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Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2016
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

T

hực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong điều kiện còn rất
nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, của các
doanh nghiệp và sự góp sức của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã
hội trong tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và
vượt kế hoạch.
Tình hình kinh tế của tỉnh trong
năm 2016
Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng
trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP
tăng 7,4%. Hoạt động sản xuất công
nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch,
xuất khẩu phát triển ổn định. Giá trị
sản xuất công nghiệp năm 2016 ước
thực hiện 24.373 tỷ đồng, đạt 97,5% kế
hoạch. Đôn đốc tiến độ đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng các khu công
nghiệp, ước thực hiện cả năm 52 tỷ
đồng đạt 54,5% kế hoạch, thu hút thêm
9 dự án (trong đó có 4 dự án FDI) với
số vốn đăng ký đầu tư 86,1 tỷ đồng và
6,05 triệu USD; đã thành lập 2 cụm công nghiệp mới: Sông Bình và Hồng Liêm; các cụm
công nghiệp Tân Bình 1, cụm công nghiệp Nghị Đức tiếp tục triển khai đầu tư hạ tầng.
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Các công trình, dự án điện tiếp tục triển khai: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổng tiến
độ đạt hơn 80%, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đang lắp đặt kết cấu thép các hạng mục
chính. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đang san gạt mặt bằng. Đã hoàn thành và
đưa vào vận hành: Điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 (12 trụ tua bin, công suất 24MW), thủy
điện Đan Sách 2 (công suất 4,5MW), thủy điện Đan Sách 3 (công suất 1MW), đường dây
220kV và TBA 220/110kV Hàm Tân 250MVA.
Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, diện tích gieo trồng
cây hàng năm ước thực hiện 188.287 ha, đạt 97,8% kế hoạch). Sản lượng lương thực
724.018 tấn (đạt 92,8% kế hoạch), năng suất lúa bình quân đạt 57,92 tạ/ha.
Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả, cơ cấu cây trồng hợp lý và nâng cao năng
suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chương trình xã hội hóa giống lúa và mô hình cánh
đồng lúa năng suất cao tiếp tục được triển khai. Diện tích cây lâu năm phát triển ổn định.
Chú trọng sản xuất và kiểm tra, chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đàn gia
súc, gia cầm được phục hồi và phát triển. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được
kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Cao Đức Phát về tình hình hạn hán tại tỉnh Bình Thuận
Trong năm 2016, công tác trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tập trung thực hiện
công tác bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Sản lượng hải sản khai thác 203.600 tấn, đạt 102,7% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy
sản 11.763 tấn, đạt 85,2% kế hoạch. Phát triển khai thác hải sản xa bờ và dịch vụ hậu cần
nghề cá; số tàu cá công suất từ 90 CV trở lên tiếp tục tăng, đến nay toàn tỉnh có 2.859 chiếc
tăng 255 chiếc so với 2015. Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được duy trì thường xuyên.
Thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản, tính đến 30/9/2016 dư nợ cho vay phát
triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đạt 362,4 tỷ đồng.
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Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, đảm bảo an ninh trật
tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, điểm du lịch; vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất
lượng phục vụ du khách được các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm, giữ vững. Ước cả
năm toàn tỉnh đón 4.522 ngàn lượt khách (đạt 102,5% kế hoạch, tăng 8,8% so với năm
trước), với 7.352 ngàn ngày khách (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu du lịch
thực hiện 9.046 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 41.511 tỷ đồng, đạt
100,5% kế hoạch. Giá hàng tiêu dùng biến động không đáng kể, các mặt hàng thiết yếu giữ
giá ổn định, chỉ số giá hàng tiêu dùng tăng 2,74% so với tháng 12/2015, tăng 3,24% so với
cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện 522,8 triệu USD (đạt 110,1% kế hoạch, tăng 8,2%
so với năm trước), trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hoá thực hiện 347,5 triệu USD (đạt
111% kế hoạch, tăng 5,2% so với năm trước). Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 160 triệu
USD, giảm 6,2% so với năm trước.

Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Aichi - Nhật Bản
Ước thu ngân sách nhà nước năm 2016 là 8.610 tỷ đồng, đạt 114% so dự toán, trong đó:
Thu nội địa 5.410 tỷ đồng, đạt 107,1% so dự toán, tăng 24,2% so năm trước; thu từ xuất
nhập khẩu 1.800 tỷ đồng, đạt 514,3% so dự toán, tăng 298,7% so năm trước; thu từ dầu thô
1.400 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán, giảm 50,1% so năm trước. Công tác điều hành chi ngân
sách đã bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo chi thường xuyên và các công
việc chi đột xuất.
Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục có sự phát triển ổn định, tập trung vào các lĩnh vực
ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và các chương trình phát triển kinh tế của địa
phương, mặt bằng lãi suất cho vay giảm dần (giảm 0,5%/năm), tạo điều kiện cho doanh
nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giảm bớt gánh nặng về chi phí, cũng như góp phần tích cực
trong việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính
phủ ước thực hiện 2.245 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Các công trình xây dựng cơ bản thuộc
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nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ cơ bản triển khai thực hiện
đúng tiến độ đề ra.
Công tác thu hút các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được đẩy
mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2016, có thêm 89 dự án được cấp Quyết định chủ trương
đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh. Đẩy mạnh rà soát tháo gỡ khó khăn
vướng mắc, xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách để đẩy nhanh tiến độ triển khai của các
dự án được quan tâm.
Nhiệm vụ chung trong năm 2017
Tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh;
khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát
triển bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa,
thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động
phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường. Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế.
Một số giải pháp chủ yếu liên quan đến phát triển kinh tế
- Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo
hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển.
- Hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh
của tỉnh.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển.
- Tăng cường quản lý công tác tài chính, tín dụng. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách.
Bố trí chi ngân sách tích cực, quản lý chặt chẽ các khoản chi
- Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Thực hiện các biện pháp xây dựng và giữ
vững thương hiệu nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh để phát triển bền vững một số
mặt hàng chủ lực, lợi thể của tỉnh.
Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp
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Tình hình tiêu thụ Thanh long Bình Thuận ở một số
thị trường trọng điểm
ình Thuận là địa phương có
diện tích thanh long lớn nhất
cả nước, thống kê đến năm
2015, diện tích thanh long của tỉnh là
26.026 ha, tập trung ở các huyện Hàm
Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc
Bình…, sản lượng hàng năm khoảng
500.000 tấn.

