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Võ Minh Quang – Sở Công Thương Bình Thuận
I. Về tình hình xuất nhập khẩu
hàng hoá 10 tháng đầu năm 2014
của các doanh nghiệp Bình
Thuận
1. Về kim ngạch xuất khẩu:
* Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng
2014 ước thực hiện 224,9 triệu
USD, đạt 86,5% kế hoạch năm,
tăng 5,42% so với cùng kỳ năm
2013. Trong đó:
- Nhóm hàng thủy sản: 94,1 triệu
USD (tỷ trọng 41,8%), đạt 104,21%
KH, tăng 5,52% so cùng kỳ.
Xuất khẩu thủy sản
- Nhóm hàng nông sản: 18,25 triệu USD (tỷ trọng 8,1%), đạt 76,5% KH, giảm 44,72% so
cùng kỳ. Trong đó kim ngạch xuất khẩu 03 mặt hàng chủ lực đều đạt thấp:
+ Nhân hạt điều: 1,8 triệu USD = 342,4 tấn; so với KH đạt 45,06% về giá trị và 39,36%
về lượng, so với cùng kỳ giảm 70,64% về giá trị và 74,72% về lượng.
+ Thanh long: 10,5 triệu USD = 10.446 tấn, so KH năm đạt 33,85% về giá trị và 25,79%
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về lượng, so cùng kỳ giảm 46,38% về giá trị và 56,35% về lượng.
+ Cao su: 4,34 triệu USD = 2.629 tấn, so KH năm đạt 42,56% về giá trị và 65,73% về
lượng; so cùng kỳ giảm 29,26% về kim ngạch nhưng tăng 7,67% về lượng.
- Nhóm hàng hóa khác ước thực hiện 10 tháng đạt 112,55 triệu USD (tỉ trọng 50,1%),
tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2013 (trong đó hàng may mặc đạt 87,01 triệu USD, tăng
58,19%).
* Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 100,04 triệu USD, đạt 84,78% kế hoạch, giảm
19,72% so cùng kỳ, hàng hóa chủ yếu là phụ liệu hàng may mặc, thức ăn chăn nuôi và
nguyên phụ liệu chế biến,...
2. Về thị trường:
- Các thị trường chủ lực tiêu thụ hàng hóa của tỉnh là Nhật Bản (80,87 triệu USD, tỷ
trọng 39,7%); kế tiếp là Hàn Quốc (26,91 triệu USD), Hoa Kỳ (14,67 triệu USD), Ý (11,65),
Đài Loan (10,46), Đức (9,15), Trung Quốc (7,65),...
- Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của tỉnh vào các thị trường như sau:
+ Tôm tươi đông lạnh: 22,67 triệu USD; trong đó Đức (5,81 triệu USD), Anh (5,59),
Nhật (2,28), Pháp, Canada…
+ Mực tươi, bạch tuộc tươi đông lạnh: 26,15 triệu USD; trong đó Ý (10,56), Nhật (4,69),
Hàn Quốc (3,57),
+ Mực khô 22,15 triệu USD xuất khẩu vào Hàn Quốc,
+ Cá đông lạnh 12,43 triệu USD; trong đó Nhật (7,54), Pháp (2,48),
+ Cá hộp 5,6 triệu USD xuất khẩu vào Hoa kỳ.
+ Thanh long xuất khẩu chủ yếu vào Trung Quốc, Indonesia, Hà Lan;
+ Cao su, hạt điều chủ yếu xuất khẩu Trung Quốc.
+ Hàng may mặc chủ yếu xuất khẩu vào Nhật Bản.
3. Đánh giá chung
Hoạt động xuất khẩu trong tỉnh 10 tháng đầu năm tuy có sự tăng trưởng nhưng không đều
ở các nhóm hàng; nhóm hàng nông sản sụt giảm mạnh nhưng nhờ kim ngạch xuất khẩu
hàng dệt may và hải sản tăng nên góp phần làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng so cùng kỳ.
Bên cạnh những tác động do yếu tố khách quan (như nền kinh tế phục hồi chậm, nhu cầu
nhập khẩu của các đối tác tại một số thị trường chưa cải thiện đáng kể, nguồn nguyên liệu
không ổn định, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng, thị trường yêu cầu khắc khe về chất lượng,
ATVSTP…) còn có những nguyên nhân là doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn
tỉnh đa số là quy mô nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, công nghệ chế biến chưa cao, chất lượng
và mẫu mã hàng hoá chưa đa dạng, tính cạnh tranh thấp; trong đó nhiều doanh nghiệp
không vượt qua được rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu nên xuất khẩu còn hạn chế.
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tăng cao hơn cùng kỳ nhờ sản lượng khai thác
tăng cao tạo thêm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và các doanh nghiệp chủ động tìm
thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu.
Đối với thanh long, do tác hại của bệnh thán thư và đốm nâu nên lượng thanh long không
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đạt tiêu chuẩn xuất khẩu khá nhiều, các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu đẩy mạnh buôn bán
sang Trung Quốc theo hình thức biên mậu (nên không tính được kim ngạch). Số lượng
doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp thanh long ít hơn (giảm 4/12 doanh nghiệp) nên
góp phần làm cho sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chính ngạch đạt thấp so cùng kỳ.
Về cao su: Trong những tháng đầu năm giá cao su tiếp tục giảm, các doanh nghiệp xuất
khẩu cầm chừng để hàng tồn kho chờ cơ hội giá thị trường tăng mới đẩy mạnh xuất khẩu;
tuy nhiên, do cung cầu của thị trường thế giới làm cho giá xuất khẩu cao su ngày càng tụt
giảm mạnh, các doanh nghiệp sợ lỗ nên tranh thủ bán hàng (bán nội địa) cho các doanh
nghiệp khác chứ không chờ đủ lô hàng để xuất khẩu, do vậy kim ngạch xuất khẩu cao su đạt
thấp. Hiện nay giá cao su loại SVR3L chỉ còn khoảng 1.500 USD/T (giảm 25% so cùng kỳ),
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đưa ra chủ trương không bán thấp hơn giá 1.500
USD/T nhằm khống chế không để giá cao su tụt giảm sâu hơn cũng đã làm cho kim ngạch
xuất khẩu cao su giảm.
III. Những rào cản kỹ thuật mới phát sinh trong năm 2014 của các thị trường đối
với hàng hoá xuất khẩu của tỉnh
Trong nhiều năm qua, nhiều thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam (trong đó đặc biệt là
EU, Nhật Bản) liên tục cảnh báo các loại hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam bị nhiễm các
loại hoá chất bảo vệ thực vật, không bảo đảm an toàn thực phẩm, bị lây nhiễm côn trùng gây
hại,… Nhiều chuyên gia dự báo trong thời gian tới, các thị trường sẽ tiếp tục đưa ra những
rào cản phi thuế quan mới và thường đánh vào các khâu quản lý chất lượng sản phẩm (kể cả
bao bì sản phẩm); đặc biệt trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản (như Hoa Kỳ sẽ
có chương trình kiểm tra, giám sát cá da trơn; EU sẽ chấn chỉnh hệ thống kiểm tra chứng
nhận thủy sản khai thác tự nhiên có khai báo, có kiểm soát…).
Có thể nhận thấy, nhóm hàng thủy sản liên tục bị các thị trường cảnh báo về vệ sinh an
toàn thực phẩm, hàng có tạp chất, nhiễm dư lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật, kháng
sinh…, trong đó có nhiều cảnh báo nhất là Nhật Bản. Dư lượng kháng sinh trong hàng thủy
sản xuất khẩu đã xảy ra nhiều năm nhưng hiện nay vẫn đang còn tiếp diễn (theo VASEP,
nguyên nhân chính là do nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của những người tham gia
chuỗi xuất khẩu từ nuôi trồng, chế biến đến xuất khẩu, chưa cao).
Cụ thể một số vụ điển hình như sau:
1. Đối với nhóm hàng thủy sản
a) Về dư lượng Chloramphenicol:
Tình trạng này đã xảy ra khá lâu, mặc dù đã triển khai rất nhiều giải nhưng hiện nay vẫn
chưa ngăn chặn triệt để.
Tháng 8/2001, do phát hiện một số lô hàng tôm của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị nhiễm
chloramphenicol nên Ủy ban Châu Âu đã yêu cầu các nước thành viên EU phải kiểm tra
các lô tôm xuất xuất xứ từ Việt Nam. Năm 2006, Nhật Bản phát hiện một số lô hàng tôm,
mực của Việt Nam liên tiếp bị nhiễm dư lượng kháng sinh chloramphenicol (trong số đó có
lô hàng của một số doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh) nên Nhật Bản đã quyết định kiểm tra
100% tôm nhập khẩu. Đầu năm 2007, phía Nhật tiếp tục phát hiện mực và tôm Việt Nam có
dư lượng chất kháng sinh chloramphenicol và AOZ... Để tránh nguy cơ mất thị trường Nhật
Bản, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rất nhiều giải pháp như tổ
chức tuyên truyền tập huấn, tăng cường kiểm tra tàu thuyền khai thác, kiểm tra tại nơi sơ
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chế,… các doanh nghiệp cũng mua máy phân tích nhằm kiểm soát nguồn nguyên liệu, kiểm
tra thành phẩm… Mặc dù kiểm soát khá chặt chẽ nhưng khi xuất khẩu vào Nhật Bản vẫn bị
phát hiện dư lượng.
Tại Nhật Bản, chloramphenicol là chất cấm sử dụng nên Nhật Bản kiểm tra gắt gao và
quy định MRL của chloramphenicol quá thấp, có thể nói là sản phẩm không có sự hiện diện
của chloramphenicol. Đến nay, một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh là
mực khô vẫn chưa thể vào lại thị trường Nhật.
b) Về dư lượng Ethoxyquin:
Những năm gần đây, Nhật Bản liên tục áp dụng các rào cản kỹ thuật rất chặt chẽ đối với
thủy sản nhập khẩu, đặc biệt là qui định kiểm soát tồn dư tối đa cho phép (MRL) đối với
một số hóa chất, kháng sinh như Trifluralin (0,001ppm), Enrofloxacin (0,01ppm),
Ethoxyquin (0,01ppm), Benzalkonium chloride – BKC (0,01ppm) trong các sản phẩm thủy
sản.
Những năm 2012-2013, bên cạnh sự chỉ đạo chặt chẽ trong quy trình sản xuất, chế biến
để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm, các cơ quan thẩm quyền thuộc các Bộ (Nông nghiệp và
PTNT, Công Thương) đã nỗ lực đàm phán để phía Nhật Bản hạ tần suất kiểm tra, điểu chỉnh
nâng MRL lên.
