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VẤN ĐỀ HÔM NAY

NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2014:
TIÊU CHUẨN TẠO LẬP SÂN CHƠI BÌNH ĐẲNG
Tiêu chuẩn quốc tế thể hiện quan
điểm đồng thuận của các chuyên
gia hàng đầu thế giới trong tất cả
các lĩnh vực. Tiêu chuẩn đưa ra
các quy định kỹ thuật tân tiến cho
các sản phẩm và dịch vụ, làm tăng
hiệu quả của quá trình sản xuất,
cung ứng dịch vụ, giúp các doanh
nghiệp, sau khi áp dụng tiêu
chuẩn, hội đủ các điều kiện để
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn
cầu. Nhằm tôn vinh những đóng
góp to lớn của tiêu chuẩn quốc tế
trong sự cạnh tranh và phát triển
của các doanh nghiệp trên toàn
cầu và nỗ lực, sự đóng góp của
những người đã và đang tham gia
vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã quyết
định chọn ngày 14/10 hàng năm làm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới.
Năm nay, 03 tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là IEC (Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế),
ISO và ITU (Liên minh Viễn thông quốc tế) thống nhất đưa ra thông điệp ngày Tiêu chuẩn
thế giới là “Tiêu chuẩn tạo lập sân chơi bình đẳng” với ý nghĩa tiêu chuẩn mang lại những
cơ hội và lợi thế ngang bằng cho cả người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất. Đồng thời nêu bật
những đóng góp của tiêu chuẩn trong việc góp phần thúc đẩy thương mại, vượt qua những
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hàng rào thương mại do chính con người tạo ra, từ đó tạo ra một sân chơi bình đẳng. Điều
đó giúp cho cho các công ty, các ngành công nghiệp và các nền kinh tế có tính cạnh tranh
cao hơn, việc xuất khẩu hàng hóa trở nên dễ dàng hơn và thúc đẩy việc đa dạng hóa hoạt
động sản xuất, kinh doanh ở phạm vi mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.
Nội dung thông điệp:
Chúng ta đang sống trong một thế giới với những biến đổi sâu sắc diễn ra ở mọi cấp độ.
Các nền kinh tế ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau. Ngày nay, sản phẩm tiêu thụ trên thị
trường không chỉ được sản xuất/chế tạo tại một nước nào đó nữa mà là trên toàn thế giới.
Trước khi đến tay người tiêu dùng, các sản phẩm được trung chuyển qua nhiều quốc gia tại
đó chúng sẽ được lắp ráp hoặc tổ hợp thêm các chi tiết, bộ phận làm gia tăng giá trị cho
thành phẩm.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tiêu chuẩn quốc tế sẽ dễ nhận được giấy chứng nhận
hơn cho sản phẩm của mình, sẽ có vị thế cạnh tranh cao hơn và có thể bán hàng hóa do
mình sản xuất ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Với tiêu chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp
vừa và nhỏ có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hưởng lợi từ việc chuyển giao
công nghệ.
Các quốc gia đã thực hiện việc lồng ghép tiêu chuẩn quốc tế vào các chính sách và quy định
có thể bảo vệ công dân của mình tốt hơn và cung cấp cho họ nhiều sự lựa chọn hơn với các
sản phẩm có chất lượng.
Trong một thế giới đa cực khi mà tầm ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế của các nền kinh tế
mới nổi đang tạo ra sự dịch chuyển cán cân quyền lực, tiêu chuẩn quốc tế đã và đang góp
phần thúc đẩy thương mại, khắc phục những hàng rào thương mại do chính con người tạo
ra đồng thời tạo lập một sân chơi bình đẳng. Điều này làm cho các công ty, các ngành công
nghiệp và các nền kinh tế có tính cạnh tranh cao hơn, việc xuất khẩu hàng hóa trở nên dễ
dàng hơn và thúc đẩy việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh ở phạm vi mỗi quốc
gia và trên toàn thế giới.
Hưởng ứng ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10 năm 2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng Bình Thuận kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng và
áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật góp phần tăng năng suất, chất lượng, tăng năng lực
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước.
Thanh Linh tổng hợp
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

NHỮNG HÀNG RÀO KỸ THUẬT CHỦ YẾU ĐỐI
VỚI MẶT HÀNG DỆT MAY
Công nghiệp dệt – may có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta nói chung và
tỉnh Bình Thuận nói riêng. Đây là ngành có tiềm lực phát triển khá mạnh và được coi
là một trong những trọng điểm phát triển công nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh Công
nghiệp hóa – Hiện đại hóa.
Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản là các thị
trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta nói
chung và ngành dệt may nói riêng. Đây là
các thị trường khá “khó tính” không chỉ về
phía người tiêu dùng mà còn ở những tiêu
chuẩn kỹ thuật khắt khe từ phía nhà nhập
khẩu (NK). Những yêu cầu về kỹ thuật của

- Tính đổi mới thích nghi: Trong các đơn
hàng, nhà NK có thể yêu cầu những thay đổi
nhỏ trong sản phẩm và yêu cầu đối tác phải
có thay đổi thích nghi nhanh chóng để cho
ra những sản phẩm đồng nhất.
- Công nghệ phù hợp: Nhà NK mong
muốn áp dụng công nghệ mới trong quá
trình sản xuất. Những nhà máy cũ với công
nghệ cũ sẽ không được ưa thích.
- Đóng gói toàn bộ: Một số nhà NK
mong muốn các sản phẩm được “đóng gói
toàn bộ”.

