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Hội nghị tổng kết IS  hành chính công tỉnh Bình 

Thuận giai đoạn 2014-2016 
 

áng ngày 30/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 13/3/2017 của 

UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020.  

 

Ông Văn Công Thới – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị 

S 

VẤN ĐỀ HÔ  NAY 
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Chủ trì Hội nghị là Ông Văn Công Thới – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham 

dự hội nghị có Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 90 đại biểu của các 

Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2014 đến 2016 và triển khai Kế hoạch 

873/KH-UBND ngày 13/3/2017 giai đoạn 2017-2020, đồng thời góp phần phổ biến, nhân 

rộng các cơ quan điển hình đã thực hiện duy trì áp dụng tương đối tốt, và có thành tích xuất 

sắc trong lĩnh vực này thông qua các báo cáo tham luận của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội 

vụ và Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản. Cũng tại Hội nghị Trung tâm Công 

nghệ phần mềm – Đại học Cần Thơ đã giới thiệu sơ lược về những yêu cầu và giải pháp 

triển khai ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước.  

 

Ông Nguyễn Văn Nhơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội Nghị 

Tại Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể có thành tích 

xuất sắc trong triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2014-2016. 

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội nghị Tổng kết  ISO 9001:2008  

giai đoạn 2014-2016 
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Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã có những ý kiến 

chỉ đạo cụ thể đối với việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2008 vào các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới là:  

1. Tiếp tục thực hiện có kết quả, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ 

hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà 

nước tại địa phương. 

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì 

và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác áp dụng HTQLCL;  

3. Tiếp tục mở rộng triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại UBND cấp xã và các 

đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đến năm 2020, có trên 50% UBND cấp xã thực hiện 

ứng dụng HTQLCL. 

4. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND 

cấp xã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, cán bộ, công chức, viên 

chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định các hoạt động duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL./. 

                                                                                          Lê Xin 
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Xuất khẩu điều vào EU sẽ đạt 1 tỷ USD trong năm 2017 

ặc dù là thị trường cực kỳ khó tính nhưng nhu cầu tiêu thụ điều nhân 

tại Liên minh châu Âu (EU) lại rất lớn, nên các doanh nghiệp (DN) 

trong ngành cần chú ý và để mắt nhiều hơn tới thị trường này 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (DN) xuất khẩu điều 

nhân vào thị trường châu Âu, do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu 

Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức hôm nay 

(2/6) tại TP. Hồ Chí Minh. 

 

Ông Nguyễn Đức Thanh- Chủ tịch VINACAS- đánh giá EU là thị trường lớn và quan trọng của 

ngành điều Việt Nam 

Theo ông Nguyễn Đức Thanh- Chủ tịch VINACAS, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai 

của Việt Nam. Đối với ngành điều, năm 2016, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam vào thị 

trường EU xấp xỉ 94,1 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 765,56 triệu USD, chiếm 26,9% 

thị phần xuất khẩu toàn ngành. Trong năm 2017, VINACAS kỳ vọng xuất khẩu vào thị 

trường EU sẽ đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu điều nhân toàn 

ngành. 

Ông Phạm Minh Trí- nghiên cứu viên Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (Viện 

Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn)- cho biết, Hiệp định Thương 

mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là hiệp định quan trọng đối với cả hai phía Việt Nam và 

EU. EVFTA sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên thông qua tăng cường quan hệ về kinh tế, 

thương mại. Các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU, trong đó có 

hạt điều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 

M 

THÔNG TIN THỊ T  ỜNG 
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Do đó, việc hiểu đầy đủ các cam kết của EVFTA sẽ giúp cho các DN ngành điều tận dụng 

những ưu đãi về thuế quan và nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và phát 

triển bền vững (về nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường). 

Thông tin cụ thể về những cơ hội, thách thức tại thị trường EU với ngành điều, ông Phạm 

Minh Trí cho hay, EU hiện là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất thế giới, trong đó, Hà Lan 

là trung tâm giao thương chính của điều nhân, kế đến là Đức và Bỉ. Trong số các nước xuất 

khẩu điều nhân vào EU, Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất với sản lượng chiếm 54,3%. 

Tuy nhiên, các DN xuất khẩu điều vào EU sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về tiêu 

chuẩn bởi thị trường này có những yêu cầu vô cùng khắt khe về chất lượng, an toàn cũng 

như các tiêu chí môi trường. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ có 22/330 DN đạt các chứng 

nhận về ISO, HACCP. Đây là thách thức lớn nhất của DN điều Việt Nam hiện nay. 

Liên quan đến chất lượng, ông Cao Thúc Uy- Giám đốc Công ty TNHH Cao Phát (Long 

An)- chia sẻ, so với các thị trường khác như Mỹ hay châu Á, EU có nhiều đòi hỏi khắt khe 

về tiêu chuẩn chất lượng, buộc các DN xuất khẩu phải tự nâng cao khả năng để đáp ứng. Cụ 

thể, về an toàn thực phẩm, nếu như trong 11 triệu hạt điều chỉ cần có 1 con sâu hay mọt thì 

cả đơn hàng sẽ bị ảnh hưởng. Về thanh toán, do EU dùng thanh toán bằng tiền euro nên DN 

sẽ phải qua một ngân hàng trung gian tại Mỹ để chuyển thành tiền USD, khiến cho thời gian 

kéo dài; thậm chí có khách hàng còn yêu cầu thanh toán 30 ngày sau khi nhận hàng nên chỉ 

những DN có tiềm lực mới xuất khẩu được vào EU. 

“Dù vậy, chúng tôi vẫn nhận định EU là thị trường lớn và dự định sẽ tăng sản lượng xuất 

khẩu lên 75% vào thị trường này (năm 2016, thị trường EU chiếm 64% trong tổng sản 

lượng xuất khẩu của Cao Phát). Để đạt mục tiêu trên, ngoài các tiêu chuẩn đã đáp ứng 

trước đây, Cao Phát vẫn đang tiếp tục chú trọng nhiều hơn cho mẫu mã, chất lượng và các 

công tác đảm bảo an toàn môi trường, lao động khác"- ông Uy khẳng định. 

Theo ông Trần Văn Hiệp- Trưởng Ban Xúc tiến thương mại VINACAS, để tăng sản lượng 

và kim ngạch xuất khẩu vào EU, DN phải tìm hiểu kỹ thông tin đối tác qua các tổ chức như 

cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức CENTA của Anh Quốc. Ngoài ra, DN 

cũng phải tăng cường tham gia các hội chợ, triển lãm cũng như xử lý nhanh các tình huống 

không may xảy ra về chất lượng để đảm bảo uy tín với khách hàng. 