Hiện nay Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã điều chỉnh MRL của Trifluralin từ
0,001 ppm lên 0,5 ppm; chuyển tần suất kiểm tra từ 100% về kiểm tra giám sát bình thường
(Có thể nói, tình trạng lây nhiễm Trifluralin cơ bản đã được khắc phục). Riêng đối với
Ethoxyquin, tình trạng sản phẩm bị dư lượng chất này vẫn còn xuất hiện (cho đến cuối năm
2013 mới được kiểm soát).
Cụ thể: Từ tháng 5/2012, do tiếp tục phát hiện tôm có dư lượng Ethoxyquin quá ngưỡng
cho phép (0,01ppm) nên Nhật Bản đã tăng tần suất kiểm tra lên 30%. Đến tháng 6/2012, các
lô hàng không bị nhiễm nên Nhật Bản đã hủy bỏ việc kiểm soát với tần suất 30%. Tuy nhiên
sau đó, liên tiếp 2 lô tôm khác của Việt Nam bị nhiễm dư lượng chất cấm này, nên Nhật đã
tái kiểm soát trở lại đối với các lô hàng thủy sản của Việt Nam với tần suất lên 30% rồi
100%. Đến tháng 12/2013, tại cuộc hội đàm cấp cao giữa Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị phía Nhật Bản xem xét, điều chỉnh lại MRL theo
các quy định liên quan nhằm tạo thuận lợi cho thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật.
Ngày 20/1/2014, Nhật Bản chính thức hủy bỏ tần suất kiểm tra Ethoxyquin đối với 100% lô
hàng tôm nuôi và sản phẩm từ tôm nuôi của Việt Nam; đồng thời, nâng MRL đối với
Ethoxyquin từ 0,01 ppm lên mức 0,2 ppm (20 lần); điều này đã tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản.
c) Về dư lượng Oxytetracycline:
Năm 2013, EU đã cảnh báo 02 lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng
Oxytetracycline vượt ngưỡng cho phép. MRL đối với Oxytetracycline được EU áp dụng là
0,1ppm; riêng Nhật Bản áp dụng là 0,2ppm)
Trong 04 tháng đầu năm 2014, có 11 lô hàng tôm và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi của
Việt Nam bị EU và Nhật Bản cảnh báo dư lượng Oxytetracycline vượt ngưỡng cho phép;
trong đó EU cảnh báo 05 lô và Nhật 06 lô.
Hiện nay, EU là thị trường tiêu thụ tôm lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Hoa Kỳ và Nhật
Bản). Nếu tình trạng trên không cải thiện, EU sẽ xem xét áp dụng các biện pháp nghiêm
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ngặt hơn với tôm Việt Nam, kể cả việc tạm đình chỉ nhập khẩu.
Tại Nhật Bản, đầu năm 2014, do phát hiện 02 lô hàng tôm nuôi của Việt Nam có dư
lượng Oxytetracycline nên kể từ 14/3/2014, Nhật Bản đã áp dụng chế độ kiểm tra 100% lô
hàng tôm nuôi và sản phẩm chế biến từ tôm nuôi nhập khẩu từ Việt Nam. Tiếp sau đó có
thêm 04 lô hàng tôm bị phát hiện; như vậy chỉ trong 4 tháng đầu năm 2014, có 06 lô hàng
tôm nuôi và sản phẩm từ tôm nuôi bị cảnh báo ở thị trường Nhật Bản.
* Mặc dù Oxytetracycline là kháng sinh được phép sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản ở
Việt Nam, nhưng do lạm dụng Oxytetracycline trong quá trình nuôi và không tuân thủ việc
ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch theo quy định nên dư lượng vượt ngưỡng cho
phép. Điều đáng mừng là các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của tỉnh chưa có lô hàng nào
bị cảnh báo có dư lượng Ethoxyquin, Oxytetracycline vượt ngưỡng cho phép, tuy nhiên các
doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất, nhất là khâu thu mua nguyên
liệu để tránh thiệt hại (nhất là về mặt uy tín) khi xuất khẩu vào các thị trường khó tính này.
2. Đối với nhóm hàng rau quả:
a) Mặt hàng thanh long
Những năm trước đây, thị trường một số nước có cảnh báo đối với thanh long Bình
Thuận như sau: Thanh long có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt mức cho phép
(Vương quốc Anh, Trung Quốc, Đài Loan; trong đó nặng nề nhất là Trung Quốc cảnh báo
đến 3 lần); Phải có biện pháp kiểm soát côn trùng gây hại - ruồi đục quả ổi lây nhiễm thanh
long (Đài Loan); Sản phẩm phải có mã vườn trồng, mã nhà đóng gói (Thái Lan, Hoa Kỳ);
Sản phẩm phải được chiếu xạ (Hoa Kỳ) hoặc xử lý nhiệt (Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan).
- Đối với thị trường Đài Loan: Từ 01/3/2009, Đài Loan ngưng nhập khẩu thanh long Việt
Nam do ta chưa đáp ứng các yêu cầu của phía Đài Loan là xây dựng vùng phi dịch hại để
kiểm soát, ngăn chặn ruồi đục quả và trái thanh long phải được xử lý hơi nước nóng trước
khi xuất khẩu. Đến nay, trái thanh long vẫn chưa xuất khẩu vào lại thị trường này (do chưa
đáp ứng nêu trên).
- Thị trường Anh: Ngày 18/11/2013, Cơ quan Quản lý an toàn và sức khoẻ Vương quốc
Anh có cảnh báo lô hàng thanh long của Bình Thuận xuất khẩu vào Anh có dư lượng 03 loại
thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép. Nhằm bảo vệ uy tín sản phẩm thanh long Bình Thuận
và uy tín của doanh nghiệp nên doanh nghiệp buộc phải cho tiêu huỷ ngay lô hàng (01
container) bị phát hiện dư lượng; ngoài ra, đối với 03 lô hàng chuẩn bị cập cảng tại Anh, qua
tìm hiểu nguyên nhân, doanh nghiệp nhận thấy nguy cơ không an toàn nên quyết định cho
tiêu huỷ cả 03 lô hàng trên. Đến nay, doanh nghiệp đã ngừng xuất khẩu thanh long sang thị
trường Anh.
- Thị trường Trung Quốc: Ngày 12/06/2014, Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và
Kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) đã phát hiện 02 loài rệp sáp trên sản phẩm thanh long và
chuối của Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc đang tăng cường kiểm tra và áp dụng các biện
pháp kiểm dịch thực vật chặt chẽ hơn đối với thanh long xuất qua Trung Quốc; nếu phát
hiện, Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp tiêu hủy các lô hàng bị nhiễm. Theo yêu cầu của
Cục Bảo vệ thực vật, ngành nông nghiệp đang triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ
để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, xuất khẩu.
b) Mặt hàng rau gia vị
(Mặc dù các doanh nghiệp của Bình Thuận chưa bị cảnh báo nhưng cần nắm rõ tình
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hình để có thể ứng phó vì quy định cấm nhập khẩu của EU)
Năm 2012, EU phát hiện 03 lô hàng rau thơm của Việt Nam xuất khẩu vào EU có chứa
các chất độc hại. Theo quy định của EU, trong vòng 01 năm nếu phát hiện 05 lô hàng bị
cảnh báo, EU sẽ cấm nhập khẩu. Trước nguy cơ sản phẩm rau, quả bị “cấm cửa” hoàn toàn
tại thị trường EU, giữa năm 2012, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) đã phải tạm ngưng
làm thủ tục xuất khẩu 05 loại rau gia vị (gồm quế, mướp đắng, ngò gai, cần tây và ớt). Mãi
đến tháng 6/2013, lô hàng húng quế đầu tiên của Việt Nam mới được xuất khẩu thành công
trở lại thị trường EU và hiện nay ngò gai, ớt… đang tiếp tục xuất khẩu vào Châu Âu.
Đầu năm 2014, Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng châu Âu (DG SANCO) đã được
các nước thành viên EU thông báo 3 lần liên tiếp về việc 3 chuyến hàng rau quả nhập khẩu
từ Việt Nam vào EU đã vi phạm quy định an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật (02 lô
hàng húng quế, 01 lô hàng mướp đắng). Theo quy định của EU, từ 01/02/2014 đến
01/02/2015, nếu Việt Nam vi phạm thêm 2 lô hàng nữa thì EU sẽ ban hành lệnh cấm nhập
khẩu rau, quả của Việt Nam. Trước tình hình trên, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã có quyết
định tạm ngưng làm thủ tục xuất khẩu vào EU đối với 5 loại rau nằm trong diện “nguy cơ
cao” từ nay cho đến hết ngày 31/01/2015. Việc tạm ngừng xuất khẩu để doanh nghiệp có
thời gian kiểm soát lại việc xuất khẩu và doanh nghiệp phải đợi hết thời hạn EU xóa bỏ lỗi
vi phạm mới tiếp tục xuất khẩu; không để xảy ra trường hợp EU cấm xuất khẩu. Nếu sự việc
này xảy ra không chỉ dẫn đến việc rau, quả, hàng hóa của Việt Nam không xuất khẩu được
sang các nước EU mà uy tín của nông sản, hàng hóa của Việt Nam trên thị trường quốc tế sẽ
bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
3. Đối với bao bì gỗ đóng hàng xuất khẩu
Từ đầu năm 2014, Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng châu Âu (DG SANCO) cũng
nhận được thông báo từ một nước thành viên EU về phát hiện vi khuẩn gây hại trong gỗ
dùng làm bao bì đóng hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU. Theo Công ước quốc tế về bảo
vệ thực vật (IPPC), bao bì hàng xuất khẩu bằng gỗ cần được sấy ở nhiệt độ cao nhằm diệt vi
khuẩn gây hại và đóng tem kiểm định an toàn của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất
khẩu. Qua theo dõi, đến nay, DG SANCO nhận thấy bao bì hàng xuất khẩu bằng gỗ từ Việt
Nam chưa được đóng tem kiểm định theo quy định này của IPPC.
Để tránh nguy cơ hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU bị cấm nhập khẩu vì lý do vệ
sinh an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu rau, quả và bao bì đóng
hàng xuất khẩu bằng gỗ cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn
thực phẩm của EU.
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THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