Chí Minh. Thanh long cũng đã thâm nhập
vào hệ thống siêu thị trong nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có
trên 9.000 ha/9.855 hộ/432 cơ sở được
chứng nhận VietGAP, 262 ha chứng nhận
GlobalGAP và 54 cơ sở thu mua, kinh
doanh thanh long đủ điều kiện an toàn
thực phẩm trong sơ chế, đóng gói xuất
khẩu. Trái thanh long Bình Thuận đã có
mặt hầu hết trên các thị trường trong cả
nước, trong đó tập trung nhiều ở khu vực
các tỉnh phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh lân cận, các tỉnh duyên hải
miền Trung. Hoạt động mua bán thanh
long do doanh nghiệp, các cơ sở thu mua,
đóng gói thanh long thực hiện thông qua
các kênh phân phối, chợ đầu mối ở các
tỉnh, thành phố; trong đó có các kênh phân
phối lớn như Trung tâm kinh doanh Chợ
đầu mối phía Nam - Hà Nội, Chợ đầu mối
Long Biên - Hà Nội, Chợ đầu mối chuyên
kinh doanh phân phối rau quả tại TP. Hồ

Trong 9 tháng đầu năm 2016, các doanh
nghiệp của tỉnh đã xuất khẩu chính ngạch
6.185 tấn thanh long đạt kim ngạch 4,39
triệu USD, giảm 19,12% về lượng và
giảm 18,38% về giá trị so với 9 tháng năm
2015. Thị trường xuất khẩu chính ngạch:
12 thị trường, giảm 02 thị trường (Qatar,
New Zealand) và tăng 01 thị trường (Đức)
so cùng kỳ 2015. Trong đó:

B
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Phần lớn sản lượng thanh long Bình
Thuận tập trung cho xuất khẩu (80 - 85%);
trong đó, xuất khẩu chính ngạch khoảng 2
- 3%, còn lại được vận chuyển ra các tỉnh
biên giới phía Bắc để tiêu thụ theo phương
thức mua bán biên mậu với thương nhân
Trung Quốc. Thị trường nội địa chỉ tiêu
thụ 15 - 20% sản lượng và hoạt động mua
bán thanh long do các doanh nghiệp, cơ sở
thu mua, đóng gói, thương lái kinh doanh
thanh long thực hiện thông qua các kênh
phân phối: chợ đầu mối, hệ thống các siêu
thị, cửa hàng bán lẻ… ở các tỉnh, thành
phố trong nước. Qua khảo sát thực tế, thị
trường nội địa tiêu thụ 15 - 20% sản lượng
thanh long Bình Thuận.

Châu Á: là thị trường chủ yếu, số lượng
xuất khẩu 6.050 tấn đạt kim ngạch 4,14
triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 97,8%
về lượng, 94,5% về kim ngạch; giảm
15,8% về số lượng và giảm 10,5% về giá
trị so cùng kỳ 2015.
Châu Âu: 249 tấn, kim ngạch 554.100
USD, giảm 36,7% về lượng, giảm 10% về
giá trị so cùng kỳ. Trong khu vực này, thị
trường chủ yếu là Châu Âu là Hà Lan (248
tấn), thị trường Tây Ban Nha và Đức
không đáng kể.
5

Châu Mỹ: xuất khẩu vào Canada 134 tấn
đạt giá trị 235.200 USD, tăng gấp 03 lần
so cùng kỳ 2015.
Nhìn chung, từ năm 2014 đến nay, sản
lượng và kim ngạch xuất khẩu chính
ngạch thanh long ngày càng tụt giảm, tuy
nhiên các thị trường xuất khẩu truyền
thống (như Thái Lan, Trung Quốc,
Indonesia, Singapore, UAE, Hà Lan,
Canada…) vẫn được giữ vững mặc dù có
tăng/ giảm so với cùng kỳ. Các doanh
nghiệp xuất khẩu thanh long của tỉnh Bình
Thuận cũng chứng tỏ được sự năng động
trong việc tìm kiếm, phát triển mở rộng thị
trường, năm 2015 sau khi thâm nhập được
thị trường mới là Ấn Độ, đến nay qua kết
quả 9 tháng đầu năm 2016, thanh long
xuất khẩu vào Ấn Độ tăng 1,7 lần về
lượng, tăng 1,5 lần về giá trị so cùng kỳ
2015.
Về hình thức mua bán biên mậu, ước tính
có trên 80% sản lượng thanh long Bình
Thuận được kinh doanh theo hình thức
này. Những năm trước đây, thanh long
xuất khẩu theo hình thức biên mậu chủ
yếu thông qua cặp cửa khẩu Tân Thanh
(Lạng Sơn) - Pò Chài (Quảng Tây, Trung
Quốc) và một số ít thanh long xuất khẩu
qua cặp của khẩu Kim Thành (Lào Cai) Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc). Theo
báo cáo của Phòng Quản lý Xuất nhập
khẩu (Bộ Công thương) tại tỉnh Lạng Sơn,
số lượng thanh long đã được cấp Chứng
nhận xuất xứ để xuất sang thị trường
Trung Quốc năm 2011: 592.196 tấn; năm
2012: 600.000 tấn; năm 2013: 580.000
tấn... Theo số liệu thống kê chính thức của
phía Trung Quốc (thông tin của Thương
vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
cung cấp): năm 2014, Trung Quốc nhập
khẩu 603.000 tấn thanh long đạt giá trị
529 triệu USD, trong đó 99,9% là nhập
khẩu từ Việt Nam.
Từ đầu năm 2016 đến nay, ngoài 02 cặp
cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, Kim
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Thành - Hà Khẩu, nhiều doanh nghiệp đã
xuất khẩu thanh long qua cặp cửa khẩu
Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang) - Thiên Bảo
(Vân Nam, Trung Quốc) để được thụ
hưởng chính sách ưu đãi thuế VAT của
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cụ thể số liệu
tính đến ngày 15/9/2016 (do Sở Công
thương các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Hà
Giang cung cấp): lượng thanh long xuất
khẩu theo hình thức biên mậu là 555.452
tấn, kim ngạch đạt 422,745 triệu USD;
trong đó số lượng thanh long xuất khẩu
qua cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn là
297.483 tấn, kim ngạch 247,31 triệu USD;
qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai là
2.050 tấn và qua cửa khẩu Thanh Thủy Hà Giang là 255.919 tấn, kim ngạch
175,435 triệu USD.
Qua khảo sát nhu cầu tiêu thụ thanh long
ở một tỉnh, thành phố cho thấy thị trường
nội địa vẫn còn khả năng phát triển, nhất
là ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên
do tập trung đến xuất khẩu nên thị trường
nội địa chưa được doanh nghiệp quan tâm
mở rộng. Trong thời gian đến, UBND tỉnh
sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ việc
kết nối giao thương để củng cố, phát triển
mở rộng các kênh tiêu thụ trong cả nước,
trong đó tập trung vào thị trường khu vực
các tỉnh phía Bắc.
Các thị trường xuất khẩu chính ngạch
truyền thống vẫn được giữ vững và có
phát triển được thị trường mới là Ấn Độ;
tuy nhiên việc phát triển mở rộng thị
trường xuất khẩu chính ngạch vẫn còn hạn
chế, xuất khẩu chính ngạch chiếm tỷ lệ
thấp.
Theo đánh giá của Bộ Công thương, thời
gian tới, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu
thụ chủ yếu các loại nông sản, hàng hóa,
trong đó có thanh long Bình Thuận.
Phương thức xuất khẩu theo hình thức
biên mậu đã tạo điều kiện cho mạng lưới
kinh doanh thanh long của tỉnh (doanh
nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh, thương lái
6