những nước này có nhiều điểm chung về
chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn về cơ sở hạ
tầng sản xuất, yêu cầu về nhãn mác,… Tất
nhiên mỗi thị trường cũng đặt ra những tiêu
chuẩn riêng. Những tiêu chuẩn phổ biến
nhất trên các thị trường lớn là:
Thứ nhất, yêu cầu về chất lượng sản
phẩm:
- Tính đồng nhất: Nhà NK yêu cầu chất
lượng sản phẩm phải đồng nhất 100% về
chất lượng theo đúng sản phẩm mẫu được
thể hiện trên hợp đồng thương mại. Chất
lượng sản phẩm không đồng nhất có thể dẫn
tới hủy bỏ hợp đồng.
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Thứ hai, yêu cầu về tính đạo đức của sản
phẩm: Đây là một yêu cầu quan trọng của
nhà NK. Những sản phẩm được sản xuất ra
bởi các hành vi bóc lột sức lao động trẻ em,
vi phạm nhân quyền đều bị cấm. Nhà NK
đánh giá cao nhà sản xuất có được các
chứng nhận về tiêu chuẩn lao động như:
SA8000,WRAP.
Thứ ba, yêu cầu về dán nhãn chính xác:
Những văn bản pháp luật và quy định kiểm
soát hoạt động sản xuất và dán nhãn sản
phẩm dệt may gồm có: quy định về nước
xuất xứ, đạo luật dệt FTC, đạo luật về nhận
dạng sản phẩm len sợi TFPIA, đạo luật về
dán nhãn sản phẩm len WPLA, đạo luật về
dán nhãn sản phẩm sợi FPLA, dán nhãn cẩn
thận các sản phẩm quần áo dệt và một số
loại sản phẩm nhất định.
Thứ tư, yêu cầu về nhãn hiệu: nhãn hiệu
phải được làm bằng vải và đính kèm sản
phẩm cho đến khi sản phẩm đến tay người
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tiêu dùng cuối cùng, phải được ghi bằng
ngôn ngữ tiếng Anh.
Một số yêu cầu khác như: Dán nhãn nước
xuất xứ; yêu cầu về tỷ lệ sợi; yêu cầu về tên;
yêu cầu về hướng dẫn sử dụng.
Cụ thể:
1. Hoa Kỳ
- Luật Tăng cường An toàn sản phẩm tiêu
dùng 2008 (CPSIA): Luật áp dụng đối với
những sản phẩm cho trẻ em dưới 12 tuổi.
Đối với mỗi chuyến hàng, cần có giấy
chứng nhận hợp chuẩn tổng quát đối với
những yêu cầu liên quan của CPSC (Ủy ban
an toàn tiêu dùng Hoa Kỳ) bao gồm: các
quy định, lệnh cấm, tiêu chuẩn và quy tắc.
Sản phẩm không có giấy chứng nhận không
thể nhập khẩu hay phân phối tại Hoa Kỳ.
Luật cũng đưa ra yêu cầu phải thử nghiệm
bởi bên thứ ba đối với các sản phẩm này.
Theo đó, các sản phẩm cho trẻ em cần được
thử nghiệm bởi một “Cơ quan đánh giá hợp
chuẩn” độc lập (phòng thí nghiệm). Một số
tiêu chuẩn bao gồm: 16 CFR 1615/1616
(Tiêu chuẩn tính cháy quần áo ngủ của trẻ
em), Pl 110-314 sec 108 (Hàm lượng
Phtalat trong các sản phẩm trẻ em), 16 CFR
1500.48-49 (Các điểm nhọn và cạnh sắc đối
với sản phẩm cho trẻ em), 16 CFR
1501,1500.50-53 (Các phần nhỏ trong sản
phẩm và đồ chơi cho trẻ em dưới 3 tuổi). Vi
phạm có thể dẫn đến các mức phạt dân sự
và hình sự. Chính phủ Hoa Kỳ có thể ra
lệnh tiêu hủy sản phẩm nếu vi phạm các yêu
cầu của CPSC.
- Quy định hải quan về xuất xứ hàng hóa:
Cơ sở pháp lý để thực hiện quy định về xuất
xứ là Luật Thuế quan năm 1930, sửa đổi
năm 1984, Luật Thương mại và Cạnh tranh
năm 1988, quy định của Hải quan Hoa Kỳ
về khai báo xuất xứ hàng dệt may và cách
thức xây dựng mã số nhà sản xuất (2005).
Luật áp dụng cho tất cả hàng dệt may nhập
khẩu từ tất cả các nước, bao gồm cả hàng
dệt may bị áp dụng điều khoản tự vệ đặc
biệt và của các nước chưa là thành viên của
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WTO còn phụ thuộc vào Hiệp định hàng dệt
song phương. Nhà nhập khẩu là người sẽ
xác định MID (Manufacturer Identification
Code - Mã số của nhà sản xuất) dựa trên
những thông tin về công ty, và thông tin
điền vào các form khai hải quan khi làm thủ
tục nhập khẩu. Chỉ có nhà sản xuất mới
được tạo MID; công ty kinh doanh, người
bán hàng không phải là nhà sản xuất thì
không thể tạo ra MID. Nếu hải quan tại một
cảng thấy nghi ngờ về khai báo MID không
phải là của nhà sản xuất, cảng có thể yêu
cầu sửa chữa thông tin sau khi hàng đã qua
cửa khẩu. Những lỗi lặp lại về việc xác định
MID khi nhập khẩu hàng dệt may sẽ đưa
đến việc đánh giá mức phạt đối với nhà
nhập khẩu hay môi giới hải quan do không
lưu tâm đúng mức. Mức xử phạt đối với
những vi phạm về xuất xứ sẽ là 10% trị giá
hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
- Quy định về chất lượng sản phẩm: Cơ
sở thực hiện là Luật thương mại 1979, với
những yêu cầu về tiêu chuẩn và thủ tục cấp
giấy chứng nhận chất lượng đối với hàng
nhập khẩu. Luật này đưa ra các quy định và
trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối,
bán lẻ hàng hóa trong việc đảm bảo các yêu
cầu về thiết kế, sản xuất, hướng dẫn sử dụng
và các cảnh báo về khuyết tật của sản phẩm
nhằm tránh những tổn hại đến sức khỏe của
người tiêu dùng và những bồi thường về sức
khỏe do việc tiêu dùng hàng hóa gây ra.
- Luật về các chất nguy hiểm: Cơ sở thực
hiện là Luật 65 California về thông báo sử
dụng các hóa chất độc hại. Các hóa chất độc
hại bao gồm: amin thơm gây ung thư (liên
quan đến thuốc nhuộm azo), thuốc nhuộm
phát tán gây dị ứng, các kim loại nặng
(cadimi, crom, chì, thủy ngân, niken…),
hợp chất hữu cơ thiếc (MBT, TBT,
TPhT…), hợp chất có chứa clo (chất tải hữu
cơ có chứa clo như clobenzen, clotoluen),
chất chậm cháy (PBBs, Peta- BDE, octo
BDE…), Focmaldehyt, Phtalat (DEHP,
DINP…), tổng hàm lượng chì trong sơn và
bề mặt phủ. Luật cũng quy định những yêu
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cầu của việc dán mác, đóng gói, trong đó
cần ghi đầy đủ các thông tin về xuất xứ của
hàng hóa, thành phần của sản phẩm, và
hướng dẫn cách sơ cứu khi xảy ra tai nạn.
Theo quy định của Luật, sản phẩm được coi
là có chứa chất rất nguy hiểm sẽ bị cấm
nhập khẩu vào thị trường.
- Quy định về trách nhiệm đối với người
lao động (SA 8000): theo quy định của hệ
thống tiêu chuẩn này, Hoa Kỳ sẽ tiến hành
đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản
phẩm có sử dụng lao động trẻ em, hoặc lao
động cưỡng bức. Đồng thời hạn chế việc
nhập khẩu các sản phẩm từ cơ sở sản xuất
không đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về điều
kiện làm việc, thời gian làm việc, mức
lương tối thiểu, chế độ bồi thường,…đối với
người lao động theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Đạo luật bảo vệ môi trường cho người
tiêu dùng Mỹ (áp dụng từ ngày 1/1/2010):
ngành dệt may phải quan tâm đến điều kiện
môi trường ở nơi sản xuất, xây dựng các
khu công nghiệp nhuộm có hệ thống xử lý
nước thải đạt tiêu chuẩn, đồng thời phải có
phòng thí nghiệm sinh thái ở Viện dệt may.
Đây là cơ sở để kiểm tra các loại hàng hóa,
bảo đảm an toàn cho người sử dụng cũng
như để được cấp chứng chỉ an toàn cho
hàng xuất khẩu.
- Quy định đối với hàng may mặc có
thành phần từ lông thú: Hàng may mặc bằng
lông thú hay có một phần bằng lông thú
nhập khẩu vào Mỹ, trừ những sản phẩm mới
có đơn giá dưới 7 USD phải ghi mark, mã
theo quy định của Luật nhãn hiệu hàng lông
thú (Fur products label act- FPT) bao gồm:
+ Tên người sản xuất hoặc người nhập
khẩu. Nếu người nhập khẩu đã có số đăng
ký với FPT, số đó có thể được ghi thay cho
tên.
+ Ghi chú nếu có sử dụng lông hư hỏng
hoặc lông cũ.
+ Ghi rõ nếu lông được tẩy, nhuộm.
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+ Ghi rõ nếu lông đó gồm toàn bộ hay
của các phần cơ thể động vật.
+ Tên nước xuất xứ nhập khẩu lông để
làm ra sản phẩm may mặc. Nhãn hiệu,
thương hiệu, bản quyền.
- Trách nhiệm sản xuất hàng dệt may
toàn cầu (Tiêu chuẩn WRAP): Tiêu chuẩn
WRAP bao gồm 12 nguyên tắc. Những
nguyên tắc này nhấn mạnh vào việc doanh
nghiệp phải tuân thủ luật pháp, trong đó chủ
yếu là những quy định trong bộ luật lao
động như không được ép buộc lao động
phải vào làm việc cho doanh nghiệp mình,
không sử dụng lao động trẻ em, phải đảm
bảo an toàn và sức khỏe cho người lao
động, đảm bảo thời gian làm việc hợp lý,
phải chi trả lương, các khoản phụ cấp không
thấp hơn mức lương tối thiểu; điều kiện về
nhà máy, môi trường, tuân thủ thủ tục về
thuế quan,.v.v...
2. Nhật Bản
Tại thị trường Nhật Bản, hàng may mặc
nhập khẩu phải tuân thủ các đạo luật sau:
- Luật Ghi nhãn chất lượng hàng hóa gia
dụng (được kiểm soát bởi Phòng Bảo vệ
người tiêu dùng, Ban Vấn đề người tiêu
dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông
tin, Bộ Kinh tế - Thương mại và Công
nghiệp): mục tiêu của đạo luật này là để bảo
vệ người tiêu dùng bằng cách ghi nhãn thích
hợp với chất lượng của hàng hóa gia dụng.
Việc ghi nhãn phải bao gồm các nội dung
chủ yếu sau đây:
+ Thành phần xơ: yêu cầu ghi nhãn thành
phần xơ được sửa đổi vào năm 1997 cho
phép ghi nhãn cả bằng tiếng Nhật và tiếng
Anh, phải thể hiện loại xơ được dùng cho
sản phẩm bằng thuật ngữ quy định và tỷ lệ
phần trăm của mỗi loại xơ (theo khối
lượng).
+ Giặt gia dụng và các phương pháp giặt:
sử dụng những kí hiệu được quy định tại
Tiêu chuẩn JIS 1 0217 (Japan Industrial