ISO 9001:2015 – TINH HOA VỀ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Theo kế hoạch của tổ chức Tiêu chuẩn hoá Thế giới ISO, thì tiêu chuẩn ISO
9001:2015 sẽ được ban hành chính thức vào cuối năm 2015. Hiện nay đang là bản dự
thảo ISO/DIS 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu để mọi tổ chức
trên thế giới góp ý.
Nhìn vào bản dự thảo, phần mục lục có nêu
10 điều khoản gồm:
1. Phạm vi áp dụng
2.Tài liệu viện dẫn
3.Thuật ngữ và định nghĩa
4. Bối cảnh của tổ chức
5. Vai trò lãnh đạo
6. Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng
7. Hỗ trợ
8. Điều hành
9. Đánh giá kết quả hoạt động
10. Cải tiến
Và các phụ lục A, B, C
Khi nghiên cứu kỹ nội dung cho thấy, bản dự thảo đã kế thừa rất nhiều kinh nghiệm của
tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Và không biết vô tình hay hữu ý, nó cũng tương đồng với một số
hạng mục trong 7 tiêu chí của mô hình tuyệt hảo Malcolm Baldrige (Giải thưởng quốc gia
Mỹ, đây là mô hình quản lý đã giúp nhiều doanh nghiệp của Mỹ phát triển bền vững trong
hơn một thập niên qua). Như trong tiêu chuẩn ISO/DIS 9001:2015 đề cập đến bối cảnh của
tổ chức bao gồm yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Tiêu chuẩn cũng đề cập đến các yếu
tố rủi ro và cơ hội tại điều 6. Những yếu tố này được đề cập rất nhiều trong mô hình tuyệt
hảo Malcolm Baldrige. Về bản chất, các yếu tố này cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức
nào muốn phát triển bền vững. Mặc khác, bản dự thảo cũng tuân thủ các triết lý về chất
lượng của các bậc thầy về quản lý chất lượng như John Ruskin, Deming,…
Vậy hãy chào đón tinh hoa của phiên bản mới ISO 9001:2015. Hãy áp dụng và tuân thủ
đúng các yêu cầu của tiêu chuẩn này để tạo sự thành công và phát triển bền vững của tổ
chức.
Minh Toàn
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VƯỢT QUA TBT