Năm 2017, toàn ngành điều phấn đấu xuất khẩu 360 ngàn tấn điều nhân các loại, tăng 

2,8% so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điều đạt 3,3 tỷ USD, trong đó 

nhân điều 3 tỷ USD, tăng 5,0% so với năm 2016. Trong 5 tháng đầu năm nay, toàn ngành đã 

xuất khẩu đạt giá trị 1,1 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ. 

 

                                                                                Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp 
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Giải pháp nâng tầm gạo Việt 
 

uất khẩu (XK) gạo của Việt Nam hiện đang bị cạnh tranh gay gắt với các 

nước XK gạo lớn trên thế giới như Thái Lan, Ấn Độ… Do vậy, cần nâng tầm 

ngành lúa gạo thông qua các chính sách thương mại, đầu tư và thương hiệu. 

 

Thị phần gạo Việt Nam trên thị trường thế giới có khuynh hướng giảm 

Xuất khẩu gạo bị cạnh tranh gay gắt 

Chia sẻ tại hội thảo "Ngành hàng lúa gạo - nâng tầm ngành lúa gạo thông qua chính sách 

thương mại, đầu tư và thương hiệu" vừa được tổ chức tại Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Dung - 

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - cho biết, hoạt động XK 

gạo của nước ta đang bị thắt lại với khoảng hơn 100 nhà XK, trong đó chỉ có 22 nhà XK 

được phép xuất sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, thị phần gạo Việt Nam trên thị trường thế 

giới có khuynh hướng giảm so với mức tăng nhẹ của hạt điều, sắn, tiêu trong những năm 

gần đây. 

Theo nhận định của các chuyên gia, XK gạo của Việt Nam không chỉ bị cạnh tranh gay gắt 

từ các nước XK gạo lớn trên thế giới như Thái Lan, Ấn Độ mà cả từ những nước mới tham 

gia XK gạo như Campuchia, Myanmar. Đồng thời, các nước nhập khẩu (NK) gạo truyền 

thống của Việt Nam cũng đang áp dụng chính sách hạn chế NK gạo. Cụ thể, Trung Quốc 

X 

HỖ T Ợ D ANH NGHIỆP 
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tăng cường siết chặt NK gạo qua đường biên giới và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm 

ngặt, trong khi Philippines cố gắng để tự bảo đảm an ninh lương thực. 

Theo ông Phạm Quang Diệu - Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam, Việt Nam 

vẫn là nguồn cung gạo quan trọng nhất của Trung Quốc; tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng 

đa dạng hóa nguồn NK mặt hàng này. Năm 2016, Trung Quốc đã NK gạo nhiều hơn từ Thái 

Lan. Đồng thời, việc XK gạo tiểu ngạch cũng đang bị siết chặt. “Vành đai thương mại gạo 

của Trung Quốc là một trong những nhân tố rủi ro cho XK gạo Việt Nam” - ông Phạm 

Quang Diệu nói. 

Chính sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu cánh đồng mẫu lớn, cùng với việc Việt Nam đang 

sử dụng quá nhiều giống lúa với chất lượng hạt khác biệt, dẫn đến không đồng nhất về chất 

lượng, không thể xác định nguồn gốc khiến XK gạo gặp khó. Bên cạnh đó, mức độ cơ giới 

hóa trong công đoạn sau thu hoạch còn thấp, khiến chất lượng gạo XK không cao, giá thành 

sản xuất và tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch cao. Ngoài ra, quy trình ngược đi từ chế biến gạo 

XK dựa trên dự trữ gạo nguyên liệu, sau đó phối trộn, lau bóng, sấy và phân cấp theo hợp 

đồng XK cũng dẫn đến chất lượng gạo thấp; tỷ lệ hao hụt và hư hỏng cao. 

Nhiều giải pháp đề ra 

Để nâng tầm ngành lúa gạo, bà Phạm Thị Kim Dung cho rằng, Việt Nam cần tăng cường 

hợp nhất, tập trung hóa ngành, đặc biệt là khâu trung gian thương mại và chế biến. Tiếp tục 

chú trọng XK, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội mới trên thị trường nội địa. Bên cạnh đó, cần 

theo dõi sát sao thị trường Trung Quốc để chủ động trước các biến động khó lường. Cần 

phải duy trì quan hệ thương mại với các thị trường truyền thống, vẫn còn dư địa như 

Philippines, Bangladesh. Đặc biệt, phải khơi thông phát triển thị trường mới, có tiềm năng 

tại châu Phi, châu Âu; tìm hiểu và thâm nhập vào thị trường Trung Đông và Mỹ Latinh để 

mở rộng XK. 

Bàn về các giải pháp nâng tầm XK gạo, ông Lý Thái Hưng - Tổng giám đốc Công ty Hưng 

Cúc - cho rằng, trước hết, phải bắt đầu từ nguồn giống và các nhà nghiên cứu khoa học. 

Đồng quan điểm, ông Hồ Quang Cua - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật 

tỉnh Sóc Trăng - kiến nghị, trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) cần sớm tiếp tục công nhận giống lúa thơm để có nhiều giống tốt cho sản 

xuất. Mặt khác, cần ban hành quy chuẩn lúa thơm cũng như kiểm tra việc thực hiện để phát 

triển sản xuất, lai tạo và XK mặt hàng này. 

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, lượng gạo XK 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,3 triệu 

tấn với giá trị 1 tỷ USD, tăng 1,6% về khối lượng và 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 

2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường NK gạo của Việt Nam 

trong 4 tháng đầu năm 2017 với 47,5% thị phần. 

 

Nguồn Báo Công thương 
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Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập 
Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn 

bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập. Với quy mô dân số hơn 91 triệu dân, Ai 

Cập thực sự là thị trường lớn cho các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, sau 

hơn 10 năm thâm nhập quy mô thị trường này vẫn còn hạn chế với nhiều nguyên nhân chủ 

quan và khách quan. Theo các chuyên gia kinh tế và thương nhân nếu các doanh nghiệp 

Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất 

được ưa chuộng tại Ai Cập.  

 

Hàng thủy sản như phi lê basa và tôm đông lạnh của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Ai 

Cập hơn 10 năm nay. Mặt hàng này nhanh chóng được người dân rất ưa thích bởi ngon, dễ 

chế biến và giá phú hợp. Không chỉ có mặt tại các siêu thị lớn như HyrperOne, Carefour, 

Metro, chỉ một thời gian ngắn hàng thủy sản Việt Nam được bày bán tại các cửa hàng, nhà 

hàng, khách sạn và thậm chí là ở các chợ dân sinh trên khắp Ai Cập. 