Standards - Luật tiêu chuẩn công nghiệp
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Nhật Bản, điều khoản 0217 quy định kí hiệu
ghi nhãn cho sản phẩm dệt và các phương
pháp ghi nhãn sản phẩm dệt).
+ Chống thấm nước: quần áo có lớp tráng
cần ghi nhãn đặc biệt, phải thể hiện công
năng chống thấm nước trừ trường hợp lớp
tráng được yêu cầu cho các mục đích khác.
+ Loại da cho sản phẩm dùng da một
phần: quần áo có một phần dùng da hoặc da
tổng hợp phải được ghi nhãn để thể hiện
loại da phù hợp với các điều khoản về ghi
nhãn chất lượng của hàng hóa công nghiệp
khác.
+ Người ghi nhãn: ghi tên, địa chỉ hoặc
số điện thoại của người ghi nhãn
- Đạo luật Chống lại phần thưởng không
thể biện minh được và giới thiệu lừa dối
(được kiểm soát bằng Ủy ban Mậu dịch
công bằng Nhật Bản, Phòng Thương mại
liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán
Thương mại): mục tiêu của đạo luật này là
ngăn ngừa việc khuyến khích người tiêu
dùng bằng phần thưởng không biện minh
được hoặc bằng giới thiệu lừa dối liên quan
đến giao dịch hàng hóa. Đạo luật quy định
việc thực hiện ghi nhãn chính xác cho hàng
nhập khẩu để đảm bảo người tiêu dùng
không nhận được thông tin lừa dối về nước
xuất xứ thực. “Nước xuất xứ” nghĩa là nước
tại đó thực hiện các hành động mà gây ra sự
biến đổi quan trọng về bản chất của sản
phẩm. Chú ý rằng nhãn chứng thực nước
xuất xứ phải được may vào quần áo.
- Luật Kiểm soát các sản phẩm gia dụng
có chứa các chất nguy hiểm (được kiểm soát
bởi Văn phòng An toàn Hóa chất, Phòng
Đánh giá và Cấp phép, Cục An toàn Y-dược
thuộc Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi). Mục
tiêu của luật này là hạn chế sản phẩm gia
dụng có chứa các chất nguy hiểm. Luật yêu
cầu tất cả sản phẩm gia dụng phải tuân thủ
tiêu chuẩn về hàm lượng các chất nguy
hiểm có thể gây tổn thương cho da. Các sản
phẩm may mặc có mức độ độc hại cao hơn
mức cho phép sẽ bị cấm bán ở thị trường
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Nhật Bản. Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi
Nhật Bản đã đưa ra danh sách 20 chất nguy
hiểm và có bằng chứng là gây nguy hiểm
cho sức khỏe con người như sau (cho đến
tháng 9/2007): Hydro clorua, Vinyl Clorua,
4.6-Diclo-7, Kali hydroxit, Natri hydroxit,
Tetra clo etylen, Triclo etylen, Tris
phosphin oxit, Hợp chất Tris phosphat, hợp
chất tributil thiếc, hợp chất triphenil thiếc,
hợp chất Bis phosphat, Dieldrin, Benzo
anthracen, Benzo pyren, Formaldehyde,
Metanol, hợp chất thủy ngân hữu cơ, Axit
sunfuric.
- Luật Hải quan: điều 71 của Luật Hải
quan quy định cấm nhập khẩu hàng hóa có
nhãn ghi nước xuất xứ giả hoặc dẫn đến sự
lừa dối. Điều 69 của Luật Hải quan cấm
nhập khẩu hàng hóa vi phạm quyền sở hữu
trí tuệ (như hàng giả nhãn hiệu, hàng nhái).
3. Liên minh châu Âu (EU)
EU là một trong những thị trường có
những hàng rào kỹ thuật đối với hàng may
mặc chặt chẽ nhất. Nhà xuất khẩu từ những
nước đang phát triển phải tuân thủ với luật
của EU khi xuất khẩu vào thị trường này. Vì
vậy, tham vấn luật pháp là cần thiết cho bất
kì nhà sản xuất hoặc xuất khẩu nào muốn
xuất hàng vào thị trường EU.
Hiện nay luật sản phẩm của EU liên quan
đến hàng may mặc chủ yếu liên quan đến
vấn đề môi trường, sức khỏe và an toàn của
người tiêu dùng.
- Quy định về đảm bảo an toàn và sức
khỏe cho người tiêu dùng: Hiện nay, EU
cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng các chất
nghi là có hại cho sức khỏe con người trên
sản phẩm may mặc. Cụ thể:
+ Quy định 2001/95/EC về an toàn sản
phẩm: quy định này áp dụng cho tất cả các
sản phẩm trên thị trường EU, cấm đưa ra
sản phẩm gây rủi ro cho sức khỏe nguời tiêu
dùng, do những chất nguy hại hoặc do cấu
trúc không an toàn gây ra. Đối với sản phẩm
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dệt may, có 2 tiêu chuẩn về tính an toàn sản
phẩm bao gồm:
Tiêu chuẩn EN 14682: 2004 về dây luồn
trên quần áo trẻ em, áp dụng cho tất cả quần
áo trẻ em dưới 14 tuổi. Tiêu chuẩn đặt ra
yêu cầu: cấm sử dụng dây luồn ở vùng đầu
và cổ của áo cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 7
tuổi; hạn chế sử dụng dây luồn ở vùng đầu
và cổ cho trẻ em từ 7-14 tuổi (dây luồn có
chức năng trang trí không được dài quá
75mm và cấm sử dụng dây nhựa). Mục đích
của tiêu chuẩn nhằm giảm rủi ro tai nạn do
dây luồn trên quần áo trẻ em gây ra (nghẹt
cổ, một số vụ việc gây chết người đã xảy ra
tại sân chơi).
Tiêu chuẩn EN 14878: 2007 về phản ứng
cháy của quần áo ngủ trẻ em. Tiêu chuẩn
đưa ra yêu cầu thử nghiệm để phân loại khả
năng cháy của quần áo ngủ trẻ em.
+ Quy định 94/62/EC về bao bì và phế
liệu bao bì: quy định yêu cầu giảm thiểu phế
liệu bao bì hoặc sử dụng vật liệu bao bì từ
nguyên liệu tái chế
+ Quy định 2002/61/EEC về thuốc
nhuộm azo trong sản phẩm dệt và da: EU
cấm lưu thông các sản phẩm có chứa thuốc
nhuộm azo nghi gây ung thư. Thuốc nhuộm
azo thường được sử dụng để nhuộm sản
phẩm dệt và da (như: quần áo, sản phẩm
dùng trên giường, khăn lông, tóc giả, mũ,
túi ngủ, găng tay, dây đeo, túi xách, sợi và
vải…). Thuốc nhuộm azo có thể giải phóng
một hoặc nhiều amin có thể gây ung thư.
+ Quy định 91/338/EC về Cadimi trong
một số sản phẩm: những hợp chất Cadimi là
những chất gây ung thư. Cadimi có thể có
mặt trong một số thuốc nhuộm hàng dệt và
da, và hợp chất của Cadimi được sử dụng
trong chất tráng PVC cho quần áo, túi và
các mặt hàng quảng cáo. EU cấm sản xuất
và bán sản phẩm có sơn có chứa một lượng
Cadimi cao hơn 0,01% theo khối lượng.
+ Quy định 2004/96/EC (sửa đổi từ Quy
định 94/27/EC) đưa ra yêu cầu về Nikel
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trong các vật liệu xỏ lỗ, đồ trang sức và phụ
kiện hàng may mặc: Do rất nhiều người bị
dị ứng với Nikel, nên EU đã đưa ra quy định
về hàm lượng Nikel trong các sản phẩm kim
loại có tiếp xúc trực tiếp với da người, quy
định tốc độ giải phóng Nikel ra khỏi các chi
tiết tiếp xúc trực tiếp với da không được lớn
hơn 0,5 microgam/cm2/tuần.
+ Quy định 83/264/EC và 2003/11/EC
về chất làm chậm cháy trong sản phẩm dệt:
EU cấm sử dụng các chất làm chậm cháy
(TRIS, TEPA, PBB- các chất này gây ung
thư và làm biến đổi gen, độc với sinh sản,
ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hệ miễn dịch
của con người) trong những mặt hàng có
tiếp xúc với da người như quần áo, quần áo
lót, khăn trải giường…; đồng thời cấm đưa
ra bán những mặt hàng nếu những mặt hàng
này hoặc bộ phận của chúng có chứa chất
làm chậm cháy brom hóa (penta BDE, octa
PDE- là chất tích lũy sinh học, gây ảnh
hưởng đến môi trường và được tìm thấy
trong sữa mẹ với hàm lượng tăng dần) với
nồng độ vượt quá 0,1% theo khối lượng.
+ Quy định 2003/53/EC về Nonyl phenol
và ethoxylat (là các chất bền vững và tích
lũy sinh học, nghi là có ảnh hưởng lên nội
tiết): Quy định cấm bán sản phẩm mà trong
thành phần của nó có chứa các chất này với
nồng độ vượt quá 0,1% theo khối lượng.
+ Quy chuẩn EC 850/2004 về chất hữu
cơ bền vững gây ô nhiễm (POP): các chất
hữu cơ bền vững gây ô nhiễm là các chất
bền vững trong môi trường, tích lũy sinh
học thông qua chuỗi thức ăn và có rủi ro gây
ra tác động xấu đến sức khỏe con người và
môi trường. Quy chuẩn này cấm sản xuất,
bán và sử dụng các chất hữu cơ bền vững
gây ô nhiễm ở EU.
+ Quy định 2006/122/EC về các chất
Perluorooctane Sulphonat (PFOS): PFOS
thường được sử dụng để tạo ra các chất
chống bám dầu, mỡ và chống thấm nước.
Nghiên cứu cho thấy PFOS bền vững, tích
lũy sinh học và độc với động vật có vú.
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PFOS tiềm năng lan rộng đi rất xa và ảnh
hưởng xấu đến môi trường. EU cấm việc
bán các sản phẩm trong thành phần có chứa
PFOS vượt quá 0,1% theo khối lượng.
+ Quy định 91/173/EC về Pentaclophenol
(PCP): PCP là chất được sử dụng để tránh
sự phát triển của nấm mốc và thối rữa do vi
khuẩn gây ra. PCP có độ độc cao cho hệ
thủy sinh, nguy hiểm cho sức khỏe con
người và bền vững trong môi trường. EU
cấm sử dụng PCP trong các sản phẩm quần
áo hoặc phụ kiện.
- Quy định về quản lý tiêu chuẩn chất
lượng theo ISO 9000
Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu
chuẩn do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế
(ISO) ban hành. ISO 9000 đ¬ưa ra các
chuẩn mực cho một hệ thống chất lượng và
có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. ISO 9000
hướng dẫn các tổ chức cũng như các doanh
nghiệp xây dựng một mô hình quản lý thích
hợp và văn bản hóa các yếu tố của hệ thống
chất lượng theo mô hình đã chọn. Tuy ISO
9000 không phải là một tiêu chuẩn bắt buộc,
nhưng nhìn chung những hàng hóa được sản
xuất bởi nhà sản xuất có chứng chỉ ISO
9000 sẽ được khách hàng đánh giá cao hơn.