thu mua) ngày càng phát triển mở rộng
giúp người sản xuất dễ dàng tiêu thụ sản
phẩm. Mặc dù thời gian qua, có những lúc
thị trường Trung Quốc bị ách tắc (nhất là
tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài) và giá
cả có lúc tụt giảm mạnh … nhưng hoạt
động xuất khẩu thanh long vào thị trường
này trong thời gian qua vẫn bình thường.
Việc đẩy mạnh xuất khẩu (gồm cả chính
ngạch và biên mậu) đã tạo ra thị trường có
tác động giúp cho cây thanh long phát
triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Trong thời gian vừa qua, theo chỉ đạo của
UBND tỉnh, Sở Công thương đã tổ chức
nhiều chương trình và tạo thuận lợi để
doanh nghiệp Bình Thuận liên doanh, liên
kết với các kênh phân phối trong nước
nhằm tạo ra các kênh tiêu thụ trong cả
nước, tuy nhiên các doanh nghiệp chưa
thật sự quan tâm thị trường nội địa mà chỉ
tập trung cho xuất khẩu nên kết quả của
việc liên doanh, liên kết còn hạn chế. Tại
thị trường Hà Nội, ngoài doanh nghiệp
thanh long, Sở Công thương Bình Thuận
đã giới thiệu một số doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh các sản phẩm thế mạnh
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khác của tỉnh như: Nước mắm Phan Thiết,
Nước khoáng Vĩnh Hảo, Mủ trôm, Tảo
Vĩnh Hảo để hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản
phẩm và đạt nhiều kết quả khả quan, tích
cực.
Bên cạnh đó, nhằm góp phần hạn chế việc
ách tắt trong khâu thông quan hàng hóa tại
cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài,
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương
tiếp tục vận động, khuyến khích các doanh
nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch
thanh long bằng đường biển vào sâu trong
nội địa Trung Quốc; đồng thời khuyến
khích và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh
thanh long liên kết với các thương nhân
chuyên kinh doanh, phân phối rau quả tại
các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm đẩy
mạnh xuất khẩu thanh long vào thị trường
khu vực Tây Nam Trung Quốc bằng
đường bộ qua cặp cửa khẩu: Kim Thành
(Lào Cai, Việt Nam) - Hà Khẩu (Vân
Nam, Trung Quốc), Thanh Thủy (tỉnh Hà
Giang) - Thiên Bảo (Vân Nam, Trung
Quốc) … nhằm giảm áp lực tại cặp cửa
khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - Pò Chài
(Quảng Tây, Trung Quốc).
Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ tập trung thực
hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ nâng cao
năng lực kinh doanh của các doanh
nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến
thương mại, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh,
thương hiệu Thanh long Bình Thuận đến
người tiêu dùng tạo thuận lợi trong việc
củng cố, phát triển thị trường tiêu thụ./.
Nguồn binhthuan.gov.vn
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hính phủ vừa công bố danh sách các mặt hàng sẽ được hưởng thuế ưu đãi
đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN - Trung Quốc
(ACFTA).

Các nước thành viên ACFTA là Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Singapore,
Myanmar, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia, Brunei.