Giám đốc Công ty Thương mai Ai Cập (ECM) Ahmed Youssef cho biết: “Chúng tôi nhập 

khẩu hàng thủy sản Việt Nam từ hơn 10 năm nay. Chất lượng rất tốt vì thế mà số lượng 

nhập tăng dần mỗi năm. Thời điểm cao nhất chúng tôi nhập 10 container tương đương với 

240 tấn mỗi tháng. Chúng tôi thấy hàng thủy sản của Việt Nam chất lượng tốt, giá phù hợp, 

HỖ T Ợ D ANH NGHIỆP 
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dễ chế biến với gu ẩm thực của người dân Ai Cập nên cá phi lê basa trắng và nâu được đón 

nhận tích cực và hoàn toàn có thể mở rộng thị trường lớn". 

Thế nhưng, nếu so sánh nhu cầu tiêu dùng của người dân Ai Cập với số lượng xuất khẩu 

của Việt Nam vào thị trường này thì dường như "tiềm năng" chưa được đánh thức. Trong 

hơn 10 năm qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Ai Cập vẫn còn thấp. Cụ thể, từ mức 

hơn 20 triệu USD năm 2007 tăng lên 79,5 triệu USD năm 2012; năm 2013 đạt 57,2 triệu 

USD; năm 2014 đạt 71,7 triệu USD và năm 2015 đạt 64,2 triệu USD và năm 2016 giảm còn 

gần 46 triệu USD.  

Trong khi đó, với quy mô dân số hơn 91 triệu người, mỗi năm Ai Cập tiêu dùng khoảng 2 

triệu tấn thủy sản trong đó nhập khẩu khoảng 500 nghìn tấn từ các thị trường như Hà Lan, 

Đức, Hoa Kỳ, Na Uy, Marốc, UAE, Thái Lan và Việt Nam. Như vậy hàng thủy sản Việt 

Nam xuất khẩu sang Ai Cập mới chỉ chiếm một phần nhỏ nhu cầu thị trường. Có rất nhiều 

nguyên nhân khiến cho hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường này chưa có bước đột 

phá. 

Ông Ahmed Youssef cho rằng: “Khoảng 6 tháng nay, chúng tôi đã giảm số lượng nhập 

khẩu còn 3-4 container mỗi tháng. Việc giảm này không chỉ riêng đối với thị trường Việt 

Nam mà với các thị trường khác như Thái Lan, Trung Quốc, UAE, Indonexia... 6 tháng qua 

các doanh nghiệp Ai Cập đều giảm nhập khẩu vì nhiều lý do. Thứ nhất là đồng tiền mất giá, 

giá đôla tăng cao. 1kg basa trước đó nhập khoảng 10 bảng thì bây giờ chúng tôi phải nhập 

với giá là 20-25 bảng vì thế mà lợi nhuận rất thấp. Thứ hai là các doanh nghiệp thủy sản Ai 

Cập không được ưu tiên mua đôla so với các mặt hàng thiết yếu khác. Thực ra các lý do 

nhập khẩu giảm không phải do phía Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng, sạch, giá ổn 

định. Vấn đề là ở phía chúng tôi".  

Tham tán thương mại Phạm Thế Cường cho biết: "Hiện tại hàng thủy sản là một trong 

những nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Ai Cập, Hàng thủy sản đặc biệt là 

cá basa được người tiêu dùng đón nhận và hầu hết tại các siêu thị đều có cá basa và tôm. 

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Ai Cập thả nổi đồng tiền nội tệ. Dẫn tới 

sụt giảm kim ngạch. Giá cả hàng nhập tăng cao trong khi nhu cầu giảm nghiêm trọng. Bên 

cạnh đó, lạm phát của Ai Cập cao. Hầu hết người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do tác động 

của lạm phát. Qua các lô hàng phát sinh, có vấn đề về chất lượng lô hàng thủy sản chưa thực 

sự đảm bảo, nhiều lo hàng chưa đạt yêu cầu kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch Ai Cập dẫn 

tới một số bị từ chối nhập khẩu".  

Ai Cập thực sự là thị trường lớn cho hàng thủy sản Việt Nam cũng như cửa ngõ để vào thị 

trường Châu Phi, Trung Đông, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang dần hồi phục, an ninh, 

chính trị được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, dù chính phủ Ai Cập đang phát triển ngành thủy 

sản bằng việc thực hiện các dự án nuôi trồng cá nước ngọt tại các hồ và trên sông Nile, cũng 

như tăng khả năng đánh bắt cá biển. Nhưng ngành thủy sản Ai Cập là thiếu tàu đánh bắt cá 

xa bờ, thiếu diện tích nuôi cá nước ngọt, cũng như khả năng cung ứng thức ăn cho cá mới 

chỉ đạt 15%, trong khi 85% phải nhập khẩu. Vấn đề chính hiện này là sự chủ động, tích cực 

của các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như có các chính sách hỗ trợ để cùng các nhà nhập 

khẩu Ai Cập vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay sẽ tăng mạnh kim ngạnh xuất khẩu, mở 

rộng quy mô thị trường đầy tiềm năng này. 

Ông Ahmed Youssef nhận định: "Tôi cho rằng, số lượng nhập khẩu thủy sản sẽ tăng lên 

trong thời gian tới. Bởi vì kinh tế được cải thiện ở Ai Cập. Chúng tôi tin như vậy và có thể 
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tăng số lượng nhập lên tới 10 container hoặc hơn thế. 6 tháng tới kinh tế ổn định, thương 

mại phục hồi chắc chắn số lượng nhập khẩu thủy sản Việt Nam sẽ tăng lên dù Ai Cập mở 

rộng diện tích nuôi trồng cũng chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu nội địa. Ai Cập với dân số hơn 

90 triệu đó là thị trường rất lớn và rất nhiều nhiều người Ai Cập thích sản phẩm thủy sản 

của Việt Nam. Do đó tôi khẳng định các chính sách phát triển ngành thủy sản của Ai Cập 

không ảnh hưởng tới mặt hàng phi lê basa của Việt Nam".  