CHIẾN LƯỢC NÀO CHO DOANH NGHIỆP TRONG
VIỆC ĐỐI PHÓ VỚI HÀNG RÀO KỸ THUẬT?
Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu muốn đẩy mạnh sản phẩm của mình ra thị
trường quốc tế phải vượt qua được các rào cản kỹ thuật. Nhằm giúp các doanh nghiệp
vượt qua các rào cản này một cách dễ dàng hơn, ở số này, TBT Bình Thuận đưa ra
một số chiến lược cũng như giải pháp để doanh nghiệp tham khảo và có thể áp dụng:
1. Nêu những yêu cầu, câu hỏi đến
Điểm TBT

chung, rất ít khi nhận được những yêu cầu
giải đáp thông tin từ doanh nghiệp.

Trong hoạt động của mình, doanh nghiệp
phải cần nhiều thông tin về sản phẩm, hàng
hóa mà doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh,
chẳng hạn như: sản phẩm, hàng hóa cần đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật gì, ghi nhãn ra sao, việc công
bố, đánh giá sự phù hợp như thế nào?... để
có thể thâm nhập tốt thị trường. Bên cạnh
đó, đòi hỏi của mọi doanh nghiệp yêu cầu
thông tin có thể đáp ứng kịp thời, chính xác
và đầy đủ.

Tuy nhiên, nguồn thông tin không chính
thống rất đa dạng, đa chiều, độ tin cậy
không cao nên doanh nghiệp cần thận trọng
cân nhắc, kiểm chứng thông tin trước khi sử
dụng để tránh các vụ việc không đáng tiếc
về sau. Mặc dù thông tin cung cấp có thể
chưa kịp thời, nhưng độ tin cậy, tính chuẩn
xác trong thông tin cung cấp từ các cơ quan
nhà nước, chẳng hạn như Điểm TBT, có thể
thỏa mãn yêu cầu của doanh nghiệp.

Hiện nay, các nguồn có thể giải đáp
thông tin cho doanh nghiệp có thể liệt kê
gồm: từ nguồn thông tin chính thống từ cơ
quan nhà nước có trách nhiệm giải đáp,
cung cấp thông trong nước và nước xuất
khẩu (như: Thương vụ, cơ quan xúc tiến
thương mại, các cơ quan nhà nước chuyên
ngành, Điểm Hỏi đáp TBT); Nguồn thông
tin không chính thống từ đối tác, thông tin
thu thập trên báo in, báo điện tử. Do đáp
ứng được yêu cầu nhanh chóng, kịp thời,
các doanh nghiệp hiện có xu hướng tìm hiểu
từ loại thông tin thứ hai, trong khi qua
nguồn thông tin thứ nhất chưa được quan
tâm nhiều. Thực tế là trong thời gian qua
hầu như Điểm TBT của tỉnh Bình Thuận nói
riêng và trong mạng lưới TBT cả nước nói
BẢN TIN TBT SỐ 27 (THÁNG 12-2014)

Như vậy, tại sao doanh nghiệp không nêu
những yêu cầu, câu hỏi đến Điểm TBT để
nhận lời giải đáp thích đáng???
Điểm TBT Bình Thuận mong nhận được
sự chia sẻ, đóng góp của doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động
này để có thể hỗ trợ tốt hơn cho doanh
nghiệp!
2. Phát triển các loại hình doanh nghiệp,
mở rộng và tăng cường liên kết giữa các
doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.
Các doanh nghiệp Bình Thuận phần lớn
là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên không đáp
ứng được các yêu cầu này. Vì vậy, cần phải
hình thành và phát triển các loại hình doanh
nghiệp có quy mô lớn. Muốn vậy, cần phải
hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, liên kết
giữa các loại hình doanh nghiệp với nhau,
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đặc biệt là mở rộng lên kết với các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt
động của doanh nghiệp.
Để có thể vượt qua các rào cản trong
thương mại quốc tế, phục vụ cho đẩy mạnh
xuất khẩu và xuất khẩu một cách ổn định,
tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp cần
tổ chức theo định hướng khách hàng. Nghĩa
là, tổ chức hệ quản trị doanh nghiệp phải
quán triệt triết lý khách hàng, khách hàng
cần gì, cần thỏa mãn nhu cầu thế nào và ở
đâu thì tổ chức cơ cấu hoạt động nhằm đáp
ứng yêu cầu đó. Đồng thời, các doanh
nghiệp cần phải có chiến lược vượt qua các
rào cản với những giải pháp chiến lược dài
hạn, vừa phải có các biện pháp hữu hiệu để
đối phó với các tình thế trong ngắn hạn.
4. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu
thị trường, xúc tiến thương mại
Để có thể chủ động đối phó và vượt qua
các rào cản thương mại thì cần phải đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường để
nắm rõ hơn về thị trường nước ngoài và để
cho các nhà nhập khẩu hiểu rõ hơn về hàng
hóa và doanh nghiệp mình.
5. Chủ động triển khai áp dụng các hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe
và môi trường.
Hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, thay
vào đó là các hàng rào kỹ thuật ngày càng
nghiêm ngặt, tinh vi hơn. Vì vậy, muốn xuất
khẩu được hàng hóa, các doanh nghiệp chủ
động triển khai áp dụng các tiêu chuẩn và
quy định về chất lượng hàng hóa cũng như
các quy định về môi trường có liên quan
như: ISO 9000, HACCP, ISO 14 000, SA
8000,…

6. Phát triển và mở rộng hệ thống phân
phối hàng hóa của doanh nghiệp tại thị
trường nước ngoài
Để giữ vững và mở rộng thị trường cần
phải mở rộng hệ thống phân phối tại chính
thị trường nhập khẩu. Doanh nghiệp có thể
sử dụng các doanh nhân và doanh nghiệp
người Việt Nam ở nước ngoài làm đại lý
bán hàng cho mình. Bên cạnh đó, cần lựa
chọn và chuẩn bị tốt các điều kiện để xây
dựng các chi nhánh hoặc bộ phận và phân
phối ở thị trường mục tiêu của doanh
nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải xây
dựng hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp
bằng cách: xây dựng kế hoạch về tổ chức
triển khai hoạt động xúc tiến xuất khẩu;
Tiến hành tuyên truyền, quảng cáo hàng hóa
bằng nhiều hình thức, tích cực tham gia các
hội chợ, triển lãm quốc tế được tổ chức
trong nước và nếu có điều kiện thì nên tham
gia các hội chợ triển lãm ở nước ngoài; Xây
dựng trang web trên Internet nhằm quảng bá
hình ảnh về doanh nghiệp trên mạng.
7. Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ
cán bộ quản trị doanh nghiệp.
Muốn thành công trên thị trường thương
mại quốc tế đòi hòi phải có các nhà quản trị
doanh nghiệp giỏi, có tư duy chiến lược
đúng đắn và có khả năng xử lý tốt những
tình huống bất thường do sự thay đổi của
môi trường và thị trường. Cán bộ quản lý tại
các doanh nghiệp cần được đào tạo, nâng
cao hiểu biết, kiến thức về hội nhập, luật
pháp quốc tế, trình độ ngoại ngữ, luật pháp,
đặc điểm và xu hướng của thị trường nước
ngoài. Đây là việc làm cần thiết để đẩy
mạnh xuất khẩu hàng hóa và vượt qua các
rào cản về trình độ kinh doanh trong ngắn
hạn.
Phòng TBT Bình Thuận

BẢN TIN TBT SỐ 27 (THÁNG 12-2014)