Hệ thống tiêu chuẩn SA 8000 được xây
dựng dựa trên Công ước của Liên Hợp
Quốc về quyền trẻ em, Công ước của Tổ
chức Lao động quốc tế và tuyên bố toàn cầu
về nhân quyền. Mục đích của SA 8000 là
cải thiện điều kiện sống và làm việc cho
người lao động. Tiêu chuẩn đưa ra những
quy định về việc sử dụng lao động trong quá
trình sản xuất ra sản phẩm.
- Các quy định về bảo vệ môi trường
+ Quy chuẩn về đăng kí, đánh giá và cấp
phép hóa chất (REACH- Registration,
Evaluation, Authorization, Restriction of
Chemical substances). Để cải thiện việc bảo
vệ môi trường và sức khỏe con người, Ủy
ban châu Âu đã soạn thảo và ban hành
REACH- một hệ thống quản lý hóa chất
mới thay thế cho 40 luật về hóa chất ở EU.
Đây là luật nghiêm ngặt nhất về hóa chất
trên thế giới cho đến nay. REACH có hiệu
lực từ ngày 1/6/2007. Đưa ra danh mục
khoảng 900 chất được xếp loại theo mức độ
độc hại và đề ra tỷ lệ cho phép tối đa trong
sản phẩm.Trong danh mục đó, có khoảng
200 loại có liên quan đến ngành dệt may, da
giày.
+ ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi
trường./.