Theo cơ quan thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, trong thời gian tới, để duy trì và thúc đẩy 

xuất khẩu vào thị trường này đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài việc giữ chữ tín với việc cung 

cấp hàng đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kiểm dịch của Ai Cập. Bên cạnh đó, Cơ quan 

thương vụ Việt Nam tại Ai Cập lưu ý, để tránh mọi tranh chấp và sự lừa đảo không đáng có, 

doanh nghiệp cần thẩm tra các doanh nghiệp nhập khẩu mới thông qua việc kiểm tra giấy 

phép kinh doanh, giấy chứng nhận nhập khẩu hoặc nhờ các cơ quan hữu quan kiểm tra nếu 

có ghi ngờ. 

Tham tán thương mại Phạm Thế Cường dự báo: “Nhu cầu với hàng cá basa và tôm của 

Việt Nam ở thị trường này lớn, có nhiều cơ hội để có thể thúc đẩy. Doanh nghiệp Việt Nam 

có thực sự quan tâm tới thị trường, chính sách bán hàng, chính sách hỗ trợ hợp lý. Bên cạnh 

đó để có thể thúc đẩy thêm, hàng thủy sản xuất khẩu vào Ai Cập, doanh nghiệp cần tích cực 

tham dự các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ tại Ai Cập để có thể đưa thêm hàng 

thủy sản tới người tiêu dùng Ai Cập". 

Các nhà nhập khẩu Ai Cập cho rằng, với đà như hiện nay, kinh tế dần hồi phục cùng với sự 

ổn định về an ninh, chính trị, sự khan hiếm ngoại tệ đã giảm bớt, đồng bảng Ai Cập dần ổn 

định thì trong khoảng nửa năm tới nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng cao. Theo dự báo nhu cầu 

nhập khẩu thủy sản  sẽ tăng 10-12% mỗi năm trong vòng 5 năm tới do dân số tăng, nhu cầu 

tiêu dùng hải sản tăng, lượng khách du lịch tăng. Đây thực sự là những tín hiệu tích cực cho 

các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam mở rộng quy mô thị trường và tăng kim ngạch 

xuất khẩu./.  

Nguồn Báo Công thương 
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Việt Nam, với tư cách là chủ nhà tổ chức Hội 

nghị Cấp cao APEC vào năm 2017, đang khẳng 

định vị thế ngày một quan trọng của mình trong tiến 

trình hợp tác APEC. Hưởng ứng năm Apec 2017, 

bắt đầu từ số này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Bình Thuận xin gửi đến quý bạn đọc 

những thông tin Apec VietNam 2017. 

 

 

Vai trò của Việt Nam trong tiến trình hợp tác APEC 

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần 

thứ 24 (APEC 24) dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 19-20/11 tại thủ đô Lima (Peru). 

Đây là dịp để các nhà lãnh đạo đến từ 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam, 

đến trao đổi và bàn thảo về biện pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực. 

Trước thềm sự kiện quan trọng này, Tiến sĩ Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký 

APEC đã chia sẻ về vai trò và hướng đi của APEC nhằm thích ứng với những thay đổi đang 

diễn ra ở khu vực cũng như vai trò của Việt Nam trong tiến trình này. 

 

Tiến sĩ Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC. (Nguồn: APEC News) 

Những trọng tâm của APEC 24 

Theo Tiến sĩ Bollard, trọng tâm của Hội nghị Cấp cao APEC lần này là làm thế nào để 

giữ vững được nhịp độ tăng trưởng của các nền kinh tế thành viên APEC đang có dấu hiệu 

suy giảm, một phần do thương mại toàn cầu cũng đang có chiều hướng suy thoái. Lãnh đạo 

của các nền kinh tế trong khu vực cũng sẽ thảo luận về quá trình toàn cầu hóa, dành nhiều 

thời gian cho các vấn đề cụ thể như chất lượng tăng trưởng và một số sáng kiến sẽ được áp 

dụng trong năm tới. 

CHUYÊN ĐỀ 

 

http://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/thegioivietnam/112014/07/08/45-3-alan-bollard20151027121823.5271990.jpg
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Về Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tiến sĩ Bollard cho 

rằng, TPP không phải là sáng kiến của APEC mà là sáng kiến giữa các thành viên thuộc 

APEC. Do vậy, việc thực hiện TPP như thế nào phụ thuộc vào các thành viên. Các thành 

viên liên quan có thể sẽ tổ chức họp bên lề diễn đàn chính để thảo luận vấn đề TPP. Theo 

ông Bollard, có một vấn đề song song với đó mà APEC quan tâm và đang nghiên cứu xúc 

tiến là việc thành lập ra một khu vực thương mại tự do châu Á -Thái Bình Dương. Ông cho 

rằng, APEC sẽ cần cân nhắc rút ra một số kinh nghiệm từ TPP, cũng như từ các mối quan hệ 

hợp tác kinh tế toàn diện trong khu vực. 

Việt Nam hướng tới đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong năm 2017 

Đánh giá về sự tham gia của Việt Nam, Tiến sĩ Bollard đánh giá cao vai trò của Việt Nam 

khi tham gia cả hai sáng kiến trên và là một thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Ngoài ra, Hội nghị APEC lần này còn có sự tham gia của liên minh kinh tế Thái Bình 

Dương như các nước thành viên khối châu Mỹ Latin. Do vậy, nghiên cứu này sẽ được trình 

bày trước các vị bộ trưởng các nước tại thủ đô Lima và đó là cách để hội nghị có thể có 

được định hướng cho năm tiếp theo cũng như cho các vị lãnh đạo của Việt Nam. 

 

Hội nghị Cao cấp APEC lần thứ 14 tại Hà Nội (Việt Nam), tháng 11/2006 

Nhận xét về đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác APEC, đặc biệt việc Việt 

Nam sẽ là chủ nhà tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC vào năm 2017, Tiến sĩ Bollard khẳng 

định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực thuộc khuôn khổ nền kinh tế 

APEC và cũng đang tiến tới đảm nhiệm vai trò lãnh đạo APEC trong năm tới. Do vậy từ 

năm nay đến năm sau, cụ thể là từ tháng 12 tới sẽ diễn ra một loạt các cuộc họp tại Việt 

Nam và nhiều nhóm công tác sẽ cùng thảo luận nhiều sáng kiến mà APEC đang muốn áp 

dụng nhằm duy trì sự kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. 

Ngoài ra, Tiến sĩ Bollard bày tỏ mong đợi sẽ làm việc với Chính phủ Việt Nam không 

những về các công việc đang tiếp diễn, mà còn xác định cụ thể các chủ đề cho năm 2017. 