9

DOANH NGHIỆP VỚI TBT
TBT

YÊU CẦU VỀ AN TOÀN SINH THÁI CỦA EU: BÀI TOÁN KHÓ
Thiếu thông tin, không chủ động được nguyên phụ liệu, trong khi các tiêu chuẩn về
an toàn sinh thái với sản phẩm nhập khẩu của thị trường EU tăng hàng năm. Con
đường xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)
ngành da giày ngày thêm “gập ghềnh”.
Tỷ lệ đáp ứng thấp
Ông Bùi Văn Huấn - Phó Viện
trưởng Viện Dệt may - Da giày và Thời
trang, Đại học Bách khoa Hà Nội - cho
biết: An toàn sinh thái của sản phẩm là
vấn đề tương đối mới và khó đối với
nhiều doanh nghiệp ngành da giày, đặc
biệt là DNVVN. Chỉ một số doanh
nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI quan
tâm, còn lại hầu hết DNVVN chưa quan
tâm đến vấn đề này.
Qua khảo sát 139 DNVVN tại Hà
Nội, Bình Dương, Hải Phòng…, Viện
Dệt may - Da giày và Thời trang mới thực hiện gần đây cũng cho thấy: tỷ lệ doanh nghiệp
đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn sinh thái theo quy định của EU rất thấp. Đơn cử, chỉ
10% số doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ hợp chất organotin, 6,7% đáp ứng được
tỷ lệ amiang… trong sản phẩm giày, dép. Hơn nữa, số doanh nghiệp thờ ơ với các tiêu chí
này chiếm tỷ lệ rất lớn với 50% doanh nghiệp không quan tâm tới tỷ lệ formandehit, 63,3%
doanh nghiệp không quan tâm tới lượng niken…
Theo lý giải của bà Phan Thị Thanh Xuân - Tổng Thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam: Sở dĩ khả năng đáp ứng thấp, một phần do sự thờ ơ của các DNVVN với tiêu
chuẩn an toàn sinh thái của thị trường EU mà nguyên do là các doanh nghiệp rất thiếu thông
tin về các tiêu chuẩn này. Doanh nghiệp cũng phải bỏ ra rất nhiều chi phí để thử nghiệm,
kiểm tra mức độ an toàn và lấy được giấy công nhận sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu…
“Tất cả các quy trình đó ngoài việc tạo ra thủ tục phức tạp còn gây tốn kém không ít chi
phí, thậm chí vượt xa khả năng của doanh nghiệp”- bà Xuân nói.
Ông Bùi Văn Huấn cho rằng, chính phương thức sản xuất thuần gia công, không phải lo
nguyên phụ liệu đầu vào khiến doanh nghiệp “có điều kiện” thờ ơ với các tiêu chuẩn này.
Cần sự chủ động
EU vốn là thị trường xuất khẩu truyền thống và chiếm 40% tỷ trọng rất lớn trong tổng giá
trị xuất khẩu của ngành. Tuy nhiên, theo bà Xuân, vấn đề trở ngại lớn nhất trong việc đẩy
mạnh xuất khẩu trong khu vực DNVVN là đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn an toàn sản
phẩm theo yêu cầu của thị trường. Bởi các luật của EU quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn
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an toàn với sản phẩm nhập khẩu ngày một nhiều. Đặc biệt, các tiêu chuẩn về các hóa chất
độc hại trên sản phẩm thì tăng hàng năm.
Cũng theo bà Xuân, việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sinh thái là điều bắt buộc với các
doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm vào thị trường EU. Theo đó, để đáp ứng được các
tiêu chuẩn này cộng đồng DNVVN ngành da giày phải chủ động tìm hiểu, tiếp cận, cập nhật
thông tin về các tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, Hiệp hội Da – Giày - Túi xách Việt Nam sẽ xây dựng đội
ngũ tư vấn hỗ trợ cập nhật và cung cấp thông tin về các quy định liên quan đến tiêu chuẩn
quy chuẩn tại thị trường nhập khẩu. Đào tạo trực tiếp cho các doanh nghiệp từ quá trình sản
xuất để hạn chế lượng hóa chất tồn dư, kiểm định sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn…
Nguồn: baocongthuong.com.vn

-----------------------------------------------------------------------MŨ BẢO HIỂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẪN DỎM
Một lực lượng hùng hậu và nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm chấn
chỉnh thị trường mũ bảo hiểm (MBH), tuy nhiên thực tế vấn nạn MBH kém chất
lượng vẫn đang lộng hành với khá nhiều nhà sản xuất “có tên tuổi” vi phạm.
Mũ bảo hiểm “dỏm” vẫn “sống khỏe”
Nhiều loại MBH kém chất lượng
vẫn đang tràn ngập thị trường.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, từ đầu tháng 10/2014,
mặt hàng MBH là 1 trong 3 mặt
hàng cần được đẩy mạnh kiểm tra,
kiểm soát và xử lý nếu có vi phạm
từ nay đến Tết Ất Mùi 2015. Tuy
nhiên thực tế MBH kém chất lượng
gắn với khá nhiều nhà sản xuất có
“tên tuổi” vẫn phổ biến tại
TP.HCM và các địa phương.
Theo báo cáo của Tổng cục
TCĐLCL, Quản lý thị trường TP.HCM, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, TP Hà Nội… thì
nhiều mẫu MBH của các cơ sở sản xuất MBH có thương hiệu trong cả nước (chủ yếu tập
trung tại TP.HCM) đã vi phạm về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – QCVN2 2008/BKHCN.
Cụ thể, tại An Giang, Chi cục QLTT tỉnh này cho biết địa phương này không có cơ sở
sản xuất MBH. Toàn bộ sản phẩm này bán trên thị trường chủ yếu được cung cấp từ TP Hồ
Chí Minh. Qua nhiều đợt điểm kiểm tra MBH trên địa bàn đã phát hiện hàng loạt sai phạm.
Trong đợt kiểm tra mới nhất (tháng 8/2014), đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh lấy 9 mẫu
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MBH để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả là có 8 mẫu không đạt, và đều là các cơ sở sản
xuất tại TP Hồ Chí Minh gồm các nhãn hiệu: Napoli (của cơ sở sản xuất Sóng Hùng);
M&M (Kim Minh); HH001 (Công ty TNHH Hùng Hậu); VIA; Amoro; Nikko; Vanaco và
mẫu của Công ty TNHH MTV Dũng Xuân.

Những loại MBH không đạt chất lượng dễ dàng vỡ vụn chỉ với lực va đập nhẹ

Trước đó, vào cuối tháng 5/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh An
Giang cũng lập đoàn kiểm tra chất lượng MBH tại 6 huyện, thị, thành phố gồm TP Long
Xuyên, thị xã Tân Châu và các huyện Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Tri Tôn. Kết quả
kiểm tra chất lượng phát hiện có 8/8 mẫu MBH (tỷ lệ 100%) đều không đạt yêu cầu chất
lượng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tất cả đều thuộc các cơ sở sản xuất có “tên tuổi”
tại TP.HCM.