Theo cam kết khi tham gia ACFTA, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan của 90% số
dòng thuế trong vòng 10 năm, linh hoạt đến lộ trình cuối cùng vào năm 2018. Số dòng thuế
còn lại Việt Nam cam kết cắt giảm về từ 5% đến 50% vào cuối lộ trình là năm 2020.
Trong khi đó, Trung Quốc cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 95% số dòng thuế vào năm
2011. Số dòng thuế nhạy cảm còn lại, Trung Quốc cam kết cắt giảm về 5% đến 50% vào
cuối lộ trình là năm 2018.
Để được hưởng ưu đãi thuế đặc biệt, hàng hoá của các nước phải có giấy chứng nhận
xuất xứ hàng hoá (C/O) được Bộ Công Thương quy định. Theo đó, hàng nghìn mặt hàng có
xuất xứ từ các nước thuộc ACFTA sẽ được áp dụng mức thuế 0% khi xuất khẩu vào Việt
Nam và ngược lại.
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc 9
tháng năm nay đạt 35,9 tỷ USD. Các mặt hàng nhập khẩu lớn là sản phẩm từ chất dẻo, vải
các loại, nguyên phụ liệu dệt may, sắt thép, máy vi tính, điện thoại các loại, dây điện và dây
cáp điện, rau quả, thức ăn gia súc, bánh kẹo, dầu mỡ động vật…
Trong số này, có rất nhiều mặt hàng nằm trong biểu thuế ưu đãi và được áp thuế 0%. Như
vậy, với việc giảm thuế và xoá bỏ nhiều dòng thuế, dự báo kim ngạch thương mại Việt Nam
- Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc sẽ tăng mạnh.
Cụ thể, danh sách các mặt hàng được xoá bỏ thuế và giảm thuế theo cam kết
ACFTA như sau:
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Về nông nghiệp, là các loại động vật sống như trâu, bò, lợn, ngựa sống, cừu, dê, các loại
gà, vịt, ngan ngỗng… dùng để nhân giống. Các loại thị trâu, bò, thịt lợn, cá các loại (trừ cá
phi lê) và nhiều loại thuỷ hải sản khác như tôm, cua, ghẹ… đông lạnh đều được xoá bỏ thuế.
Ngoài ra, là các sản phẩm bơ sữa, trứng gia cầm, mật ong và các loại ngà, mai, sừng,
móng vuốt, san hô, côn trùng cánh cứng.
Khoai tây, rau củ, cà chua, hành tây, tỏi, tỏi tây, bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn, rau xà
lách, cà rốt, củ cải, rau đậu, măng tây, cà tím, cần tây, nấm, ớt, rau chân vịt, quả bí, ngô, dư
chuột, sắn thái lát, khoai lang.
Cây ăn quả gồm có quả hạnh nhân, dừa, quả óc chó, quả hồ trăn, hạt maccadamia, chuối,
quả chà là, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt, cam, quýt, chanh, bưởi, dưa hấu, táo, lê, quả mộc
qua, mơ, đào, anh đào, mận, mâm xôi, dâu tây, sầu riêng, hồng vàng, việt quất, nhãn, vải,
chôm chôm, chôm chôm, mít, me…
Cà phê, chè, gia vị, gừng, nghệ tây, ngô (trừ loại dùng để rang nổ áp thuế 5%), lúa gạo,
gạo lứt (trừ gạo Thai Hom Mali áp thuế 20%), bột mì, ngũ cốc khác… cũng đều được áp
thuế 0%.
Dầu ăn từ lạc và dầu cọ, hạt hướng duơng, dầu dừa, các loại bánh, chế phẩm từ rau quả.
Các loại đồ uống, rượu, nước có ga (trừ bia rượu vang, rượu lên men có thuế 5%), thức ăn
chăn nuôi dùng cho gia cầm, lợn được áp thuế 5% đến năm 2018 về 0%.
Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng), các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế
phẩm dùng để giặt, rửa. Các loại bột màu vẽ, kem đánh răng, sơn, cao su, sản phẩm may
mặc, gỗ và các mặt hàng từ gỗ, giấy các loại, vải dệt, bông, sợi tổng hợp, quần áo, lò phản
ứng hạt nhân, Tua bin hơi nước và các loại tua bin hơi khác.
Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén có thuế suất từ 0-20%. Máy rửa bát
đĩa, máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác, máy đóng gói, máy nạp
ga cho đồ uống, các thiết bị cơ khí, cần cẩu, xe nâng hạ xếp tầng hàng, máy nông nghiệp lâm nghiệp, máy thu hoạhc, máy đập, máy chế biến sữa, máy ép, máy dệt, máy giạt, máy
công cụ... có thuế suất 0%.
Đầu máy di chuyển trên đường sắt, toa xe khách, xe bảo dưỡng phục vụ trong đường sắt,
máy kéo đều được xoá bỏ thuế (trừ máy kéo bánh xích).
Với mặt hàng ôtô, biểu thuế có sự khác nhau đáng kể. Theo đó, ô từ 30 người trở lên
chuyên dùng trong sân bay được áp thuế 20% đến năm 2018. Các loại ôtô khách thiết kế từ
6-18 tấn được áp thuế 50% năm 2018.
tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người dùng để chơi gol ,
xe đua nhỏ, xe thể thao áp thuế 5% và năm 2018 về 0%. Xe cần cẩu, cần trục khoan, cứu
khoả, xe trộn bê tông, làm sạch đường, hút bể phốt được áp thuế 0% ngay. Các loại khác áp
thuế 50% năm 2018.
Xe gắn máy các loại áp thuế 45%, tuy nhiên một số loại chuyên dùng năm 2018 sẽ được
giảm về 0%. Trong khi đó các loại máy bay, vũ trụ, tàu thuỷ, thuyền, tàu đánh bắt thuỷ sản,
du thuyền hay các vật liệu y tế được áp ngay 0%.
Nguồn Cục thống kê Bình Thuận

BẢN TIN TBT SỐ 37 (THÁNG 12-2016)

9

Ỗ T Ợ D AN

N

IỆP

Ban hành Chương trình “Nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2016-2020”

V

ừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND
ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-

2020”.

Chương trình được xây dựng nhằm triển khai thực hiện và cụ thể hóa Chương trình quốc
gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến
năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-Tg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ đồng
thời trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong
triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, đối tượng thụ hưởng Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các doanh nghiệp
vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh sản phẩm; Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng
sản phẩm, hàng hóa và đo lường.

Chương trình tập trung chủ yếu vào 4 nội dung chính: Thông tin, quảng bá nâng cao nhận
thức về năng suất và chất lượng; Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên về năng suất và chất
lượng, đo lường năng suất chất lượng của tỉnh; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp; Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình và
công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
Tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia Chương trình sẽ được hỗ trợ các chính sách sau:
- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:
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+ Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm,
hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn
nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá)
hoặc theo phương thức đánh giá của bên thứ ba (thuê tổ chức đánh giá độc lập).
- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công
cụ cải tiến năng suất và chất lượng:
Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện xây dựng và áp dụng mới hệ thống
quản lý chất lượng, công cụ, mô hình cải tiến năng suất và chất lượng (không hỗ trợ việc
xây dựng lại, đánh giá giám sát, tái đánh giá, điều chỉnh phạm vi áp dụng, duy trì áp dụng).
- Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:
Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải
thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương hàng năm.

Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015
- Hỗ trợ duy trì năng lực phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn trọng điểm của tỉnh (Trung tâm
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận):
Hỗ trợ kinh phí giám sát, tái đánh giá, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý ISO
9001, ISO/IEC 17025, ISO 17021.
Về định mức hỗ trợ sẽ áp dụng theo các quy định tài chính hiện hành của Trung ương và
của tỉnh.
Căn cứ vào nội dung Chương trình, hàng năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
sẽ gửi thông báo đăng kí tham gia Chương trình Năng suất Chất lượng đến doanh nghiệp;
doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng kí hỗ trợ, tiến hành lập hồ sơ và gửi về Chi cục để
xem xét, giải quyết./.
Tú Oanh
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ướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ tham gia Chương trình
“ Nâng cao năng suất và chất lượng, sản phẩm hàng hóa
của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã ban hành Hướng dẫn số
1230/HD-SKHCN ngày 31/10/2016 về một số nội dung trong việc thực hiện chính sách
hỗ trợ theo Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của
doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, cụ thể như sau:
I. ĐỐI T ỢN , NỘI DUN , ĐỊN