Theo đó, tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề tăng cường tính kết nối của nền kinh tế khu vực, 

vai trò của các doanh nghiệp nhỏ vốn chưa khai thác được hết tiềm năng trong sự tăng 

trưởng kinh tế trong khu vực, làm sao để thị trường trong khu vực APEC ngày càng trở nên 
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khả thi đối với họ, cũng như vấn đề tăng trưởng ngành dịch vụ, đầu tư hạ tầng và một số vấn 

đề khác. 

Về Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Tiến sĩ Bollard đánh giá Việt Nam đã có sự chuẩn bị 

tốt và đang có vị thế thuận lợi vì đã hoàn thành việc ký kết nhiều hiệp định hợp tác chính 

thức với các quốc gia thành viên. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận thức được rõ ràng về việc 

APEC có thể là cơ hội để xúc tiến việc hội nhập trong thời kỳ hậu toàn cầu hóa, đó là thông 

qua việc đưa ra các sáng kiến dựa trên thử nghiệm và phát triển các sáng kiến tự nguyện, 

mang tính thuyết phục giữa các nhóm công tác của các nước thành viên. 

Nguồn: thoibaokinhdoanh.vn 

 

 

Tổng quan về 21 nền kinh tế thành viên APEC 

 

Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay, APEC đã quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, 

chiếm 39% dân số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác 

kinh tế quy mô hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. 

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 

11/1989 tại Australia với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư khu 

vực. 

Từ 12 nền kinh tế sáng lập, tới nay, APEC đã quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 

39% dân số thế giới, 57% GDP toàn cầu, khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế quy 

mô hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. 

Việt Nam chính thức gia nhập APEC vào năm 1998 và đã trở thành một thành viên tích 

cực với nhiều đóng góp thiết thực cho APEC, trong đó phải kể đến việc đảm nhận thành 

công vai trò chủ nhà APEC vào năm 2006. 

Trong vai trò này, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn với các văn kiện quan trọng trong tiến 

trình hợp tác APEC được thông qua như "Kế hoạch hành động Hà Nội thực hiện Lộ trình 

Busan và hướng tới hoàn thành các mục tiêu Bogor" hay "Tuyên bố về Chương trình nghị 

sự phát triển Doha của WTO". Dưới sự chủ trì của Việt Nam, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo 

kinh tế APEC đạt đồng thuận, chính thức khẳng định việc hình thành khu vực thương mại tự 

do châu Á - Thái Bình Dương là một triển vọng dài hạn, phù hợp xu thế liên kết sâu rộng 

toàn khu vực. 

 
Họp báo về năm APEC Việt Nam 2017 
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Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại trong 

giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện, khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, tham gia đóng 

góp vào việc định hình các cơ chế hợp tác đa phương. Việc các thành viên ủng hộ Việt Nam 

đăng cai Năm APEC lần thứ hai vào năm 2017 cũng thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao 

của các thành viên đối với Việt Nam. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng việc chọn ra được chủ đề và 4 hướng ưu tiên lớn cho 

APEC 2017 nhận được sự nhất trí của các thành viên, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm tổ 

chức thành công Năm APEC 2017, kiến tạo một APEC vì người dân, vì doanh nghiệp, góp 

phần duy trì châu Á - Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết toàn cầu. 

Nhân dịp này, TG&VN giới thiệu tới bạn đọc những thông số cơ bản về 21 nền kinh tế 

thành viên APEC: 

1.  ỹ 

- Diện tích: 9.833.517km
2
 

- Dân số: 323.995.528 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Washington 

- GDP (tính theo sức mua): 18,56 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 18,56 nghìn 

tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 57.300 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: USD 

2. Canada 

- Diện tích: 9.984.670km
2
 

- Dân số: 35.362.905 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Ottawa 

- GDP (tính theo sức mua): 1,674 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,532 nghìn 

tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 45.200 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: C$, CAD 

3. Australia 

- Diện tích: 7.741.220km
2
 

- Dân số: 22.992.654 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Canberra 

- GDP (tính theo sức mua): 1,189 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,257 nghìn 

tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 48.800 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: AUD 

4. New Zealand 

- Diện tích: 268.838km
2
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- Dân số: 4.474.549 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Wellington 

- GDP (tính theo sức mua): 174,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 179,4 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 37.100 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: NZD 

5. Papua New Guinea 

- Diện tích: 462.840km
2
 

- Dân số: 6.791.317 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Port Moresby 

- GDP (tính theo sức mua): 28,02 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 19,92 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 3.500 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Kina (PGK) 

6. Trung Quốc 

- Diện tích: 9.596.960km
2
 

- Dân số: 1.373.541.278 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Bắc Kinh 

- GDP (tính theo sức mua): 21,27 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP: 11,39 nghìn tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 15.400 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ (CNY) 

7. Hong Kong (Trung Quốc) 

- Diện tích: 1.108km
2
 

- Dân số: 7.167.403 người (năm 2016) 

- GDP (tính theo sức mua): 427,5 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 316,1 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 58.100 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: HKD 

8. Đài Loan (Trung Hoa) 

- Diện tích: 35.980km
2
 

- Dân số: 23.464.787 người (năm 2016) 

- GDP (tính theo sức mua): 1,12 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 519,1 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 47.800 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: TWD 

9. Nhật Bản 

- Diện tích: 377.915km
2
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- Dân số: 126.702.133 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Tokyo 

- GDP (Tính theo sức mua): 4,932 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 4,73 nghìn 

tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 38.900 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Yên (JPY) 

10. Hàn Quốc 

- Diện tích: 99.720km
2
 

- Dân số: 50.924.172 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Seoul 

- GDP (tính theo sức mua): 1,929 nghìn tỷ USD (năm 2015); GDP (thực tế): 1,404 nghìn 

tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 37.900 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Won (KRW) 

11. Singapore 

- Diện tích: 697km
2
 

- Dân số: 5.781.728 người (năm 2016) 

Thủ đô: Singapore 

- GDP (tính theo sức mua): 486,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 296,6 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 87.100 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: SGD 

12. Indonesia 

- Diện tích: 1.904.569km
2
 

- Dân số: 258.316.051 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Jakarta 

- GDP (tính theo sức mua): 3,028 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 941 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 11.700 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Rupiah (IDR) 

13. Malaysia 

- Diện tích: 329.847km
2
 

- Dân số: 30.949.962 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Kuala Lumpur 

- GDP (tính theo sức mua): 863,8 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 302,7 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 27.200 USD (năm 2016) 
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- Đơn vị tiền tệ: Ringgits (MYR) 

14. Philippines 

- Diện tích: 300.000km
2
 

- Dân số: 102.624.209 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Manila 

- GDP (tính theo sức mua): 801,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 311,7 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 7.700 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Pesos (PHP) 

15. Thái Lan 

- Diện tích: 513.120km
2
 

- Dân số: 68.200.824 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Bangkok 

- GDP (tính theo sức mua): 1,16 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 390,6 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 16.800 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Baht 

16. Brunei 

- Diện tích: 5.765km
2
 

- Dân số: 436.620 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Bandar Seri Begawan 

- GDP (tính theo sức mua): 33,73 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 10,46 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 79.700 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: BND 

17. Việt Nam 

- Diện tích: 330.966,7km
2
 

- Dân số: 95.261.000 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Hà Nội 

- GDP (tính theo sức mua): 595 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 200,4 tỷ USD. 