Lực lượng QLTT kiểm tra một điểm sản xuất MBH và phát hiện hàng loạt sai phạm

Cụ thể, MBH hiệu M&M Helmet của đơn vị sản xuất Kim Minh (1138A, Nguyễn Văn
Quá, phường Tân Thới Hiệp, quận 12); MBH hiệu Kinota Helmet của đơn vị sản xuất Công
ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài (109 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, quận Bình Tân);
MBH hiệu Fifa Helmet của đơn vị sản xuất Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch
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vụ FIFA (146 Lê Đình Cẩn, khu phố 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân); MBH hiệu Via
Helmet của đơn vị sản xuất Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại Tân Vạn Phước
(101/51AD Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6); MBH hiệu MK Helmet của Công ty TNHH
Thương mại – Dịch vụ Minh Khôi (326/32A Nguyễn Thụy, khu phố 4, phường Bình Hưng
Hòa, quận Bình Tân); MBH Araya Helmet của đơn vị sản xuất Công ty TNHH Hùng Hậu
(69A Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân); MBH hiệu Xuchu
Helmet của đơn vị sản xuất Công ty TNHH MTV Thương mại – Sản xuất Dũng Xuân
(411/34/24 Bến Phú Lâm, khu phố 4, phường 9, quận 6) và hiệu MBH hiệu Nana Helmet
của cơ sở sản xuất Trương Thị Nội (283 đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận
Tân Phú).
Còn “nương tay” với cơ sở sản xuất vi phạm?
Tại TP.HCM, tháng 9/2014, Chi cục QLTT TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính 12,5 triệu đồng và tiêu hủy 1.280 MBH thương hiệu Napoli không chứng nhận
hợp quy, không đảm bảo chất lượng do cơ sở Sóng Hùng (Napoli) sản xuất. Như vậy, việc
xử phạt trên là quá nhỏ và không nhằm nhò gì so với mức độ vi phạm của cơ sở sản xuất
này.
Báo cáo của các cơ quan chức năng các địa phương qua các đợt kiểm tra MBH cho thấy,
không chỉ cơ sở Sóng Hùng mà nhiều mẫu MBH của nhiều đơn vị sản xuất có “tên tuổi”
khác cũng vi phạm nhiều lần tại các địa phương mà thông tin chúng tôi có được. Cụ thể, dẫn
đầu là Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại Tân Vạn Phước; cơ sở sản xuất Trương
Thị Nội (NaNa); cơ sở sản xuất Sóng Hùng (Napoli); Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hoàng Quán (GRS), đều có mẫu MBH vi phạm về chất lượng 4 lần tại địa bàn
Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Long và An Giang; Công ty TNHH Long Huei (KCN Sóng Thần 2,
tỉnh Bình Dương), vi phạm 3 lần về chất lượng tại TP.Hà Nội và Vĩnh Long; Công ty
TNHH MTV Nabico (60/7 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), vi
phạm chất lượng 2 lần tại TP.Hà Nội và Vĩnh Long; M&M (Kim Minh) vi phạm 2 lần tại
An Giang.
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Những thông tin "ảo" được dán trên MBH
Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp sản xuất MBH có uy tín trên địa bàn TP.HCM đa
số được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) cấp giấy chứng
nhận đạt chất lượng nhưng lại vi phạm hàng loạt ở nhiều địa phương, nhận định về vấn đề
này, lãnh đạo Trung tâm 3 cho rằng, việc kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản
phẩm MBH đạt chất lượng do Trung tâm 3 đảm nhiệm nhưng nếu doanh nghiệp sản xuất
MBH vi phạm về chất lượng thì sẽ xử lý nghiêm bằng cách rút giấy phép và hủy luôn kết
quả chứng nhận chất lượng dù cho DN đó “có tên tuổi”.
Tuy nhiên, theo một số DN sản xuất MBH tại TP.HCM, hiện nay việc để có chứng nhận
hợp quy không quá khó. Các DN bị tước giấy chứng nhận ở Trung tâm chứng nhận này vẫn
có thể “chạy” qua Trung tâm khác. Chính khâu “gác cổng” lỏng lẻo này khiến thị trường
MBH sau hàng loạt đợt ra quân rầm rộ nhưng vẫn không thể đi vào nền nếp như chỉ đạo.
Nhiều DN chỉ cần chứng nhận 1 đến 2 mẫu sau đó làm bao nhiêu tùy cũng được. Mẫu đem
thử nghiệm để chứng nhận hợp quy đạt chất lượng nhưng khi sản xuất lượng lớn đưa ra thị
trường lại không đạt.
Dù nhiều lực lượng chức năng đã vào cuộc nhưng thị trường MBH vẫn chưa được chấn
chỉnh phải chăng vì chế tài còn nhẹ?
Việc tràn lan các loại MBH “dỏm” đang khiến nhiều nhà sản xuất MBH đau đầu. Ông Võ
Đức Thiện, Giám đốc Marketing Công ty Mũ bảo hiểm Protec cho rằng, các cơ quan chức
năng cần xử lý thật mạnh tay đối với những cơ sở sản xuất MBH kém chất lượng bằng cách
tịch thu MBH kém chất lượng, tịch thu giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính thật nặng
đối với doanh nghiệp sản xuất và tiểu thương kinh doanh MBH kém chất lượng, đồng thời
tăng cường các biện pháp thanh tra quản lý thị trường, ngăn chặn MBH kém chất lượng lưu
thông trên thị trường. Xây dựng khung pháp lý đủ mạnh để răn đe những cá nhân, tổ chức
sản xuất và kinh doanh MBH kém chất lượng.
Nguồn: baocongthuong.com.vn
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TIN TỨC TBT

Phiên họp lần thứ ba trong năm 2014 của
Ủy ban WTO/TBT

P

hiên họp thường kỳ lần thứ ba
trong năm 2014 của Ủy ban TBT
đã diễn ra từ ngày 5 đến 6 tháng
11 năm 2014 tại trụ sở WTO, Geneva, Thụy
Sỹ. Phần lớn thời gian của Phiên họp được
dành để các nước Thành viên WTO trình
bày về các quan ngại thương mại mới đối
với các biện pháp kỹ thuật của các nước
Thành viên và nhắc lại những quan ngại
thương mại cũ đã nêu từ các phiên họp
trước nhưng chưa được giải quyết thỏa
đáng.
Tại phiên họp kì này có tổng cộng 48
quan ngại thương mại được đưa ra, trong đó
có 15 quan ngại thương mại mới và 33 quan
ngại thương mại cũ được đề cập lại.
Các quan ngại mới được đưa ra đối với
các thành viên sau:
- Hoa Kỳ - Mã xác định và lưu trữ lốp ô
tô. G/TBT/N/USA/916.
- Nga – Biện pháp tác động tới nhập
khẩu nước hoa quả từ Ukraine.
- Nga – Biện pháp tác động tới nhập
khẩu bia từ Ukraine.
- Pháp – Dự thảo quy định bao gói thuốc
lá trơn.
- A rập – Nghị định của Hội đồng Bộ
trưởng A rập về buôn bán các loại đồ uống
tăng
lực,
ngày
4/3/2014.
G/TBT/N/SAU/669.
- Brazil – Dự thảo Nghị quyết số 69
ngày 9/9/2014 về yêu cầu mô tả thành phần
hóa chất, tiếng Tây Ban Nha, trên nhãn sản
phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước
hoa. G/TBT/N/BRA/608.
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- Trung Quốc – Tiêu chuẩn quốc gia của
Trung Quốc, Quy định kỹ thuật về an toàn
đối
với
giày
dép
trẻ
em.
G/TBT/N/CHN/983.
- Mexico – Dự thảo tiêu chuẩn Proy
Nom 142 SSA1/SCFI 2013: đồ uống có
cồn. Quy định về bảo vệ sức khỏe. Ghi nhãn
thương mại và nhãn cảnh báo đối với sức
khỏe. G/TBT/N/MEX/254.
- Nam Phi – Ghi nhãn và quảng cáo thực
phẩm bao gói sẵn. G/TBT/N/ZAF/66/Rev.1.
- Israel – Quy định về chống cháy đối
với đệm, tấm lót đệm, trường kỷ, khung và
dát
giường.
G/TBT/N/ISR/666.
G/TBT/N/ISR/666/Add.1.
- EU – Tiêu chí chung để chứng nhận
đánh giá an toàn công nghệ thông tin (tiêu
chí chung) ở EU.
- EU – Hạn chế Crom VI trong đồ chơi
trẻ em (2009/48/EC).
- EU – Tiêu chuẩn an toàn thiết bị điện và
thiết bị gia dụng (EN60355-1:2012).
- EU – Quy định (EU) số 1169/2011 của
Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu
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về thông tin thực phẩm cho người tiêu dùng,
sửa đổi Quy định (EC) số 1924/2006 và
(EC) số 1925/2006, và hủy bỏ Chỉ thị số
87/250/EEC, Chỉ thị số 90/496/EEC, Chỉ thị
số 1999/10/EC. 2002/67/EC và 2008/5/EC
và Quy định của Hội đồng số 608/2004.
G/TBT/N/EU/143.
Nga – Dự thảo quyết định của Hội đồng
Kinh tế Á – Âu về việc sửa đổi quy định
kiểm dịch vệ sinh và kiểm dịch an toàn vệ
sinh cho sản phẩm, bắt buộc phải kiểm soát
an toàn vệ sinh. G/SPS/N/RUS/50 .
Tài liệu của toàn văn của các quan ngại
này có thể tải về từ cổng thông tin điện tử
của WTO (www.wto.org).
Các sự kiện bên lề Phiên họp: Ngày
4/11/2014 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề về
đánh giá sự phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật và đối

xử đặc biệt và khác biệt. Tại hội thảo này
các báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm, thực
tiễn hoạt động và sáng kiến của mình liên
quan tới các vấn đề nêu trên.
Các thành viên của Ban Liên ngành về
TBT, các cơ quan trong Mạng lưới TBT
Việt Nam, các cơ quan/các tổ chức khác và
cá nhân có liên quan và quan tâm, có thể
chủ động hoặc phối hợp với Văn phòng
TBT Việt Nam nghiên cứu dự thảo các biện
pháp kỹ thuật của các nước thành viên
WTO, góp ý kiến và kiến nghị đối với các
biện pháp có khả năng cản trở thương mại
của Việt Nam tại các thị trường của các
thành viên có liên quan.
Văn phòng TBT Việt Nam