- Quy định đối với tiêu chuẩn trách
nhiệm xã hội SA 8000
Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp
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DOANH NGHIỆP VỚI TBT

SẢN XUẤT SẠCH HƠN – GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU
CHO NGÀNH DỆT MAY
Ngành dệt may là một trong số các ngành được ưu tiên ở nước ta và có đóng góp không
nhỏ đối với qúa trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, ngành này sử
dụng rất nhiều loại hoá chất và thuốc nhuộm, mà rất nhiều trong số đó về bản chất là có
độc tính, chính vì vậy ngành dệt may hiện đang đối mặt với các khó khăn từ các rào cản của
các thị trường nhập khẩu cụ thể là các rào cản về môi trường. Do vậy, để có thể tồn tại
được trong thị trường xuất khẩu thì vấn đề cấp bách hiện nay các doanh nghiệp cần làm là
phải tránh sử dụng các hoá chất độc hại thông qua việc áp dụng Chương trình Sản xuất
sạch hơn (SXSH). Ở số này, phòng TBT Bình Thuận xin giới thiệu sơ lược về chương trình
SXSH để các doanh nghiệp tham khảo áp dụng.
Theo định nghĩa của chương trình môi
trường của Liên Hợp Quốc (UNEP): “Sản
xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến
lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường
vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và
dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất và giảm
thiểu rủi ro cho con người và môi trường.”
- Đối với quá trình sản xuất: SXSH
bao gồm bảo toàn nguyên liệu và năng
lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại và
giảm lượng cũng như tính độc hại của các
chất thải ngay tại nguồn thải.
- Đối với sản phẩm: SXSH bao gồm
việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt
chu kì sống của sản phẩm từ thiết kế tới thải
bỏ.
- Đối với dịch vụ: SXSH đưa các yếu
tố về môi trường vào trong thiết kế và phát
triển các dịch vụ.
Các kỹ thuật sản xuất sạch hơn
SXSH là một tiếp cận mới và sáng tạo
giúp giảm mức độ sử dụng tài nguyên trong
quá trình sản xuất dựa trên một loạt các kỹ
thuật. Các kỹ thuật này có thể được phân
thành thành 3 nhóm như sau:
 Giảm chất thải tại nguồn:
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Ý tưởng cơ bản của SXSH là tìm hiểu tận
gốc của ô nhiễm. Nhóm kỹ thuật giảm chất
thải tại nguồn gồm:

- Quản lý nội vi: Đây là loại kỹ thuật
đơn giản nhất của SXSH. Quản lý nội vi
không đòi hỏi chi phí đầu tư và có thể được
thực hiện ngay sau khi xác định được các
giải pháp. Quản lý nội vi bao gồm những
biện pháp liên quan đến thay đổi thực tiễn
hiện tại hoặc sử dụng các biện pháp mới
trong vận hành, bảo dưỡng thiết bị nhằm
tăng hiệu suất sử dụng nguyên liệu, tiết
kiệm năng lượng và chi phí vận hành.
- Kiểm soát quá trình tốt hơn: Để đảm
bảo các điều khiện sản xuất được tối ưu hoá
về mặt tiêu thụ nguyên liệu sản xuất và phát
sinh chất thải các thông số của quá trình sản
9

xuất như nhiệt độ, thời gian, áp suất, pH, tốc
độ… cần được giám sát và duy trì càng gần
với điều kiện tối ưu càng tốt.

phẩm đó. Cải thiện thiết kế sản phẩm có thể
đem lại tiết kiệm về nguyên liệu và lượng
hoá chất độc hại sử dụng.

- Thay đổi nguyên liệu: là việc thay
thế các nguyên liệu đang sử dụng bằng các
nguyên liệu khác thân thiện với môi trường
hơn. Thay đổi nguyên liệu còn có thể là việc
mua nguyên liệu chất lượng tốt hơn để đạt
hiệu suất sử dụng cao hơn. Thông thường
lượng nguyên liệu sử dụng, chất lượng
nguyên liệu và sản phẩm có mối liên hệ trực
tiếp với nhau.

- Thay đổi bao bì: là việc giảm thiểu
bao bì sử dụng đồng thời bảo vệ được sản
phẩm.

- Cải tiến thiết bị: là việc thay thế thiết
bị đã có để tổn thất nguyên liệu ít hơn. Việc
cải tiến thiết bị có thể là điều chỉnh tốc độ
máy, là tối ưu kích thước kho chứa, là việc
bảo ôn bề mặt nóng hoặc lạnh, hoặc thiết kế
cải thiện các bộ phận cần thiết trong thiết bị.
- Công nghệ sản xuất mới: hay còn gọi
là thay đổi công nghệ, là việc lắp đặt các
thiết bị hiện đại có hiệu quả hơn. Giải pháp
này đòi hỏi chi phí đầu tư cao hơn những
giải pháp khác nhưng tiềm năng tiết kiệm và
cải thiện chất lượng thường cao hơn các giải
pháp khác, do đó cần phải nghiên cứu cẩn
thận.
 Tuần hoàn.
Có thể tuần hoàn các loại dòng thải
không thể tránh được trong khu vực sản
xuất hoặc bán ra nh mét loại sản phẩm phụ.
- Tận thu, tái sử dụng tại chỗ: là việc
thu thập các “chất thải” và sử dụng lại
chúng cho quá trình sản xuất.
- Tạo ra các sản phẩm phụ: là việc thu
thập, xử lý các dòng thải để có thể trở thành
một sản phẩm mới hoặc bán ra cho các cơ
sở sản xuất khác.
 Thay đổi sản phẩm.
Cải thiện chất lượng sản phẩm để làm
giảm ô nhiễm cũng là một trong những ý
tưởng cơ bản của SXSH.
- Thay đổi sản phẩm: là việc xem xét
lại sản phẩm và các yêu cầu đối với sản
BẢN TIN TBT SỐ 26 (THÁNG 10-2014)