- GDP bình quân đầu người: 6.100 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: VND 

18. Nga 

- Diện tích: 17.098.242km
2
 

- Dân số: 142.355.415 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Moskva 
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- GDP (tính theo sức mua): 3,745 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,268 tỷ 

USD 

- GDP bình quân đầu người: 26.100 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: RUB 

19. Mexico 

- Diện tích: 1.964.375km
2
 

- Dân số: 123.166.749 người (năm 2016) 

- GDP (tính theo sức mua): 2,3 nghìn tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 1,064 nghìn tỷ 

USD 

- GDP bình quân đầu người: 18.900 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Peso (MXN) 

20. Chile 

- Diện tích: 756.102km
2
 

- Dân số: 17.650.114 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Santiago de Chile 

- GDP (tính theo sức mua): 436,1 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 234,9 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 24.000 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Pesos Chile (CLP) 

21. Peru 

- Diện tích: 1.285.216km
2
 

- Dân số: 30.741.062 người (năm 2016) 

- Thủ đô: Lima 

- GDP (tính theo sức mua): 409,9 tỷ USD (năm 2016); GDP (thực tế): 180,3 tỷ USD 

- GDP bình quân đầu người: 13.500 USD (năm 2016) 

- Đơn vị tiền tệ: Nuevo Sol (PEN). 

 

 

Phòng TBT tổng hợp 
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Các chất độc hại 

Ngày 08/5/2017, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi Đạo luật An toàn và Sức 

khoẻ Công nghiệp và các quy định có liên 

quan đối với 10 chất 

 
Mục đích của dự thảo này là để ngăn 

ngừa sự suy yếu sức khoẻ của người lao 

động do các chất hoá học độc hại gây ra. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 7 

năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực 

vào tháng 8 năm 2018. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên đóng góp ý kiến vào 

15/6/2017. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2017/TBT/JPN/17_21_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/557 

 

Các thiết bị phát sóng vô tuyến tầm 

ngắn 

Ngày  09/5/2017,  EU  thông  báo cho 

 các nước thành viên WTO về việc EU đưa 

ra Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

Quyết định 2006/771 / EC về hài hoà phổ 

tần số vô tuyến điện sử dụng cho các thiết bị 

phát sóng vô tuyến tầm xa và bãi bỏ Quyết 

định 2006/804/EC. 

 

 

Dự thảo Quyết định này yêu cầu các 

Quốc gia thành viên đưa ra các quy chế 

không độc quyền, không cản trở và không 

phòng vệ đối với các dải tần số trong các 

loại thiết bị tầm xa, tùy thuộc vào các điều 

kiện cụ thể và vào thời hạn thực hiện như đã 

được quy định trong phụ lục. Mục đích của 

dự thảo nhằm đáp ứng những thay đổi 

nhanh về công nghệ, nhu cầu xã hội và sự 

xuất hiện của các ứng dụng tầm ngắn mới. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian 

dự kiến có hiệu lực vào tháng 11 năm 2017. 

Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày 

thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại:  

 https://members.wto.org/crnattachments/

2017/TBT/EEC/17_2200_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/484 
  

Dược phẩm 

 Ngày  08/5/2017,  Nhật  Bản  thông  báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn đối với Vắc 

xin ngừa uốn ván Haemophilus. 

 
Mục đích của dự thảo này là nhằm đảm 

bảo  sức  khỏe  và  sự  an  toàn  của  con 

người. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên đóng 

góp ý kiến vào ngày 26/5/2017. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments/

2017/TBT/JPN/17_2051_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/556 

 

THÔNG BÁ  TBT 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_21_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_21_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_2200_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_2200_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_2051_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_2051_00_e.pdf
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Hệ thống phát thanh băng tần 920 

MHz 

Ngày 24/4/2017, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi một phần các quy định liên 

quan đến phát thanh. 

 

Mục đích của Dự thảo này nhằm đưa ra 

hệ thống đài phát thanh băng tần 920 MHz 

mới. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian 

dự kiến có hiệu lực vào tháng 8 năm 2017. 

Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 

ngày thông báo để tham gia góp ý 

kiến.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2017/TBT/JPN/17_1975_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/555 

 

Vật liệu xây dựng 

Ngày 28/4/2017, EU thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc EU đưa ra 

Dự thảo Quy định về các điều kiện để phân 

loại không qua thử nghiệm các sản phẩm gỗ 

dán ghép thuộc phạm vi điều chỉnh bởi tiêu 

chuẩn EN 16351 và các sản phẩm gỗ dán 

ván lát thuộc phạm vi điều chỉnh bởi tiêu 

chuẩn EN 14374 liên quan đến các phản 

ứng của nhóm sản phẩm này đối với lửa. 

 

Mục đích của dự thảo nhằm  giảm các chi 

phí hành chính không cần thiết. 

Thời gian dự kiến thông qua vào quý 4 

năm 2017. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào quý 1 

năm 2018. 

Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 

ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2017/TBT/EEC/17_2104_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/482 

 

 ỹ phẩm 

Hàn Quốc thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi 

Quy định về tiêu chuẩn an toàn của mỹ 

phẩm. 