-----------------------------------------------------------------------TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT
TRONG THƯƠNG MẠI
Nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh cập nhật, nâng cao kiến thức về hàng
rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và các khía cạnh có liên quan đến việc tổ chức thực thi
Hiệp định TBT, ngày 31/10/2014, Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận tổ chức tập huấn nghiệp
vụ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Tham gia lớp tập huấn có sự hiện diện của 45 học viên đến từ các Sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về các nội dung liên quan như: kết
quả triển khai Hiệp định TBT và vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác
triển khai hoạt động TBT; Rào cản thương mại và người tiêu dùng; các kỹ năng cần thiết
trong việc tiếp cận các nguồn thông tin TBT; kĩ năng tìm kiếm thông tin thị trường về TBT
tại một số trang web; chính sách hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất - chất lượng sản phẩm, hàng hóa để vượt qua TBT.
Bên cạnh đó, tại tập huấn, đại diện của Sở Công Thương cũng đã tham gia báo cáo tình
hình hoạt động xuất khẩu của tỉnh và các trở ngại từ hàng rào kỹ thuật trong thương mại
trong năm 2014./.
Phòng TBT Bình Thuận
BẢN TIN TBT SỐ 27 (THÁNG 12-2014)
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC
THÀNH VIÊN WTO TRONG THÁNG 11/2014
TT

Nước
thông báo

01

Canada

02

Canada

03

Nhật Bản

04

Nhật Bản

05

Nhật Bản

06

Hoa Kỳ

07

Hoa Kỳ

08

Nam Phi

09

Nam Phi

10

Kuwait

11

Kuwait

12

Thổ Nhĩ
Kỳ

13

Đài Loan

14

Đài Loan

15

Đài Loan

16

Đài Loan

17

Kenya

18

Kenya

19

Kenya

Số ký hiệu
G/TBT/N/CAN/432
ngày 03/11/2014
G/TBT/N/CAN/433
ngày 03/11/2014
G/TBT/N/JPN/470
ngày 03/11/2014
G/TBT/N/JPN/471
ngày 04/11/2014
G/TBT/N/JPN/472
ngày 12/11/2014
G/TBT/N/USA/933
ngày 03/11/2014
G/TBT/N/USA/935
ngày 24/11/2014
G/TBT/N/ZAF/183
ngày 04/11/2014
G/TBT/N/ZAF/183
ngày 04/11/2014
G/TBT/N/KWT/248
ngày 06/11/2014
G/TBT/N/KWT/249
ngày 06/11/2014
G/TBT/N/TUR/8/Rev
.1 ngày 06/11/2014
G/TBT/N/TPKM/183
ngày 06/11/2014
G/TBT/N/TPKM/184
ngày 06/11/2014
G/TBT/N/TPKM/185
ngày 06/11/2014
G/TBT/N/TPKM/187
ngày 27/11/2014
G/TBT/N/KEN/424
ngày 10/11/2014
G/TBT/N/KEN/425
ngày 10/11/2014
G/TBT/N/KEN/426
ngày 10/11/2014
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Vấn đề thông báo
Thiết bị vô tuyến truyền thông
Các sản phẩm thuốc lá
Ghi nhãn thực phẩm chế biến và thực phẩm
tươi sống
Gỗ
Phân bón hóa học
Hóa chất
Thiết bị chỉnh hình
Đèn điện
Phương tiện ô tô
Bột ca cao
Tiêu chuẩn thực phẩm – Tiêu trắng
Mỹ phẩm
Các sản phẩm dầu mỏ
Tiêu chuẩn thực phẩm – Sữa công thức
Ghi nhãn thực phẩm dành cho người ăn
kiêng
Thực phẩm nhập khẩu
Hóa chất dùng để xử lý nước, bể bơi
Chất làm mềm vải
Ngũ cốc
17

20

Kenya

21

Kenya

22

Trung
Quốc

23

Hàn Quốc

24

Hàn Quốc

25

Brazil

26

EU

27

EU

28

EU

29

EU

30

Peru

G/TBT/N/KEN/427
ngày 11/11/2014
G/TBT/N/KEN/429
ngày 11/11/2014
G/TBT/N/CHN/1061
ngày 11/11/2014
G/TBT/N/KOR/537
ngày 14/11/2014
G/TBT/N/KOR/538
ngày 14/11/2014
G/TBT/N/BRA/612
ngày 17/11/2014
G/TBT/N/EU/249
ngày 17/11/2014
G/TBT/N/EU/250
ngày 20/11/2014
G/TBT/N/EU/251
ngày 24/11/2014
G/TBT/N/EU/144/Re
v.1 ngày 26/11/2014
G/TBT/N/PER/64
ngày 19/11/2014

Thực phẩm biến đổi gen
Phô mai và sữa đông
Lốp xe
Ghi nhãn thực phẩm
Sản phẩm bioxit
Đồ chơi trẻ em
Ghi nhãn thông tin dinh dưỡng
Mỹ phẩm
Thực phẩm
Tiêu chuẩn thực phẩm – Sinh vật biến đổi
gen
Dược phẩm

DANH MỤC TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN KỸ
THUẬT MỚI BAN HÀNH
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 85:2014/BTTTT ngày 14/11/2014 về Chất
lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao doBộ Thông tin Truyền
thông ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT ngày 13/11/2014 về kiểm soát
tiếng ồn trên tàu biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BGTVT ngày 07/11/2014 về Ô tô
khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN1:2009/BKHCN/SĐ1:2014 ngày 15/10/2014 về
Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học do Bộ Khoa học và Công nghệ 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 và
Vận tải ban hành.

BẢN TIN TBT SỐ 27 (THÁNG 12-2014)
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THÔNG BÁO TBT
Hoa
Kỳ:
Thông
báo
số
G/TBT/N/USA/933 ngày 03/11/2014 –
Hóa chất
Ngày 03/11/2014, Cơ quan Bảo vệ Môi
trường Hoa Kỳ (EPA) có thông báo về Quy
định sử dụng mới quan trọng đề xuất đối với
một số hóa chất cụ thể. EPA đưa ra đề xuất
về việc sử dụng mới quan trọng (SNUR)
theo Luật Kiểm soát chất độc hại (TSCA)
đối với đối với 52 chất hóa học thuộc đối
tượng thông báo trước sản xuất (PMNs). 9
trong số những hóa chất này thuộc quy định
của Lệnh đồng thuận TSCA mục 5(e) do
EPA ban hành.

Quy định này đòi hỏi các cá nhân có dự
định sản xuất, nhập khẩu hay chế biến bất
kỳ chất nào trong 52 chất hóa học nêu trên
theo hoạt động được coi là “sử dụng mới
quan trọng” như trong quy định đề xuất phải
thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước
khi tiến hành hoạt động đó. Việc thông báo
được yêu cầu giúp EPA có cơ hội đánh giá
việc sử dụng đó, và nếu cần thiết, có thể đưa
lệnh cấm hoặc hạn chế hoạt động trước khi
hoạt động này xảy ra.
Mục đích của tiêu chuẩn này là bảo vệ môi
trường.
Thời điểm dự kiến thông qua và có hiệu
lực sẽ được quyết định sau.
Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này,
có thể xem theo địa chỉ sau:
BẢN TIN TBT SỐ 27 (THÁNG 12-2014)

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-1027/html/2014-24916.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-1027/pdf/2014-24916.pdf
Canada:
Thông
báo
số
G/TBT/N/CAN/432 ngày 03/11/2014 –
Truyền thông vô tuyến
Ngày 03/11/2014, Bộ Công nghiệp Canada
có thông báo về Luật truyền thông vô tuyến
– Thông báo số SMSE-016-14 – Công bố
vấn đề mới RSS-199.
Theo đó, văn bản sau đây sẽ có hiệu lực
ngay lập tức: Tiêu chuẩn kỹ thuật vô tuyến
RSS-199, Vấn đề 2: Thiết bị dịch vụ vô
tuyến dải rộng (BRS) vận hành trong dải tần
2500-2690 MHz, quy định các yêu cầu
chứng nhận đối với bộ phát và bộ nhận tín
hiệu vô tuyến BRS trong dải tần 2500-2690
MHz. Văn bản trên được công bố để phản
ánh những thay đổi hiện tại trong chính sách
Công nghiệp Canada đối với các yêu cầu
chứng nhận và các thiết bị truyền thông vô
tuyến.