Doanh nghiệp muốn thực hiện SXSH
thì phải làm gì?
7 bước để thực hiện SXSH:
Bước 1: Thành lập nhóm SXSH
Để thực hiện thành công chương trình
SXSH, một trong những tiền đề quan trọng
là thành lập nhóm SXSH với sự phối hợp
làm việc chặt chẽ và chịu trách nhiệm triển
khai chương trình SXSH. Nhóm sẽ gồm các
thành viên là nhân viên của doanh nghiệp
và, nếu cần, có thể nhận được hỗ trợ của
trung tâm sản xuất sạch hoặc chuyên gia tư
vấn.
Bước 2: Liệt kê các bước quy trình và
nhận diện các dòng thải
Khi thông tin chung về nhà máy đã có,
nhóm SXSH sẽ liệt kê tất cả các bước xử lý
chủ yếu, đó là tiền xử lý, sấy, in hoa, hoàn
tất và khu vực phụ trợ. Nhóm SXSH lúc này
sẽ tiến hành một cuộc khảo sát thực địa.
Bước 3: Chuẩn bị sơ đồ quy trình
Chuẩn bị sơ đồ quy trình là một bước
quan trọng trong đánh giá SXSH. Để xây
dựng một sơ đồ quy trình xử lý có hiệu quả
nhất, nhóm SXSH nên bắt đầu từ việc liệt kê
các công đoạn vận hành quan trọng kể từ
khâu tiếp nhận nguyên liệu thô đến khi lưu
kho/xuất xưởng thành phẩm. Tiếp theo, mỗi
công đoạn này có thể được thể hiện trong
một sơ đồ khối bao gồm các bước chi tiết
cùng với đầu vào và đầu ra tương ứng. Kết
nối các sơ đồ khối của các công đoạn vận
hành đơn lẻ thì nhóm sẽ xây dựng được một
lưu đồ mô tả quy trình sản xuất. Đôi khi,
cách tốt nhất để xây dựng và củng cố một
lưu đồ quy trình là tiến hành một số cuộc
khảo sát thực địa tại quy trình đó.
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Bước 4: Cân bằng nguyên liệu, cấu tử
và năng lượng
Sau khi lập sơ đồ dòng quy trình đã chọn,
bước quan trọng nhất là tiến hành cân bằng
vật liệu và năng lượng cho quy trình đó.
Cân bằng vật liệu và năng lượng (M & E) là
công cụ kiểm kê cơ bản cho phép theo dõi
định lượng của đầu vào và đầu ra về nguyên
liệu và năng lượng.
Bước 5: Mô tả đặc tính dòng thải
Mô tả đặc tính dòng thải sẽ giúp đánh giá
lượng chất ô nhiễm đi vào môi trường và
các yếu tố phát sinh chất thải cụ thể. Nhiệm
vụ này sẽ giúp xác định chi phí xử lý và thải
bỏ chất thải. Dòng thải đã xác định cần
được quan trắc: lấy mẫu và phân tích các
thông số khác khác nhau trong phòng thí
nghiệm. Trong trường hợp công ty không có
phòng thí nghiệm riêng, có thể lấy mẫu và
gửi đến các phòng thí nghiệm khác để phân
tích.
Bước 6: Định giá cho dòng thải
Để mô tả được tiềm năng thu lợi từ các
dòng thải, một yêu cầu cơ bản là phải tính
được chi phí cho các dòng thải đó bao gồm:
• Chi phí nguyên liệu trong dòng thải;
• Chi phí sản phẩm trong dòng thải;
• Chi phí cho hơi nước và điện sử dụng
trong quá trình;
• Chi phí xử lý và thải bỏ;
• Chi phí cho nước, xử lý nước và bơm
nước;
• Các chi phí khác.
Bước 7: Rà soát lại quy trình để xác
định nguyên nhân
Sau khi đã xác định được chi phí cho các
dòng thải, nhóm SXSH cần tiến hành phần
huy động trí tuệ tập thể để tìm ra các
nguyên nhân sinh chất thải. Phần làm việc
này cần có sự tham gia của nhân viên từ các
bộ phận liên quan trong doanh nghiệp. Tại
BẢN TIN TBT SỐ 26 (THÁNG 10-2014)

đây, nhóm SXSH sẽ cố gắng tìm ra logic
đằng sau các hoạt động thực hành sản xuất
khác nhau tại doanh nghiệp. Phân tích này
đóng vai trò quan trọng nhất vì các nguyên
nhân tìm được sau đó sẽ trở thành công cụ
để để ra các lựa chọn pháp SXSH. Trước
khi tiến hành phân tích nguyên nhân, nhóm
SXSH cần nghiên cứu kỹ về sơ đồ dòng của
quy trình xử lý, phân tích dòng thải và các
bảng cân bằng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho
việc xác định nguyên nhân sinh ra dòng thải
tại các công đoạn khác nhau. Có thể sử dụng
phương pháp đặt câu hỏi hệ thống để phân
tích nguyên nhân.
Lợi ích của SXSH đối với các doanh
nghiệp.
Nâng cao hiệu suất sản xuất:
Hiệu suất sản xuất của các doanh nghiệp
được nâng cao đồng nghĩa với việc sản xuất
nhiều sản phẩm hơn trên cùng một đơn vị
đầu vào. Tỷ lệ phế phẩm, phế liệu và sản
phẩm kém chất lượng giảm, tỷ lệ sản phẩm
có chất lượng tốt ngày càng cao hơn. Chính
điều này làm giảm chi phí xử lý lại, giảm
giá thành sản phẩm, tăng lượng đầu ra do đó
mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các doanh
nghiệp.
Sử dụng đầu vào hiệu quả hơn.
Các đầu vào nguyên vật liệu, năng lượng,
nước… sử dụng trong quá trình sản xuất.
Nhờ có SXSH các doanh nghiệp tránh được
những rò rỉ, sử dụng nguyên liệu, năng
lượng có hiệu quả hơn. Với việc giá thành
của nguyên liệu, năng lượng, nước ngày
càng tăng thì không một doanh nghiệp nào
có khả năng cho phép để mất các tài nguyên
này dưới dạng tổn thất. Việc tiết kiệm các
yếu tố đầu vào này sẽ làm giảm giá thành
chi phí trực tiếp, do đó sẽ giúp doanh nghiệp
có năng lực cạnh tranh cao hơn. Bên cạnh
đó, doanh nghiệp còn thu được các lợi Ých
nhờ tận thu, tái sử dụng tại chỗ các sản
phẩm phụ có giá trị.
Cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp và
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mở ra cơ hội thị trường mới.
Hình ảnh của doanh nghiệp (thương hiệu)
có thể coi là một tài sản vô hình của doanh
nghiệp. Khi hình ảnh
của doanh nghiệp tốt
thì doanh nghiệp sẽ có
nhiều cơ hội hơn trong
việc tiêu thụ sản phẩm
và do đó sẽ thu được
nhiều lợi nhuận hơn.
SXSH sẽ tạo điều kiện
để doanh nghiệp xây
dựng và áp dụng hệ
thống ISO 14000, điều
này sẽ tạo nên hình
ảnh thân thiện với môi
trường của doanh
nghiệp, giúp doanh
nghiệp mở rộng thị
trường, đặc biệt là với các doanh nghiệp
định hướng xuất khẩu. Bên cạnh đó, nhận
thức của người tiêu dùng về các vấn đề môi
trường ngày càng được nâng cao đã tạo nên
nhu cầu về các “sản phẩm xanh” mang
“nhãn sinh thái” (Green lable) trên thị
trường quôc tế. SXSH sẽ giúp doanh nghiệp
đáp ứng nhu cầu này, mở ra cánh cửa bước
vào thị trường với khả năng cạnh tranh cao
hơn trên thị trường quốc tế.

Cải thiện môi trường làm việc.
Bên cạnh việc cải thiện hiện trạng môi
trường và kinh tế, SXSH còn có thể cải
thiện các điều kiện an
toàn và sức khoẻ nghề
nghiệp cho nhân viên
thông qua việc giảm tỉ
lệ tai nạn lao động,
giảm tỉ lệ lao động
mắc
bệnh
nghề
nghiệp, từ đó giảm chi
phí y tế kèm theo.
Việc cải thiện môi
trường làm việc tạo
điều kiện cho doanh
nghiệp đáp ứng các
yêu cầu về các tiêu
chuẩn như SA 8000,
CSM2000 về trách
nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao
động cũng như đối với xã hội. Hơn nữa, các
điều kiện làm việc thuận lợi có thể làm tăng
sự tự tin cũng như thúc đẩy nhân viên quan
tâm hơn trong công việc kiểm soát chất thải.
Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp thu
được lợi nhuận từ góc độ cạnh tranh.