ỨC VÀ N UYÊN TẮC Ỗ T Ợ

1. Đối tượng nhận chính sách hỗ trợ
a) Đối tượng được xem xét nhận các chính sách hỗ trợ của Chương trình bao gồm:
- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam
đóng trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh sản
phẩm, hàng hóa có lợi thế của tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp).
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn có
chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường (gọi tắt
là tổ chức).
b) Việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ theo quy định hiện hành của Chính
phủ, Bộ, ngành.
Việc xác định các sản phẩm, hàng hóa có lợi thế của tỉnh căn cứ theo quy định hiện hành
của UBND tỉnh Bình Thuận.
c) Ngoài quy định trên, các đối tượng này phải chưa nhận hỗ trợ với cùng nội dung từ
nguồn kinh phí khác của Nhà nước, đồng thời phải có đủ năng lực để thực hiện thành công
nội dung đăng ký hỗ trợ.
2. Nội dung, định mức hỗ trợ
Tổ chức, doanh nghiệp được nhận các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Mục V
của Chương trình.
Định mức hỗ trợ cụ thể theo quy định do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành.
3. Nguyên tắc hỗ trợ
Chỉ hỗ trợ phần kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thuê thử nghiệm,
hướng dẫn, tư vấn, đánh giá chứng nhận, không hỗ trợ phần kinh phí liên quan đến đầu tư
phần cứng như: xây dựng, sữa chữa nhà xưởng, mua sắm máy móc, vật tư,…
Việc xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp căn cứ theo đối tượng ưu tiên,
số kinh phí được UBND tỉnh giao trong năm và nội dung hỗ trợ.
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II. T ÀN

P ẦN

ỒS

ĐỀ N

Ị

ỖT Ợ

1. ỗ trợ thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa ph hợp tiêu chuẩn
uốc gia, tiêu chuẩn uốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, uy chuẩn k
thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ nhất (tự đánh giá).
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia Chương trình theo Biểu mẫu 01 (phụ lục kèm theo) – 01 bản;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bản sao, 02 bản;
- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/ hợp quy theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy
định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật – 02 bản;
- Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu theo các chỉ tiêu chất lượng của tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật tương ứng của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký (trong vòng 01 năm tính đến ngày
nộp và trong thời gian thực hiện Chương trình) - Bản sao, 02 bản.
2. ỗ trợ thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa ph hợp tiêu chuẩn
uốc gia, tiêu chuẩn uốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, uy chuẩn k
thuật theo phương thức đánh giá của bên thứ ba (thuê tổ chức đánh giá độc lập).
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia Chương trình theo Biểu mẫu 01 (phụ lục kèm theo) – 01 bản;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bản sao, 02 bản;
- Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy - Bản sao, 02 bản;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng đánh giá chứng nhận - Bản sao, 02 bản.
- Hóa đơn tài chính – Bản sao, 02 bản.
3.

ỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống uản lý

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia Chương trình theo Biểu mẫu 01 (phụ lục kèm theo);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bản sao, 02 bản;
- Dự án nâng cao năng suất và chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp theo Biểu mẫu 02
(phụ lục kèm theo) - Bản chính, 02 bản;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn, đánh giá chứng nhận - Bản sao, 02 bản;
- Giấy chứng nhận (chứng chỉ) hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn, quy định (giấy
chứng nhận được cấp trong vòng 01 năm tính đến ngày nộp) - Bản sao, 02 bản.
- Hóa đơn tài chính – Bản sao, 02 bản.
4. ỗ trợ xây dựng, áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất
lượng
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia Chương trình theo Biểu mẫu 01 (phụ lục kèm theo);
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bản sao, 02 bản;
- Dự án nâng cao năng suất và chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp theo Biểu mẫu 02
(phụ lục kèm theo) - Bản chính, 02 bản;
- Giấy chứng nhận (chứng chỉ) mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (giấy
chứng nhận được cấp trong vòng 01 năm tính đến ngày nộp) (nếu có) - Bản sao, 02 bản;
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn, đánh giá chứng nhận (nếu có) - Bản sao, 02 bản;
- Báo cáo quá trình triển khai xây dựng, áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất
chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp (Trong trường hợp không có giấy chứng nhận) - Bản
chính, 02 bản.
- Hóa đơn tài chính – Bản sao, 02 bản.
5. ỗ trợ tham gia và đạt iải thưởng Chất lượng Quốc gia,
lượng Châu Á - Thái Bình Dương hàng năm

iải thưởng Chất

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
- Giấy chứng nhận Giải thưởng - Bản sao, 02 bản;
- Quyết định trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Trường hợp tổ chức, doanh
nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia) - Bản sao, 02 bản.
6. ỗ trợ duy trì năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm của tỉnh (Trung tâm K
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng Bình Thuận)
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tư vấn, giám sát, đánh giá chứng nhận - Bản sao, 02 bản;
- Giấy chứng nhận (chứng chỉ) hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO/IEC
17025, ISO/IEC 17021 - Bản sao, 02 bản;
- Thông báo kết quả đánh giá giám sát (nếu có) - Bản sao, 02 bản.
- Hóa đơn tài chính – Bản sao, 02 bản.
7. Trường hợp cùng một tổ chức, doanh nghiệp có nhiều nội dung đề nghị hỗ trợ trong
năm, thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ vẫn đầy đủ theo từng nội dung hỗ trợ nêu trên (Riêng
Phiếu đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nộp chung).
Nếu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, hoặc
đề nghị hỗ trợ xây dựng, áp dụng mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, hoặc
đề nghị hỗ trợ cả hai cùng với nội dung hỗ trợ khác thì Dự án nâng cao năng suất và chất
lượng của tổ chức, doanh nghiệp phải thể hiện đầy đủ các nội dung đề nghị hỗ trợ.
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ
Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ theo các bước sau:
Bước 1. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và số kinh phí được UBND
tỉnh giao hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng) thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung,
số lượng tổ chức, doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ để đăng ký tham gia Chương trình.
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Bước 2. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, triển khai trên thực tế và
lập các hồ sơ như hướng dẫn ở Mục II, gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Bước 3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu cần thiết, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận các thông tin theo hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp đã gửi,
đồng thời hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 4. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ
tổ chức họp, trao đổi với các cơ quan có liên quan để xem xét, thẩm định hồ sơ và quyết
định việc hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp.
Bước 5. Thông báo kết quả xem xét đến tổ chức, doanh nghiệp.
Bước 6. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, tham mưu
UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.
Bước 7. Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ và cấp kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo định
mức quy định./.
Phòng Quản lý TCCL
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* Phụ lục biểu mẫu kèm theo:
TÊN TỔ C ỨC/ DOANH
N
IỆP