Mục đích của quy định này là bảo vệ mạng
lưới.
Thời điểm dự kiến để thông qua và có
hiệu lực: 25/10/2014.
Thời hạn góp ý: 22/2/2015. Góp ý gửi về:
Điểm thông báo và hỏi đáp Canada
Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển
Canada
111 Sussex Drive
19

Ottawa, ON K1A 0G2
Canada
Điện thoại: (343)203-4273
Fax: (613)943-0346
E-mail: enquirypoint@international.gc.ca
Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này,
có thể xem theo địa chỉ sau:
http://www.gazette.gc.ca/rppr/p1/2014/2014-10-25/pdf/g114843.pdf#page=19
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/sf10874.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/sf10874.html
Nhật
Bản:
Thông
báo
số
G/TBT/N/JPN/470 ngày 03/11/2014 –
Thực phẩm
Ngày 03/11/2014, Cơ quan Tiêu dùng Nhật
Bản có thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn
ghi nhãn thực phẩm dựa trên Luật ghi nhãn
Thực phẩm. Theo đó, các têu chuẩn ghi
nhãn hiện tại theo Luật ghi nhãn thực phẩm
sẽ được sửa đổi và tăng cường. Tiêu chuẩn
mới cho phép các công bố chức năng thực
phẩm trên nhãn dựa trên các bằng chứng
khoa học mà không cần thông qua phê
duyệt của Chính phủ, chỉ cần có thông báo
trước khi đưa sản phẩm ra thị trường của
nhà sản xuất.

sinh thực phẩm (Luật số 233 năm 1947),
Luật Tiêu chuẩn hóa và ghi nhãn chất lượng
hợp lý đối với nông lâm sản (Luật số 175
năm 1950) và Luật nâng cao sức khỏe (Luật
số 103 năm 2002).
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:
Điểm hỏi đáp Nhật Bản
Phòng Thương mại quốc tế
Cục Kinh tế
Bộ Ngoại giao
Fax: + (81 3) 5501 8343
E-mail: enquiry@mofa.go.jp
Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này,
có thể xem theo địa chỉ sau:
http://members.wto.org/crnattachments/2
014/tbt/jpn/14_4912_00_e.pdf
Panama:
Thông
báo
số
G/TBT/N/PAN/69 ngày 04/11/2014 – Bột
mì
Ngày 04/11/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn và
Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương
Panama có thông báo về Quy chuẩn kỹ thuật
số 25-389-99 đối với sản phẩm Bột mì. Quy
chuẩn được thông báo đưa ra các nội dung
sau: Mục đích; Các định nghĩa; Phân loại;
Các yêu cầu chất lượng; Lấy mẫu; Chất phụ
gia; Yêu cầu đóng gói; Yêu cầu ghi nhãn và
đóng dấu.

Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp xây
dựng hệ thống ghi nhãn thực phẩm tổng hợp
theo các điều khoản ghi nhãn trong Luật Vệ
BẢN TIN TBT SỐ 27 (THÁNG 12-2014)
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Mục đích của quy chuẩn này là xây dựng
các yêu cầu vệ sinh cho sản phẩm bột mì.

http://members.wto.org/crnattachments/2
014/tbt/KWT/14_4958_00_x.pdf

Quy chuẩn mới này sẽ lập tức được
thông qua và có hiệu lực.

Kenya:
Thông
báo
số
G/TBT/N/KEN/426 ngày 10/11/2014 –
Ngũ cốc

Jamaica:
Thông
báo
số
G/TBT/N/KWT/249 ngày 06/11/2014 –
Tiêu trắng nguyên hạt và tiêu trắng dạng
nghiền
Ngày 06/11/2014, Bộ Tiêu chuẩn và Đo
lường Kuwait có thông báo về Dự thảo Quy
chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm Tiêu trắng
nguyên hạt và dạng nghiền. Theo đó dự thảo
đưa ra các yêu cầu bắt buộc mà sản phẩm
Tiêu trắng cả dạng hạt và dạng nghiền phải
đáp ứng được trong thị trường các nước
GCC.

Mục đích của quy chuẩn này là duy trì chất
lượng sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, thị
trường và an toàn thực phẩm.
Thời điểm dự kiến thông qua quy chuẩn
mới này sẽ được quyết định sau.
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 6 tháng
sau khi được công bố trên Công báo
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông
báo. Góp ý gửi về:
Hộp thư số 4690, Safat
13047 Kuwait
Điện thoại: +965 253 02 630
Fax: +965 253 02 625
E-mail: Enquiry_point@pai.gov.kw
Website: http://www.pai.gov.kw
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/KWT/14_4958_00_e.pdf
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Ngày 10/11/2014, Cục Tiêu chuẩn Kenya
(KEBS) có thông báo về Tiêu chuẩn KS
523-2:2014 về ngũ cốc ăn sáng – Phần 2:
Ngũ cốc dạng bỏng (ăn liền). Tiêu chuẩn
này đưa ra các quy định đối với các loại ngũ
cốc ăn liền dạng bỏng gồm loại hình thanh
hoặc vụn. Phiên bản KS523-2:2014 được
sửa đổi để rà soát các giới hạn vi sinh vật
cũng như mở rộng phạm vi để đảm bảo việc
bao hàm tất cả các loại ngũ cốc nêu trên.
Các quy định được bổ sung đều được đưa ra
dựa trên các bằng chứng khoa học sẵn có
cũng như việc thực hành sản xuất công
nghiệp tốt nhất.

Mục đích của quy định này là bảo vệ người
tiêu dùng, chống hàng giả, bảo vệ an toàn và
sức khỏe con người, đảm bảo các yêu cầu
chất lượng.
Thời điểm dự kiến để thông qua tiêu
chuẩn này là 30 ngày sau hạn cuối nhận ý
kiến đóng góp.
Thời điểm dự kiến có hiệu lực: 6 tháng kể
từ ngày thông qua.
Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông
báo. Góp ý gửi về:
Cục Tiêu chuẩn Kenya
Điểm hỏi đáp WTO/TBT
Hộp thư số: 54974-00200
Nairobi
Kenya
21

Điện thoại + (254) 020 605490, 605506/
6948258
Fax: + (254) 020 609660/ 609665
Vương quốc Bahrain: Thông báo số
G/TBT/N/BHR/366 ngày 10/11/2014 –
Bỏng ngô
Ngày 10/11/2014, Tổng Cục Tiêu chuẩn và
Đo lường Vương quốc Bahrain có thông báo
về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy định các
yêu cầu bắt buộc đối với Bỏng ngô được nêu
trong Tiêu chuẩn Gulf GSO 259 theo Điều
khoản 6 & 8 (Đóng gói và Ghi nhãn).
Quy chuẩn kỹ thuật này nêu rõ sản phẩm
phải được bao gói trong bao bì sạch, vệ sinh,
hợp lý, được niêm phong cẩn thận, chống ẩm
để không ảnh hưởng đến chất lượng sản
phẩm. Bên cạnh đó, cũng có các yêu cầu bắt
buộc phải thể hiện trên nhãn như sau: (i) Tên
sản phẩm và loại sản phẩm; (ii) Danh mục
các thành phần; (iii) Ngày sản xuất và hết
hạn; (iv) Loại và thành phần phụ gia.
Mục đích của quy định này là bảo vệ người
tiêu dùng và an toàn thực phẩm.

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:
Bộ Công nghiệp và Thương mại
Vương quốc Bahrain
Hộp thư số 5479
Điện thoại: +973 17574871
Fax: +973 17530730
E-mail: bsmd@moic.gov.bh
Website: http://www.moic.gov.bh
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