Phòng TBT Bình Thuận
Tài liệu tham khảo: Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành dệt
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TIÊU CHUẨN SA 8000 – DOANH NGHIỆP
DỆT MAY NÊN ÁP DỤNG
Trong những năm gần đây, doanh nghiệp (DN) dệt may trong nước đã áp dụng các hệ
thống quản lý chất lượng; quy chuẩn; tiêu chuẩn trong sản xuất, đồng thời đầu tư hàng
nghìn tỷ đồng vào máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm
Công tác quản lý năng suất,
chất lượng sản phẩm tại các DN
dệt may thông qua các hệ thống
quản lý, tiêu chuẩn được quan
tâm, đầu tư đã mang lại hiệu quả
cao hơn so với những phương
pháp quản lý trước đây.
Hiện nay có rất nhiều công ty
dệt may nhận thức được lợi ích
khi áp dụng hệ thống trách
nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA
8000, họ muốn tạo hình ảnh tốt
đẹp về các hoạt động cải thiện
điều kiện làm việc cho người lao
động với các khách hàng ở các nước phát triển nhằm tạo niềm tin với khách hàng rằng họ
đang mua các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện đáp ứng được các yêu cầu của tiêu
chuẩn của SA 8000.
Ngoài tác dụng tạo hình ảnh tốt đẹp cho công ty, việc áp dụng SA 8000 còn giúp công ty
xây dựng được lòng trung thành của công nhân qua việc thực hiện các yêu cầu của tiêu
chuẩn, giữ chân được những nhân viên có trình độ và tay nghề cao đồng thời thu hút được
nhân tài cho công ty, góp phần thúc đẩy công ty phát triển tăng khả năng cạnh tranh.
Trong điều kiện hội nhập WTO và xu hướng toàn cầu hóa, DN muốn sản phẩm vượt ra
khỏi biên giới đất nước cạnh tranh được với các đối thủ trong khu vực và trên thế giới thì
cần phải tạo cho khách hàng lòng tin vào dòng sản phẩm của công ty, nhằm đáp ứng được
những khách hàng khó tính nhất. Do đó, DN dệt may cần chú trọng tăng cường áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng mới, hiện đại nhằm củng cố hình ảnh quốc tế và danh tiếng của
các nhà sản xuất dệt may Việt Nam.
Hoàng Tuân
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Phát hiện hóa chất độc hại trong hàng dệt may
Hiện nay, Cơ quan hóa học Thụy Điển (Kemi) đang cảnh báo về hàm lượng hóa chất độc hại
tiềm ẩn trong các mặt hàng dệt may có thể gây nguy hại cho người tiêu dùng.
Thông tin cập nhật trên tờ Chemical
Wacth cho biết, bắt nguồn từ việc
thiếu hiểu biết về hóa chất trong hàng
dệt may và những thông tin cần thiết
khác cho thấy EU cần có một bộ quy
tắc chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo được
mọi rủi ro từ hóa chất trong hàng dệt
may, Cơ quan hóa học Thụy Điển
(Kemi) nhận định.
Một báo cáo của Kemi cho hay,
10% các chất trong hàng dệt may tiềm
ẩn khả năng gây hại cho sức khỏe con
người. Đây là một phần dự án hành
động vì môi trường không độc chất tại
Thụy Điển (GBB vào tháng 9 năm 2014).
Nhóm nghiên cứu của Kemi đã sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, như danh sách
ChemSec's SIN và thông tin từ REACH, để xác định các hóa chất tồn tại trong hàng dệt may.
Khoảng 1/10 trong số 2400 hóa chất dệt may được xác định có khả năng gây hại cho con người và
môi trường. Đặc biệt trong số đó, thuốc nhuộm azo là chủ yếu. Một lượng lớn thuốc nhuộm azo axit
và nước hoa có thể gây kích hoạt làm tăng khả năng bị dị ứng cho người sử dụng.
Ngoài ra, khoảng 5% hóa chất cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho môi trường. Theo báo cáo,
"Hằng năm, 2 - 22 tấn thuốc nhuộm trực tiếp và axit độc hại được thải ra lẫn trong nước thải của
toàn khu vực EU”, từ việc giặt bông hoặc vải polyamide.
Kemi thừa nhận, hầu hết hóa chất trong vải đều được xác định có thể gây nguy hại nghiêm trọng
cho sức khỏe người tiêu dùng, như chất gây ung thư, gây đột biến và các hợp chất reprotoxic, theo
danh sách của EU và REACH. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng quy định hiện nay về
hóa chất độc hại đối với môi trường còn rất hạn chế. Vì vậy, Kemi kêu gọi các nhà chức trách cần
có nhiều biện pháp chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu rủi ro từ các chất gây dị ứng nhưng không hoàn
toàn bị hạn chế như SVHCs, hay theo REACH hoặc quy đinh mới.
Kemi còn cho biết thêm, khoảng 80% sản phẩm dệt may tiêu thụ tại EU được nhập khẩu từ các
nước ngoài khu vực Liên minh, tuy nhiên điều quan trọng hơn là những sản phẩm đó không thực sự
an toàn cho người tiêu dùng. Những quy định của REACH chủ yếu đề cập đến nhiệm vụ từ phía
các nhà sản xuất phải cung cấp thông tin đầy đủ về hàm lượng tối đa hóa chất độc hại được cho
phép (SVHCs), nên không đề cập đến các chất gây dị ứng da. Hiện nay, ngành công nghiệp dệt may
đang thiếu một đánh giá tổng quát hơn về các hóa chất độc hại tiềm ẩn trong hàng hóa. Hơn nữa, cơ
quan này còn cảnh báo rằng chương trình Saicm quốc tế về hóa chất trong sản phẩm là một bước
tiến quan trọng trong quá tình trao đổi thông tin.
Nguồn: VietQ.vn
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Hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc
và các khuyến nghị chính sách
Ngày 30/9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông
tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam chủ trì, trước nhu cầu thông tin về hội
nhập kinh tế quốc tế của các cơ quan truyền thông, Thứ trưởng Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về hội nhập kinh tế thương
mại quốc tế đã trình bày báo cáo “Hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc và các khuyến
nghị chính sách”
CôngThương - Báo Công Thương điện tử trân trọng
đăng toàn văn báo cáo của Thứ trưởng Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về
hội nhập kinh tế thương mại quốc tế:
Từ giữa những năm 1990, Việt Nam bắt đầu đẩy nhanh
tiến trình hội nhập kinh tế của mình như là một phần của
chính sách “Đổi mới” và chủ trương mở rộng quan hệ hợp
tác với tất cả các đối tác. Cũng trong khoảng thời gian này,
hợp tác và liên kết kinh tế trên cả bình diện toàn cầu cũng
như khu vực đã có những thay đổi quan trọng.
Thứ nhất, là sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 1995, sau một
thời gian dài đàm phán. Lần đầu tiên chúng ta có một tổ chức thương mại có quy mô toàn
cầu, với một hệ quy tắc điều chỉnh không chỉ các biện pháp tại biên giới mà còn cả các
chính sách kinh tế sau biên giới như thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ v.v…Kể từ khi ra
đời, WTO đã có những đóng góp quan trọng cho việc thiết lập cũng như vận hành các chuẩn
mực thương mại đa phương. Có thể nói, thương mại thế giới đã trở nên minh bạch hơn và
công bằng hơn kể từ khi WTO ra đời và đây là điều tối quan trọng đối với các nước đang
phát triển, có quy mô kinh tế nhỏ như Việt Nam.
Thứ hai, các hình thức hợp tác kinh tế khu vực, lấy nền tảng là các nguyên tắc lớn của
WTO, cũng đã có sự phát triển mạnh mẽ kể từ sau 1995. Tính đến năm 2002, có 168 thỏa
thuận thương mại tự do (FTA) được các thành viên WTO thông báo tới Ban thư ký WTO.
Trong số này, hơn một nửa là ra đời sau năm 1995. Từ đó tới 31/7/2013, các thành viên đã
thông báo tới Ban Thư ký thêm 407 thỏa thuận nữa, nâng tổng số lên thành 575. Con số này
vẫn tiếp tục tăng thêm. Hầu hết các quốc gia có nền thương mại tương đối phát triển đều
tham gia vào tiến trình này, kể cả những nước có quan điểm thận trọng như Ấn Độ hay Liên
bang Nga. Đặc trưng của trào lưu này là (i) các FTA giữa các bên không có sự gần gũi về
địa lý xuất hiện ngày càng nhiều; (ii) phạm vi cam kết ngày càng rộng và mức độ cam kết
ngày càng sâu. Nhiều vấn đề trước năm 1990 chưa bao giờ xuất hiện trong các thỏa thuận
thương mại tự do hoặc chỉ được đề cập một cách mờ nhạt thì nay đã xuất hiện với mức độ
cam kết ngày càng sâu như đầu tư, thương mại và lao động, thương mại và môi trường, trợ
cấp, mua sắm Chính phủ…; và (iii) cuối cùng, khác với trước đây, đã dần dần xuất hiện các
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FTA giữa các “siêu cường thương mại”. Mở đầu là thỏa thuận giữa Ôxtraylia và Hoa Kỳ.
Sau đó là các hiệp định đang được đàm phán như EU – Nhật Bản, EU – Canada, EU – Hoa
Kỳ (TTIP), Hoa Kỳ - Nhật Bản (trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình
Dương), Nhật Bản – Ôxtraylia v.v…
Thứ ba, trong khu vực, xu thế tăng cường liên kết kinh tế cũng là xu thế chủ đạo. Không
chỉ hướng tới việc tự do hóa thương mại và đầu tư trong nội bộ khối thông qua thành lập và
vận hành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các nước ASEAN còn lấy ASEAN làm trung
tâm để phát triển mạng lưới liên kết kinh tế rộng hơn với các đối tác trong khu vực, đầu tiên
là thông qua đàm phán, ký kết các FTA ASEAn Cộng (+) với từng đối tác, sau đó là tìm
cách khâu nối các FTA này thành một FTA rộng lớn hơn là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn
diện khu vực (RCEP) đang được triển khai.
Tóm lại, trong gần 20 năm qua, có thể thấy WTO tuy vẫn là nền tảng của thương mại
quốc tế nhưng các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực đang đóng vai trog ngày càng quan trọng
hơn trong việc xây dựng các quy tắc mới về thương mại – đầu tư cũng như tăng cường quan
hệ thương mại giữa các đối tác. Một hệ thống liên kết kinh tế đa tầng nấc đã hình thành.
Với Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là
một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt của công cuộc Đổi Mới. Trong những
năm qua, Việt Nam đã tích cực triển khai hội nhập kinh tế quốc tế trên tất cả các phương
diện đa phương, khu vực và song phương. Về đa phương, Việt Nam đã trở thành Thành viên
của WTO từ năm 2007 sau hơn 11 năm đàm phán.
Về khu vực, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN và sau đó là Khu vực
Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng
ASEAN, Việt Nam đã tham gia thỏa thuận thương mại tự do giữa ASEAN với Trung Quốc,
Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Niu Di-lân. Về song phương, Việt Nam đã ký hàng loạt
hiệp định quan trọng như Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ, Hiệp định Đối tác Kinh tế với
Nhật Bản.
Cho đến nay, Việt Nam đã tham gia 08 FTA, trong đó có 06 là hiệp định giữa ASEAN
với các đối tác và 02 là hiệp định song phương (với Nhật Bản và Chi Lê). Việt Nam cũng
đang tham gia đàm phán 07 FTA khác, nổi bật là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu
vực (RCEP), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do
với Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan và Hiệp định Thương mại tự do với
Liên minh Châu Âu (EU)
Việc Việt Nam hội nhập kinh tế đa tâng nấc như trên một mặt thể hiện sự chủ động và
tích cực của Việt Nam trong việc nắm bắt các cơ hội mới nhưng mặt khác cũng đã và đang
đặt ra những thách thức không nhỏ.
Hội nhập kinh tế quốc tế với phạm vi mức độ liên kết ngày càng sâu và đa dạng sẽ hỗ trợ
tích cực cho tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam có được các lợi thế ở cả trong
nước (cơ cấu kinh tế hợp lý hơn) và bên ngoài (tiếp cận thị trường tốt hơn) để thúc đẩy xuất
khẩu và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, những thách thức mà Việt Nam
phải đối diện trong quá trình này cũng không hề đơn giản. Các đối tác trong các FTA thế hệ
mới không chỉ yêu cầu mức độ cam kết sâu hơn đối với những nội dung truyền thống như
hàng hóa và dịch vụ mà còn yêu cầu cam kết cả những nội dung phi truyền thống như mua
sắm chính phủ, lao động, môi trường, thương mại điện tử, doanh nghiệp nhà nước… Đây
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đều là các lĩnh vực mới và khó đối với Việt Nam. Để vượt qua các thách thức này và nắm
bắt cơ hội mới, chúng ta cần:
Một là, cần chuẩn bị một “cái gốc” thật chắc. Trước hết, cần có sự nhất quán cao độ về sự
cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể là không hội nhập vị hội nhập mà hội nhập để
phục vụ mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, phân bổ lại nguồn lực theo hướng hiệu quả hơn và
minh bạch hơn. Sau đó, giữa cải cách kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế có sự
tác động qua lại nhưng cải cách kinh tế trong nước luôn phải là yếu tố quyết định và là nền
tảng của hội nhập kinh tế quốc tế. Không nên dùng “bên ngoài” để ép “bên trong” vì dễ làm
phát sinh tình trạng thực thi hình thức, thậm chí là phản ứng không thuận của xã hội, từ đó
làm giảm hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và nếu tích tụ lâu ngày, sẽ làm xói mòn các
nỗ lực cải cách kinh tế. Cuối cùng, cần tiếp tục đưa cải cách kinh tế đi vào chiều sâu, đặc
biệt là thực hiện có hiệu quả các chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống
tài chính- ngân hàng, đầu tư công và nông nghiệp bởi cải cách thành công trong những lĩnh
vực này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với các cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế cao hơn.
Hai là, trong môi trường đa tầng nấc, cần có chiến lược rõ ràng và bước đi phù hợp trong
việc lựa chọn đối tác cũng như cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế. Là nền kinh tế nhỏ, Việt
Nam cần đặc biệt coi trọng vai trò của hệ thống thương mại đa phương WTO. Nói cách
khác, có thể có các hướng ưu tiên theo từng giai đoạn nhưng các hướng ưu tiên này phải (i)
dựa trên các nguyên tắc lớn của hệ thống thương mại đa phương và (ii) hướng về mục tiêu
cuối cùng là củng cố hệ thống này.
Ba là, cần có sự thay đổi về định hướng chính sách phát triển. Cho tới nay, để phục vụ
mục tiêu phát triển, các cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế đều cho phép dành đối xử đặc biệt
và khác biệt cho những nước đang phát triển như Việt Nam. Việt Nam có thể tận dụng
nhưng không nên lạm dụng sự đối xử đặc biệt và khác biệt đó. Việc có được một thời gian
chuyển đổi dài để duy trì một biện pháp hỗ trợ thiếu hiệu quả nào đó sẽ không tốt bằng việc
chủ động tái cơ cấu và thúc đẩy tính cạnh tranh. Môi trường cạnh tranh, đến lượt nó, sẽ thúc
đẩy việc nâng cao năng suất, nâng cao trình độ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực,
những thành tố hết sức quan trọng đối với phát triển bền vững trong dài hạn.
Bốn là, cần quan tâm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật theo hướng đầy đủ và đồng
bộ, đảm bảo minh bạch và thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.
Cuối cùng, lợi ích và chi phí của hội nhập kinh tế quốc tế thường được phân bổ không
đồng đều, nhất là ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, cần có giải pháp để
(i) giảm thiểu tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đối với những đối tượng bị tác
động nhiều nhất và (ii) tạo cơ hội công bằng cho tất cả các đối tượng trong xã hội trong việc
tiếp cận các thành quả của hội nhập kinh tế quốc tế. Chỉ có như vậy mới bảo đảm được đồng
thuận xã hội, yếu tố quan trọng giúp hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc thành công./.
Nguồn: Báo Công Thương
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ngày 02/10/2014
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ngày 03/10/2014
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ngày 03/10/2014
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ngày 02/10/2014
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ngày 02/10/2014
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G/TBT/N/OMN/188
ngày 02/10/2014
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ngày 02/10/2014
G/TBT/N/USA/926
ngày 02/10/2014
G/TBT/N/USA/927
ngày 07/10/2014
G/TBT/N/CHE/181
ngày 06/10/2014
G/TBT/N/CHN/1058
ngày 06/10/2014
G/TBT/N/BRA/609
ngày 08/10/2014
G/TBT/N/KOR/529
ngày 09/10/2014
G/TBT/N/KOR/530
ngày 09/10/2014
G/TBT/N/KOR/531
ngày 09/10/2014
G/TBT/N/CAN/427
ngày 10/10/2014
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Vấn đề thông báo
Thực phẩm chế biến sẵn: bỏng ngô
Bột đậu tương lên men
Trái cây và rau quả tươi
Trà thảo dược
Đậu xanh đóng hộp
Bột nở
Gà đông lạnh
Trái cây và rau quả - Đậu bắp tươi
Thịt bò
Thiết bị sưởi ấm và điều hòa nhiệt độ
Hóa chất
Thiết bị vô tuyến truyền thông
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ để sưởi ấm sàn
Thiết bị bán dẫn
Chất chống đông, ổ khóa cửa kỹ thuật số, đồ
chơi, chất lỏng làm sạch cho kính chắn gió,
dầu phanh cho xe ô tô
Thiết bị điện
Các sản phẩm công nghiệp
Bia
18