Biểu mẫu 01
ÒA XÃ ỘI C Ủ N
ĨA VIỆT NA
Độc lập - Tự do - ạnh phúc

CỘN

………, ngày

tháng …… năm 20…

P IẾU ĐĂN KÝ T A
IA C
N T ÌN
“NÂN CA NĂN SUẤT VÀ C ẤT L ỢN SẢN P Ẩ , ÀN
ÓA
CỦA D AN N
IỆP TỈN BÌN T UẬN IAI Đ N 2016-2020”
NĂ …
Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.
1. Tên đơn vị: ........................................................................................................................
2. Địa chỉ: ..............................................................................................................................
3. Điện thoại: ........................................................................ Fax: .....................................
Email: ..............................................................................................................................
4. Loại hình:

Doanh nghiệp



Đơn vị sự nghiệp công lập 
5. Lĩnh vực hoạt động: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Quy mô đơn vị: ..................................................................................................................
- Tổng số vốn: .......................................................................................................................
- Tổng số lao động/nhân viên: ...............................................................................................
7. Nội dung đăng ký hỗ trợ: đánh giá dấu (x) vào ô đăng ký

TT

Nội dung đăng ký

1.

Chứng nhận sản phẩm phù
hợp tiêu chuẩn

2.

Chứng nhận sản phẩm phù
hợp quy chuẩn kỹ thuật

Đăng
ký
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Thời gian dự
kiến bắt đầu
xây dựng

Dự kiến
thời gian
kết thúc

Tên tổ chức
tư vấn/ đánh
giá chứng
nhận (nếu
có)
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3.

ISO 9001

4.

ISO 14001

5.

ISO 22000

6.

ISO 50001

7.

ISO/IEC 17025

8.

GMP

9.

HACCP

10.

GlobalGAP

11.

TQM

12.

SA 8000

13.

TPM

14.

Kaizen

15.

5S

16.

Lean

17.

Six Sigma

18.

KPI

19.

MFCA

20.

Nội dung khác

8. Người liên lạc: ................................................................. Chức vụ: ................................
Email: .............................................................................. Điện thoại: .............................
……, ngày
tháng
năm 20.....
Đại diện tổ chức/ doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
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TÊN TỔ C ỨC/ DOANH
N
IỆP

Biểu mẫu 02
ÒA XÃ ỘI C Ủ N
ĨA VIỆT NA
Độc lập - Tự do - ạnh phúc

CỘN

………, ngày

tháng …… năm 20…

DỰ ÁN NÂN CA NĂN SUẤT VÀ C ẤT L ỢN SẢN P Ẩ , ÀN
ÓA
NĂ ….. CỦA …(
I TÊN TỔ C ỨC/D AN N
IỆP )…
VỀ …(
I TÊN Ệ T ỐN QUẢN LÝ/ CÔN CỤ/.V.V… T ỰC IỆN)…
(Viết từ 2 – 4 trang)
1) Sự cần thiết thực hiện dự án
- Hiện trạng năng suất – chất lượng của doanh nghiệp: tình hình áp dụng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp; ứng dụng và đổi mới công nghệ; áp dụng hệ
thống quản lý tiên tiến; cải tiến năng suất,…Kết quả và những hạn chế.
- Từ đó, nêu lên những lý do, sự cần thiết thực hiện dự án.
2) Các mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của dự án
Ví dụ: Tăng lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách
hàng, thị trường… (cụ thể ra)
3) Nội dung, nhiệm vụ của dự án (áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh
giá sự phù hợp; ứng dụng và đổi mới công nghệ; áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; cải tiến
năng suất; đào tạo nhân lực; giải pháp khác)
Liệt kê các nội dung triển khai (Ví dụ: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, SA 8000.)
4) Các giải pháp thực hiện dự án
- Giải pháp về tài chính (vốn DN, vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn khác).
- Giải pháp về tổ chức và nhân lực.
- Giải pháp khác ,…
5) Phạm vi, đối tượng, thời gian và tiến độ thực hiện
6) Dự toán kinh phí và cơ cấu nguồn vốn để thực hiện dự án.
a) Phần kinh phí của doanh nghiệp (để ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
thuật và công nghệ; đầu tư, tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm phục vụ sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp; đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ quản lý trong
doanh nghiệp; áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tại doanh
nghiệp, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn): bao nhiêu? Chi việc gì?
b) Phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (tư vấn, đào tạo, hướng dẫn việc áp dụng các
hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, xây dựng và áp dụng
tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và các hình thức khác theo quy định của
pháp luật): bao nhiêu? Chi việc gì?
Đại diện tổ chức/ doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
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T ÔN

BÁ

TBT

Thuốc
Ngày 12/10/2016, Trung Quốc thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc nước
này đang xây dựng Dự thảo Quy định đối
với các phòng thí nghiệm phi lâm sàng về
thuốc.

Mục đích của dự thảo này nhằm nâng
cao chất lượng trong việc nghiên cứu thuốc
phi lâm sàng. Các nước thành viên có 60
ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp
ý kiến. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định
thời gian thông qua và thời gian dự kiến có
hiệu lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/20
16/TBT/CHN/16_4278_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1182
hi nhãn thực phẩm
Ngày 12/10/2016, Việt Nam thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc xây dựng
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số
05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm
2014 quy định cụ thể danh mục các sản
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an
toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
Thông tin và Truyền thông.

