Salvador An toàn thực phẩm
European
Sản phẩm Bioxid - Bảo vệ môi
Union
trường
European
Sản phẩm Bioxid - Bảo vệ môi
Union
trường
European
Sản phẩm Bioxid - Bảo vệ môi
Union
trường
European
Sản phẩm Bioxid - Bảo vệ môi
Union
trường
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23 G/TBT/N/EU/264

21/01/2015

24 G/TBT/N/EU/265

22/01/2015

25 G/TBT/N/GEO/89

30/01/2015

26 G/TBT/N/HKG/47

29/01/2015

27 G/TBT/N/KEN/442

30/01/2015

28 G/TBT/N/KOR/547

29/01/2015

29 G/TBT/N/KOR/548
30 G/TBT/N/KOR/549
31 G/TBT/N/MEX/278

30/01/2015
30/01/2015
19/01/2015

32 G/TBT/N/MEX/279

22/01/2015

33 G/TBT/N/MEX/280
34 G/TBT/N/MEX/281

23/01/2015
23/01/2015

35 G/TBT/N/MMR/2

21/01/2015

36 G/TBT/N/PAK/58

19/01/2015

37 G/TBT/N/PAK/59

19/01/2015

38 G/TBT/N/PAK/63

20/01/2015

39 G/TBT/N/PAK/64

20/01/2015

40 G/TBT/N/PAK/68

20/01/2015

41 G/TBT/N/PAK/69

21/01/2015

42 G/TBT/N/USA/896/Add.2 16/01/2015
43 G/TBT/N/USA/644/Add.1 23/01/2015
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Sản phẩm Bioxid - Bảo vệ môi
trường
Sản phẩm Bioxid - Bảo vệ môi
trường
Nước (ICS: 13.060.20;
Georgia
13.060.10; 07.100.20)
Sữa bột, và các loại thực phẩm
đóng gói sẵn cho trẻ sơ sinh và
Hong Kong
trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi Ghi nhãn
2402-Xì gà, thuốc lá hoặc các
Kenya
chất thay thế thuốc lá - ghi
nhãn
Sản phẩm hóa chất (các sản
Korea
phẩm tiêu dùng gia dụng và
thuốc diệt côn trùng)
Korea
Hóa mỹ phẩm
Korea
Hóa mỹ phẩm
Korea
Hóa mỹ phẩm
87- tàu hòa, xe điện và các phụ
Mexico
tùng thiết bị
Mexico
Sức khỏe con người
Mexico
Bảo vệ môi trường
Tăng cường chất lượng cơ sở
hạ tầng về Tiêu chuẩn, Quy
Myanmar
chuẩn kỹ thuật quốc gia và
đánh giá sự phù hợp
Nhãn sản phẩm đóng gói sẵn
Pakistan
(ICS No.67.230)
Thức ăn gia súc PS:234 (ICS
Pakistan
No.65.120)
yêu cầu chất lượng PS:253
Pakistan
(ICS 97.040.50)
yêu cầu chất lượng PS:661
Pakistan
(ICS 97.040.50)
Thức ăn gia súc PS:96
Pakistan
U.D.C.(636.087.26;
665.117.252)
Tiêu chuẩn Thực phẩm PS:614
Pakistan
(ICS 67.060.20)
United
8450- Các loại máy giặt gia
States of
dụng, bao gồm cả máy giặt và
America
sấy
United
Xe 8703-Motor và xe có động
European
Union
European
Union