19

EU

20

Hàn Quốc

21

22

Liên bang
Nga
Các Tiểu
vương
quốc Ả
Rập thống
nhất

G/TBT/N/EU/246
ngày 14/10/2014
G/TBT/N/KOR/532
ngày 14/10/2014
G/TBT/N/RUS/40
ngày 14/10/2014
G/TBT/N/ARE/238
ngày 15/10/2014

23

Hungary

G/TBT/N/HUN/30
ngày 15/10/2014

24

Hàn Quốc

G/TBT/N/KOR/501/
Rev.1 ngày
15/10/2014

Thiết bị hàng hải (bao gồm thiết bị ngăn
ngừa ô nhiễm, thiết bị phòng cháy chữa cháy,
thiết bị dẫn đường, thiết bị thông tin vô
tuyến)
Thiết bị vô tuyến truyền thông
Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Mật ong

Sản phẩm xây dựng, các sản phẩm chống
cháy kỹ thuật, thiết bị điện, các thiết bị dễ
cháy, nổ, máy móc, thiết bị, các chất lỏng dễ
cháy, khí đốt

Dược phẩm

DANH MỤC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN KỸ
THUẬT MỚI BAN HÀNH
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 77:2014/BGTVT ngày 03/10/2014 về Khí thải
mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông Vận
tải ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2014/BTTTT ngày 02/10/2014về Chất lượng
dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất do Bộ Thông tin Truyền thông ban
hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD ngày 15/9/2014 về Sản phẩm,
hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2014/BGTVT ngày 15/9/2014 về Động cơ
sử dụng cho xe đạp điện do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 76:2014/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe đạp
điện ngày 15/9/2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN83:2014/BTTTT ngày 05/9/2014 về chất lượng
tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu do Bộ Thông tin Truyền thông ban
hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD ngày 05/9/2014về An toàn trong
xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
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Ecuador: hông báo số G/TBT/N/ECU/282
ngày 02/10/2014 – Vàng bạc trang sức và
đồ mỹ ký
Ngày 02/10/2014, Viện Tiêu chuẩn hóa
Ecuador có thông báo về Dự thảo Quy
chuẩn kỹ thuật của Viện Tiêu chuẩn hóa
Ecuador (PRTE INEN) số 126 đối với Vàng
bạc trang sức và đồ mỹ ký. Quy chuẩn kỹ
thuật này đưa ra các yêu cầu về: mục đích,
phạm vi áp dụng, các định nghĩa, các điều
kiện chung, các yêu cầu sản phẩm, yêu cầu
đóng dấu và ghi nhãn, yêu cầu lấy mẫu, tài
liệu tham khảo, quy trình đánh giá sự phù
hợp, cơ quan thanh tra và giám sát, cơ chế
xử phạt, trách nhiệm pháp lý của các cơ
quan đánh giá sự phù hợp.

Trung
Quốc:
Thông
báo
số
G/TBT/N/CHN/1059 ngày 06/10/2014 –
Xe khách
Ngày 06/10/2014, Tổng Cục Tiêu chuẩn hóa
Trung Quốc có thông báo về Tiêu chuẩn
Quốc gia P.R.C. – Mục tiêu và các phương
pháp đánh giá tiêu thụ nhiên liệu đối với xe
khách. Tiêu chuẩn này quy định các phương
pháp đánh giá và mục lục mô hình tiêu thụ
nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu trung
bình (CAFC) đối với xe khách.
Chương 4 đến chương 6 của tiêu chuẩn là
các quy định bắt buộc. Tiêu chuẩn này áp
dụng đối với tất cả các loại xe M1 với GVW
không quá 3500 kg, và không áp dụng đối
với loại xe chỉ sử dụng etyl cồn.

Mục đích của quy định này là bảo vệ sức
khỏe con người và môi trường, đồng thời
chống nạn hàng giả.
Thời điểm dự kiến để thông qua quy định
mới này 90 ngày kể từ ngày 24/9/2014.
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 180 ngày
kể từ ngày thông qua
Thời hạn góp ý: 23/12/2014. Góp ý gửi về:
Viện Tiêu chuẩn hóa Ecuador
Điện thoại: (+593) 2 250-1885
Fax: (+593) 2 256-7815
Email:
PuntocontactoOTCECU@mipro.gob.ec
Website: http://www.normalizacion.gob.ec/

Mục đích của quy định này là đưa ra các
yêu cầu tiết kiệm năng lượng đối với các
loại xe ô tô và quá trình sản xuất.
Thời gian dự kiến để thông qua quy định
mới này 90 ngày sau khi được Ban thư ký
WTO luân chuyển.
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 6 tháng
sau khi được thông qua
Thời hạn góp ý: 60 ngày sau khi luân
chuyển bởi Ban thư kí WTO.
Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này,
có thể xem theo địa chỉ sau:
http://members.wto.org/crnattachments/201
4/tbt/CHN/14_4356_00_x.pdf
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Brazil:
Thông
báo
số
G/TBT/N/BRA/609 ngày 08/10/2014 –
Đèn LED
Ngày 08/10/2014, Viện Đo lường, Chất
lượng và Kỹ thuật quốc gia Brazil
(INMETRO) có thông báo về Nghị định
INMETRO số 448, ngày 03/10/2014 –
Chương trình đánh giá sự phù hợp thông
qua chứng nhận đối với đèn LED có tích
hợp thân đèn. Nghị định này xây dựng các
tiêu chí cho Chương trình Đánh giá sự phù
hợp đối với đèn LED gia dụng có tích hợp
thân đèn, thông qua chứng nhận được Cơ
quan chứng nhận sản phẩm OCP thực hiện,
được INMETRO công nhận, tập trung vào
tính năng và an đoàn điện, có ghi nhãn Bảo
toàn năng lượng quốc gia ENCE.

Mục đích của quy định này là bảo vệ
người tiêu dùng, đưa ra các yêu cầu chất
lượng và chống hàng giả.
Thời điểm dự kiến để thông qua quy
định mới này phụ thuộc vào ngày công bố
trên Công báo chính thức và sau khi xem
xét các ý kiến góp ý.
Thời hạn góp ý: 05/11/2014. Góp ý gửi
về:
Viện Đo lường, Chất lượng và Kỹ thuật
quốc gia Brazil (INMETRO)
Điện thoại: +(55) 21 2563.2840
Fax: +(55) 21 2563.5637
Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br
Website:
http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas
Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo
này, có thể xem theo địa chỉ sau:
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http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/p
df/RTAC002172.pdf
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống
nhất: Thông báo số G/TBT/N/ARE/238
ngày 15/10/2014 – Mật ong
Ngày 15/10/2014, Cơ quan Tiêu chuẩn
hóa và Đo lường Các Tiểu Vương quốc Ả
rập Thống nhất có thông báo về Cơ chế phù
hợp UAE đối với việc đăng ký mật ong theo
Tiêu chuẩn UAE.S/GSO 147.
Cơ chế này sẽ áp dụng đối với tất cả loại
mật ong được chế biến từ mật ong nguyên
chất và có thể sử dụng trực tiếp. Tiêu chuẩn
này cũng áp dụng cho mật ong được bao gói
để bán dưới dạng thùng lớn, loại mật ong
này sau đó có thể được đóng gói lại theo
từng gói nhỏ. Tiêu chuẩn không áp dụng
đối với mật ong sử dụng trong ngành công
nghiệp như công nghiệp làm bánh.

Mục đích của quy định này là bảo vệ an
toàn và sức khỏe con người, đồng thời đưa
ra các yêu cầu chất lượng.
Thời điểm dự kiến thông qua và có
hiệu lực sẽ được quyết định sau.
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày
thông báo. Góp ý gửi về:
Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất
(ESMA)
Hộp thư số 2166
Abu Dhabi
Điện thoại: (+971) 2 403 2613
21

Fax: (+971) 2 671 0999
Email: esma@esma.ae
Website: http://www.esma.ae
Jamaica:
Thông
báo
số
G/TBT/N/JAM/45 ngày 15/10/2014 –
Thuốc lá
Ngày 15/10/2014, Cục Tiêu chuẩn
Jamaica có thông báo về Tiêu chuẩn kỹ
thuật Jamaica đối với việc quảng cáo sản
phẩm thuốc lá. Tiêu chuẩn này được xây
dựng nhằm thực hiện lệnh cấm trên diện
rộng việc quảng cáo, tài trợ hay khuyến
khích thuốc lá, đồng thời giúp Jamaica thực
thi Điều 13 của Công ước Khung của Tổ
chức Y tế Thế giới về Kiểm soát thuốc lá
(WHO FCTC). Như một phần của WHO
FCTC, Chính phủ Jamaica nỗ lực không
ngừng trong công tác giảm thiểu việc hút
thuốc và ảnh hưởng từ khói thuốc lá. Quy
định này được áp dụng đối với các nhà sản
xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ sản
phẩm thuốc lá (gồm cả hệ thống bán hàng
điện tử), các cơ quan truyền thông và quảng
cáo, công chúng và các nhà quản lý.

Thời điểm dự kiến để thông qua quy
định mới này là ngày công bố trên Công
báo Jamaica.
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày
thông báo

------------------------------------------------------------------------
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THUẬN SỐ 26 - Tháng 10/2014 (Bản điện tử)
Biên tập, Trình bày: PHÒNG TBT BÌNH THUẬN
Địa chỉ liên hệ: 04 Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết.
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