Danh mục này được chia thành 02 tiểu
mục, được nêu chi tiết trong Phụ lục I và
Phụ lục II. Mỗi tiểu mục có hình thức và
nguyên tắc quản lý chất lượng bắt buộc
(tức là, chứng nhận và công bố) riêng. Việc
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thuộc Danh mục này được thực hiện theo
Thông tư số 30/2011/TT- BTTTT ngày 31
tháng 10 năm 2011 quy định cụ thể chứng
nhận bắt buộc và tuyên bố sản phẩm, hàng
hoá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và
truyền thông. Mục đích của dự thảo nhằm
đảm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con
người. Các nước thành viên có 60 ngày kể
từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến.
Thời gian dự kiến thông qua vào 15 tháng
12 năm 2016. Thời gian dự kiến có hiệu
lực vào 01 tháng 4 năm 2017.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20ch
o%20QCKT/Tao%20Link/Draft%20of
%20Circular%20replacing%20Circular%2
005_2014_MIC.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/92
Lốp hơi dành cho xe ôtô
Ngày 03/10/2016, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc xây
dựng QCVN 34: 2016/BGTVT quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dành cho xe
ôtô.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ
thuật đối với các loại lốp hơi mới (sau đây
BẢN TIN TBT SỐ 37 (THÁNG 12-2016)
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gọi tắt là lốp) dùng cho ô tô và rơ moóc, sơ
mi rơ moóc kéo theo; trừ các loại sau:
- Các loại lốp dùng cho ô tô có tốc độ
dưới 60 km/h và quá 300 km/h.
- Các loại lớp dùng cho ô tô đua thể thao.
Dự thảo này áp dụng đối với các cơ sở
sản xuất, nhập khẩu lốp, sản xuất lắp ráp ô
tô và các cơ quan, tổ chức liên quan đến
việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất
lượng an toàn kỹ thuật lốp dùng cho ô tô.
Dự thảo sẽ thay thế QCVN 34:
2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về lốp hơi dành cho xe ôtô. Mục đích của dự
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn
của con người. Các nước thành viên có 60
ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp
ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào
ngày 05 tháng 12 năm 2016. Thời gian dự
kiến có hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm
2017.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20uploa
d%20cho%20QCKT/Tao%20Link/QCV N3
4.2016.doc.
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/90
Kính an toàn
Ngày 03/10/2016, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc xây
dựng QCVN 32:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô.
Dự thảo này quy định yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử đối với kính an toàn được
sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính
cửa của xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc.
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Dự thảo này không áp dụng cho các loại
kính sử dụng trên các loại đèn chiếu sáng,
đèn tín hiệu và các bảng đồng hồ, các loại
kính chống đạn, kính bảo vệ, và vật liệu
khác với kính; và không áp dụng đối với
cửa sổ kép.
Dự thảo này áp dụng đối với các cơ sở
sản xuất, nhập khẩu kính, sản xuất lắp ráp ô
tô và các cơ quan, tổ chức liên quan đến
việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất
lượng an toàn kỹ thuật của kính dùng cho ô
tô.
Dự thảo này sẽ thay thế QCVN 32:2011
BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
kính an toàn của xe ô tô. Mục đích của dự
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn
của con người. Các nước thành viên có 60
ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp
ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào
ngày 05 tháng 12 năm 2016. Thời gian dự
kiến có hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm
2017.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20uploa
d%20cho%20QCKT/Tao%20Link/QCV N3
2.2016final.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/89
Đèn pha của phương tiện giao thông cơ
giới
Ngày 03/10/2016,Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc xây
dựng QCVN 35: 2016/BGTVT quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về đặc tính quang học của
đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ.
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Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối
với các cơ sở sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
đèn pha, và các cơ quan, tổ chức liên quan
đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận
chất lượng an toàn kỹ thuật của xe. Dự thảo
này sẽ thay thế QCVN 35:2011/ BGTVT
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính
quang học của đèn chiếu sáng phía trước
của phương tiện giao thông cơ giới đường
bộ. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức
khỏe và sự an toàn của con người. Các nước
thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo
để tham gia góp ý kiến.Thời gian dự kiến
thông qua vào ngày 05 tháng 12 năm 2016.
Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01
tháng 01 năm 2017.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

để tham gia góp ý kiến. Thời gian thông qua
sau 90 ngày kể từ ngày chuyển cho Ban thư
ký WTO. Hiện tại Trung Quốc chưa xác
định thời gian dự kiến có hiệu lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2016/TBT/CHN/16_4073_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1181
Thiết bị y tế
Ngày 28/9/2016, Hoa Kỳ thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc Cơ
quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
(FDA) Hoa Kỳ đang phân loại các thiết bị
phát hiện bệnh mắt lác vào lớp II (kiểm soát
đặc biệt).

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload
%20cho%20QCKT/Tao%20Link/QCV N35
.2016.doc.
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/91
Xe điện
Ngày 29/9/2016, Trung Quốc thông
báo cho các nước thành viên WTO về việc
nước này đang xây dựng Dự thảo Quy định
về ghi nhãn tiêu thụ năng lượng trên xe
hạng nhẹ phần 2: Đối với các loại xe điện.

Mục đích của dự thảo này là nhằm đảm
bảo an toàn và tính hiệu quả của các thiết bị;
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con
người. Thời gian dự kiến thông qua vào
tháng 8 năm 2016. Thời gian dự kiến
có hiệu lực là ngày 22/09/2016. Thông tin
chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2016/TBT/USA/16_4030_00_e.pdf

Phần 2 này quy định các nội dung, định
dạng, vật liệu và đặc điểm kỹ thuật của
nhãn. Chương 4-6 của phần này là bắt buộc
áp dụng. Quy định này chỉ áp dụng cho loại
M1, M2 và N1 của xe điện mà trọng lượng
không vượt quá 3500 kg. Mục đích của dự
thảo này nhằm bảo vệ môi trường. Các nước
thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo
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Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1199
Sản phẩm và hàng hóa nói chung
Ngày 27/9/2016, Việt Nam thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc xây
dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị
định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006
của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa. Cụ
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thể, Dự thảo sẽ không áp dụng đối với các
mặt hàng sau đây

http://tbt.gov.vn/Ti%20liu%20upload%2
0cho%20QCKT/Tao%20Link/Dựthảo%20t
hay%20thế%20nghị%20định%20ghi%20nh
ãn%20ngày-21-9.doc.
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/88
Thực phẩm nhập khẩu

a) Bất động sản;
b) Hàng hoá tạm nhập tái xuất; hàng hoá
tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau
đó tái xuất; hàng hoá quá cảnh, hàng hoá
chuyển khẩu;

Ngày 26/9/2016, Đài Loan thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc nước
này đang xây dựng Dự thảo Quy định căn
cứ vào Điều 32 của Đạo luật quản lý an
toàn và vệ sinh thực phẩm FDA yêu cầu
các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm,
nguyên liệu thực phẩm biến đổi gen phải có
trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu
của các sản phẩm nhập khẩu.

c) Quà biếu, tặng; hành lý của người xuất
cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển;
d) Hàng hóa bị tịch thu để bán đấu giá;
e) Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế
biến đóng gói được bán trực tiếp cho khách
hàng;
) Hàng hóa được sử dụng làm nhiên liệu,
nguyên liệu (nông sản, thủy sản, các sản
phẩm khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch,
ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu mỡ,
vữa, bê tông thương phẩm), phế liệu (trong
sản xuất, hoạt động) không có bao bì và bán
trực tiếp cho khách hàng;
g) Các sản phẩm dầu mỏ, khí hóa lỏng,
chất lỏng, xi măng rời không có bao bì hoặc
được lưu trữ trong container, bể chứa nước
trong quá trình vận chuyển;
h) Hàng hóa đã qua sử dụng.