26

States of
America

44 G/TBT/N/USA/955

23/01/2015

United
States of
America

45 G/TBT/N/VNM/54

21/01/2015

Viet Nam

46 G/TBT/N/VNM/55

21/01/2015

Viet Nam

47 G/TBT/N/BHR/378

13/01/201

Bahrain

48 G/TBT/N/BHR/380

15/01/201

Bahrain

49 G/TBT/N/BRA/460/Add.3 08/01/2015 Brazil

cơ khác thiết kế chủ yếu để
chở người (trừ các loại thuộc
nhóm 87.02), kể cả toa xe ga
và xe đua.
6303-Curtains (including
drapes) and interior blinds;
curtain or bed valances.
Sản phẩm giấy vệ sinh (ICS:
85,080)
Khăn ăn các sản phẩm giấy
(ICS: 85,080)
Xe máy, xe gắn máy, xe ba
bánh gắn máy, ATV và lốp xe
(HS Code 7800 và 4011,40)
Tiêu chuẩn vi sinh cho thực
phẩm (ICS Code: 67,050)
Bếp, tấm đun, vòng đun sôi
(may xo), vỉ nướng và lò
nướng.

50 G/TBT/N/BRA/549/Add.1 08/01/2015

Brazil

9020 Thiết bị thở và mặt nạ
phòng độc

51 G/TBT/N/BRA/560/Add.1 08/01/2015

Brazil

852520-- Thiết bị thu - phát kết
hợp

52 G/TBT/N/CHN/1065

China

Cung cấp oxy (bao gồm buồng
oxy y tế và buồng áp lực cao)

05/01/2015

53 G/TBT/N/ECU/131/Add.2 05/01/2015

Ecuador

54 G/TBT/N/ECU/133/Add.2 05/01/2015

Ecuador

55 G/TBT/N/ECU/160/Add.2 05/01/2015

Ecuador

56 G/TBT/N/ECU/163/Add.2 05/01/2015

Ecuador
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851.821 --- Loa đơn, đã đóng
thùng, 851.822 --- Loa chùm,
đã đóng cùng 1 thùng
841720-- bánh nướng lò,
nướng vỉ (bao gồm cả bánh
quy)
854430-- đánh lửa, bộ hệ thống
dây điện và bộ dây khác thuộc
loại sử dụng trong các loại xe,
máy bay hoặc tàu
902820 - đồng hồ đo chất lỏng
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Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
năm 2014
Trong năm 2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp với
các cơ quan liên quan tổ chức 06 đợt kiểm tra đối với 143 cơ sở,, gồm các lĩnh vực: kinh
doanh điện sinh hoạt; mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện – điện tử; khí dầu mỏ hóa
lỏng; vàng trang sức, mỹ nghệ; xăng dầu; sản xuất, kinh doanh nước mắm; tổ chức kiểm
định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Qua kiểm tra, Chi cục phát hiện 42 trường hợp vi phạm (19 trường hợp vi phạm chất
lượng; 16 trường hợp vi phạm về đo lường; 07 trường hợp vi phạm quy định về quản lý),
trong đó: 36 trường hợp không đề nghị xử lý vi phạm hành chính, 06 trường hợp chuyển hồ
sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt là 78.209.800 đồng.
Nội dung vi phạm chủ yếu: Sử dụng công tơ điện, cột đo xăng dầu không đạt yêu cầu về
đo lường; sử dụng công tơ điện, bình đong thông dụng có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực;
chưa trang bị bộ bình đong thông dụng và lưu hồ sơ chất lượng xăng dầu theo quy định;
kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thực
hiện hiệu chuẩn phương tiện đo khi chưa được cấp giấy đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định
hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh nước mắm vi phạm về
quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm. Đối
với những trường hợp vi phạm không đến mức phải đề nghị xử lý vi phạm hành chính,
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, đề nghị tạm dừng sử dụng và thực hiện biện pháp
khắc phục trong thời gian quy định. Đến nay, các đơn vị vi phạm đã thực hiện biện pháp
khắc phục và gửi báo cáo về Chi cục đúng quy định.
Nhìn chung trong năm 2014, Chi cục đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra
theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp
thời các hành vi vi phạm pháp luật, các cơ sở bị xử phạt hành chính đã chấp hành tốt quyết
định xử phạt và nộp phạt đầy đủ. Bên cạnh việc xử lý những hành vi vi phạm, Chi cục thực
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng đến tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp
luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.
Thiên Hòa
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