Mục đích của dự thảo này nhằm ngăn
ngừa hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu
dùng. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ
ngày thông báo để tham gia góp ý kiến.
Hiện tại, Đài Loan chưa xác định thời gian
dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có
hiệu lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2016/TBT/TPKM/16_4011_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/246
Phòng Thông báo hỏi đáp TĐC và TBT

Mục đích của dự thảo nhằm quản lý chất
lượng sản phẩm, hàng hoá. Chưa xác định
thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự
kiến có hiệu lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
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DAN

ỤC T ÔN
TBT

DAN

STT

Quốc gia

BÁ

ỤC T ÔN BÁ TBT CỦA CÁC N ỚC T ÀN
VIÊN WTO TRONG THÁNG 9-10/2016
Thông báo số

Ngày
phát
hành

ạn
góp ý

Sản phẩm
có liên uan

Tháng 9

1

Brazil

G / TBT / N / BRA / 690

9/7/2016

7/9/2016

2

Brazil

G / TBT / N / BRA / 691

9/7/2016

7/9/2016

3

South
Korea

G / TBT / N / KOR / 666

16/8/2016

15/10/2016

Quả, quả hạch và các phần ăn
được khác của cây, đã chế
biến hoặc bảo quản cách
khác, đã pha thêm đường
hoặc chất ngọt khác hoặc
rượu, chưa được chi tiết hoặc
ghi ở nơi khác.
Nước ép hoặc nước trái cây
(kể cả hèm nho) và thực vật
(thậm chí 'hoang dã'), chưa
lên men và chưa pha thêm
rượu, đã pha thêm đường
hoặc chất ngọt khác.
Các chế phẩm Y & Dược
Thảo dược thảo

4

Sri Lanka

G / TBT / N / LKA / 34

29/8/2016

Van và các loại tương tự
dùng cho đường ống, nồi hơi,
két, bình chứa hay các loại
28/10/2016 tương tự, kể cả van hạ áp suất
và van kiểm soát ổn nhiệt.,
các thiết bị khác và các cơ
quan tương tự

5

Mexico

G / TBT / N / MEX / 317

29/8/2016

28/10/2016 Máy nước nóng năng lượng
mặt trời

6

Brazil

G / TBT / N / BRA / 689

31/8/2016

30/10/2016 Đồ uống có cồn

7

South
Korea

G / TBT / N / KOR / 669

31/8/2016

30/10/2016 Mỹ phẩm

8

Indonesia

G / TBT / N / IDN / 110

31/8/2016

30/10/2016 Thực phẩm
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9

Argentina

G / TBT / N / ARG / 305

1/9/2016

31/10/2016 Thang máy và linh kiện

10

Mexico

G / TBT / N / MEX / 318

2/9/2016

1/11/2016

Thiết bị đường sắt kéo

Tháng 10

1

Úc

G/TBT/N/AUS/102

13/10/2016

Tất cả các hóa chất công
13/12/2016 nghiệp được sử dụng trong
Úc

2

Brazil

G/TBT/N/BRA/693

19/09/2016

19/11/2016

Sản phẩm cá nhân vệ sinh,
mỹ phẩm và nước hoa

3

Brazil

G/TBT/N/BRA/694

23/09/2016

23/11/2016

Lúa mì và ngô bột giàu sắt và
acid folic

4

Brazil

G/TBT/N/BRA/695

13/10/2016

13/12/2016 Các thiết bị y tế

5

Canada

G/TBT/N/CAN/496/
Corr.1

20/09/2016

Cây và các bộ phận của cây
(kể cả hạt và quả), các loại
chủ yếu dùng làm nước hoa,
làm dược phẩm hoặc thuốc
20/11/2016
trừ sâu, mục đích diệt nấm
hoặc tương tự, tươi hoặc khô,
đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc
xay thành bột.

6

Trung Quốc G/TBT/N/CHN/1181

29/09/2016

29/11/2016

7

Trung Quốc

G/TBT/N/CHN/683/
Rev.1

3/10/2016

03/12/2016 Khu vệ sinh

8

Ai Cập

G/TBT/N/EGY/163

07/10/2016

Kính trong xây dựng - sản
07/12/2016 phẩm thủy tinh soda chanh
silicat cơ bản

9

European
Union

G/TBT/N/EU/406

16/09/2016

16/11/2016 Các sản phẩm Biocidal

10

European
Union

G/TBT/N/EU/407

21/09/2016

21/11/2016 Các chất hóa học

11

Kazakhstan

G/TBT/N/KAZ/8

21/09/2016

21/11/2016
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Kết uả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát
triển thị trường khoa học và công nghệ năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 4519/KH-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh về “Phát triển
thị trường KH&CN tỉnh Bình Thuận đến năm 2020”, trong năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường
khoa học và công nghệ năm 2016 như sau:
Đối với hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách KHCN, Chi cục đã tổ chức tập
huấn phổ biến Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy
định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho hơn 300 người của các cơ sở
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phổ biến các quy định mới về quản lý chất lượng đối
với thiết bị điện và điện tử, thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, cấp phép vận
chuyển hàng nguy hiểm thông qua gửi văn bản đến các cơ sở kinh doanh.
Triển khai hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, Chi cục đã tham mưu Báo cáo
tổng kết Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp
tỉnh Bình thuận giai đoạn 2011-2015" và trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình "Nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai
đoạn 2016-2020" theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016.
Bên cạnh đó, đã hỗ trợ theo quy định cho Công ty cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải
Hoàn đạt giải Bạc Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015 với số tiền 10 triệu đồng, và
hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung và Công ty TNHH cao su Bình
Thuận lập hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016. Đồng thời, hướng dẫn
18 cơ sở chế tác vàng công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.
Trong hoạt động thúc đẩy dịch vụ thị trường KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục đã xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập thêm 02
phòng mới là Phòng Dịch vụ khách hàng và Phòng Tư vấn – Đào tạo, đánh giá lại và đánh
giá mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu
chuẩn ISO/IEC 17025:2005, công nhận lại năng lực hiệu chuẩn quả cân M1, cân cấp chính
xác II, cân cấp chính xác III, tủ sấy, cân phân tích, tủ ấm, tủ mát, lò nung.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4519/KH-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh, dự
kiến trong năm 2017, Chi cục đẩy mạnh triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 20162020, trong đó tập trung hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đào tạo, áp dụng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng
suất chất lượng. Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực thử nghiệm – hiệu chuẩn, phát triển
các hoạt động đào tạo – tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Quang Luận
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