 
Cụ thể, các sản phẩm nhuộm tóc và sản 

phẩm mới như sản phẩm chữa trị khô da 

nhạy cảm đều sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Quy định này. Mục đích của Dự thảo 

nhằm đảm bảo an toàn mỹ phẩm. Thời gian 

dự kiến thông qua và thời gian có hiệu lực 

vào 30 tháng 5 năm 2017. Các nước thành 

viên có 20 ngày kể từ ngày thông báo để 

tham gia góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2017/TBT/KOR/17_1813_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/712 

 

 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_1975_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_1975_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_2104_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_2104_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/KOR/17_1813_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/KOR/17_1813_00_x.pdf
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DANH  ỤC THÔNG BÁ  TBT CỦA CÁC N ỚC THÀNH 

VIÊN WTO TRONG THÁNG 05/2017 

 
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB 

1 G/TBT/N/ARM/80 10/05/2017 Armenia Thiết bị áp lực 

2 

G/TBT/N/ARE/363 

G/TBT/N/BHR/477 

G/TBT/N/KWT/359 

G/TBT/N/OMN/302 

G/TBT/N/QAT/475 

G/TBT/N/SAU/981 

G/TBT/N/YEM/79 

01/05/2017 

Các Tiểu 

Vương 

quốc Ả 

Rập Thống  

Nhất 

Trà và trà túi thảo mộc (ICS: 

67.040.00) 

Bahrain 

Kuwait 

Oman 

Qatar 

Vương 

quốc Ả 

Rập Saudi 

Yemen 

3 G/TBT/N/BRA/714 03/05/2017 Brazil Quả việt quốc tươi 

4 G/TBT/N/BRA/715 15/05/2017 Brazil Động cơ điện 

5 G/TBT/N/CAN/523 03/05/2017 Canada Dược phẩm (ICS: 11.040, 11.120) 

6 G/TBT/N/CAN/524 03/05/2017 Canada 
Đồ chơi trẻ em (ICS: 97.140, 

97.190) 

7 G/TBT/N/CAN/525 08/05/2017 Canada Dược phẩm (ICS: 11.040, 11.120) 

8 G/TBT/N/TPKM/271 08/05/2017 Đài Loan Nồi áp suất gia dụng 

9 G/TBT/N/EU/484 09/05/2017 EU Các thiết bị tầm ngắn 

10 G/TBT/N/JPN/557 08/05/2017 Nhật Bản 

Asphalt (HS 2706), 1 Chloro-2-

propanol (HS 2922), 2-Chloro-1-

propanol (HS 2922), S-tert-

butylthiomethyl 

O,Odiethylphosphorodithioate (HS 

2930), Phenyl isocyanate (HS 

2929), 2,3-Butanedione (HS2914), 

Boric acid (HS 2810), Portlamd 

cement (HS 2523), 2-methoxy-2-

methylbutane (HS2909), Carbonyl 

sulphide (HS 2830) và các chế 

phẩm (HS: 2523, 2706, 2810, 

2830, 2909, 2914, 2922, 2929, 

2930). 

DANH  ỤC THÔNG BÁ  

TBT 
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11 G/TBT/N/JPN/558 09/05/2017 Nhật Bản 

Bóng đèn: Bóng đèn sợi đốt, đèn 

thủy ngân cao áp có bộ ổn định 

bên trong, đèn huỳnh quang tự 

phát ... 

12 G/TBT/N/KOR/716 02/05/2017 Hàn Quốc Mỹ phẩm 

13 G/TBT/N/OMN/303 09/05/2017 Oman Xe 

14 G/TBT/N/PRY/92 15/05/2017 Paraguay Đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang 

15 G/TBT/N/PER/92 08/05/2017 Peru Dược phẩm 

16 G/TBT/N/PER/93  08/05/2017 Peru Dược phẩm 

17 G/TBT/N/SAU/982 02/05/2017 

Vương 

quốc Ả 

Rập Saudi 

Phương tiện giao thông đường bộ 

(ICS 43.020) 

18 G/TBT/N/CHE/217  08/05/2017 Thụy Sĩ Thiết bị khí đốt 

19 G/TBT/N/CHE/218  09/05/2017 Thụy Sĩ Thiết bị bảo hộ cá nhân PPE 

20 G/TBT/N/CHE/219 11/05/2017 Thụy Sĩ Cáp treo chở người 

21 G/TBT/N/UGA/665 01/05/2017 Uganda 
Sản phẩm dầu mỏ ICS 75.080); 

Nhiên liệu (ICS 75.160.01 ); 

22 G/TBT/N/UGA/666 01/05/2017 Uganda Dầu khí 

23 G/TBT/N/UGA/667 01/05/2017 Uganda 
Ethanol, Ethanol Pha trộn, pha 

loãng ethanol. 

24 G/TBT/N/UGA/668 01/05/2017 Uganda Hóa chất công nghiệp 

25 G/TBT/N/UGA/669 01/05/2017 Uganda Chất lỏng hữu cơ 

26 G/TBT/N/UGA/670 01/05/2017 Uganda Dầu thô, dầu bôi trơn 

27 G/TBT/N/UGA/671 01/05/2017 Uganda Dầu khí, sản phẩm dầu mỏ 

28 G/TBT/N/UGA/672 01/05/2017 Uganda Dầu khí, sản phẩm dầu mỏ 

29 G/TBT/N/USA/1288 08/05/2017 Hoa Kỳ Thực phẩm hữu cơ 

H  T ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 

Quý II năm 2017 
 

1. Công tác tham mưu. 

Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành: 

Quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chương trình “Nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-

2020”; Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch kiểm tra việc 

xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2017. Văn bản báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ 

kết quả xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong năm 2016. 

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ.   

a) Tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Chi cục 

- Tổ chức, bộ máy của Chi cục TC-ĐL-CL gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng 

Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Phòng Quản lý Đo lường, Phòng thông báo hỏi đáp về 

TĐC và TBT, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (trực thuộc Chi cục).  

- Tổng số nhân sự hiện có là 45 người, trong đó: 

+ Chi cục 14 người, gồm 10 biên chế, 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 

hợp đồng giải quyết công việc; 

+ Trung tâm TĐC 31 người, gồm 15 biên chế, 02 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-

CP, 14 hợp đồng giải quyết công việc; 

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 03 thạc sĩ, 30 đại học.  

Phụ lục 2: Số liệu về nguồn nhân lực đính kèm. 

b) Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực. 

Đã triển khai mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, gồm: 

02 máy tính xách tay, 01 máy chiếu và 01 máy ảnh. 

Cử 06 CCVC tham gia học tập kinh nghiệm về công tác dán tem niêm phong công tơ 

tổng của cột đo xăng dầu, đào tạo hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2, M1, đào 

tạo về phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong mẫu nước uống và nước thải tại  TP.HCM; 03 

viên chức tham gia tập huấn về quản lý an toàn bức xạ, cập nhật điểm mới của chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp, chế độ quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp, mua sắm 

hàng hóa dịch vụ từ nguồn kinh phí thường xuyên và điểm mới của pháp luật về đấu thầu, 

công tác tài chính trong lĩnh vực KHCN tại TP.HCM. 

3. Hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

3.1. Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng 

Tiếp nhận và xem xét giải quyết 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cột điện 

bê tông cốt thép ly tâm, gạch bê tông tự chèn; Tổng hợp, báo cáo về tình hình hoạt động 
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quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2017; tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm 

Phan Thiết tại công ty Cổ phần thực phẩm Hồng Phú. 

Văn bản đề nghị của Sở Tư pháp bãi bỏ Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 25/11/2009 

của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

11/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 bãi bỏ văn bản trên). 

3.2. Công tác quản lý đo lường 

Báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2016; kết 

quả triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trong năm 2016. 

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 

2017; Kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện 

năm 2017; đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện kiểm định đối chứng công tơ 

điện năm 2017. 

Tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục 

thuế tỉnh chủ trì. Kết quả đã thực hiện dán tem tại 202 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành 

phố Phan Thiết, thị xã La Gi, các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. 

3.3. Hoạt động TBT 

Đã biên tập và gửi 50 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch 

thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất 

khẩu của tỉnh, gồm 52 tin về sản phẩm, hàng hóa: thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ 

chơi trẻ em của các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,... 

Công tác quản lý website Chi cục: đã biên tập, cập nhật 140 tin, bài về hoạt động quản lý 

của Chi cục và thông tin có liên quan. Hệ thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của 

tỉnh được quản lý duy trì, vận hành tốt.  

Xây dựng Bản tin TBT số 1,2/2017; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tiếp tục 

đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; ban hành Kế hoạch phát triển và ứng 

dụng CNTT Chi cục năm 2017. 

4. Công tác kiểm tra 

4.1.Hoạt động kiểm tra:  

Chi cục đã tổ chức kiểm tra 40/135 cơ sở (đạt 29,6 % kế hoạch), qua kiểm tra phát hiện 

các cơ sở vi phạm và đã xử lý, cụ thể: 

* Đối với cơ sở sử dụng phương tiện đo: Phát hiện 01 đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe taxi sử dụng 11 taximet không phù hợp theo quy định (bộ phận kết nối máy 

in với taximet không có niêm phong). Lập biên bản nhắc nhở và đề nghị kiểm định lại trước 

khi đưa vào sử dụng. 

* Đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu: Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở 

với tổng số tiền xử phạt là 135.839.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng. 
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4.2. Hoạt động phối hợp thanh kiểm tra. 

Phối hợp với Sở Công thương, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Đoàn kiểm tra liên ngành về an 

toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra tại 15 cơ sở (03 cơ sở phân phối điện, buôn bán, bán lẻ 

điện; 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu;  09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm), kết quả 

phát hiện 01 cơ sở vi phạm về ATVSTP do nhân viên chưa khám sức khỏe định kỳ. 

5. Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tổ chức 01 hội nghị triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa 

học công nghệ giai đoạn 2016-2020; 04 khóa đào tạo hướng dẫn áp dụng phương pháp 5S, 

hệ thống quản lý tinh gọn – LEAN cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dệt may, thủy 

sản với hơn 170 lượt người tham dự.  

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án NSCL địa phương năm 2016; thông báo đến tổ chức, 

doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình NSCL, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 

2017, đến nay có 09 doanh nghiệp đăng ký tham gia. 

Tham mưu UBND tỉnh văn bản hiệp y trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016 

cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam 

Miền Trung gửi Hội đồng Chung tuyển GTCLQG; hướng dẫn 03 doanh nghiệp: Công ty cổ 

phần nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty TNHH Phan Minh và Công ty cổ phần Bến Thành 

Mũi Né hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017.  

6. Chương trình IS  hành chính công. 

Tham mưu văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác xây dựng, áp dụng và duy 

trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2017; làm việc với 25 đơn vị để hướng 

dẫn việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong 

năm 2017; phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban phân khai kinh phí xây dựng, áp dụng và 

duy trì HTQLCL cho các Sở, ngành năm 2017. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2016 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2017-

2020.  

Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn các đơn vị hành chính xây dựng, duy trì, cải tiến và 

áp dụng về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 cho hơn 340 lượt cán 

bộ/91 đơn vị tham dự.  

Tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước: tính đến 31/5/2017 đã kiểm tra 

được 02 đơn vị (Ban Dân tộc và Chi cục Biển và Hải đảo). 

Dự thảo Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020 gửi các sở, ngành có liên quan lấy ý kiến góp ý. 

Hiện nay, Chi cục đang tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai 

ISO điện tử.   

7. Hoạt động của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL. 

Thực hiện báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa 

học và công nghệ giai đoạn năm 2011-2016; thực hiện kiểm kê, phân loại và định giá tài sản 
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theo Thông tư 23/2016/TTBTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính để đề nghị giao tài sản 

nhà nước cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. 

Báo cáo kết quả hoạt động 2016 của Phòng Thử nghiệm ngành NN&PTNT gửi Vụ 

KHCN&MT - Bộ NN&PTNT; được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận công bố Trung tâm kỹ thuật 

TĐC đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động; tổ chức đánh giá giám sát, mở rộng năng 

lực và được Bộ TN&MT chỉ định Trung tâm đủ điều kiện hoạt động quan trắc và phân tích 

môi trường. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đơn vị cung cấp 

dịch vụ hiệu chuẩn đối với lĩnh vực Lò nung, bình chuẩn kim loại (500L) và quả cân chuẩn 

M1 (đến 20kg). 

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 1.760 mẫu/10.872 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 

11.360 lượt phương tiện đo; thu sự nghiệp đạt 1.874.000.000 đồng.  

8. Công tác khác. 

8.1. Công tác tổng hợp:  

Tổ chức Hội nghị công chức, người lao động tại Chi cục và đơn vị trực thuộc năm 2016 

và báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở KH&CN. Thực hiện công khai bản kê khai tài sản thu 

nhập công chức, viên chức năm 2016. 

Xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế năm 2017: Kế hoạch CCHC, kế hoạch đào 

tạo, kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo 

đảm an ninh trật tự; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy định tiếp nhận giải quyết các thủ tục 

hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Chi cục. 

8.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU, Chỉ thị 40-CT/TU ngày 

15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

CCVC-NLĐ Chi cục chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, làm việc đúng thời gian 

quy định, không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính.  

Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Nội dung công việc được lãnh đạo phân công có quy định thời gian hoàn thành, đồng thời 

báo cáo chi tiết qua cuộc họp giao ban Chi cục hàng.  

Thực hiện Quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: CCVC-NLĐ khi đến cơ 

quan trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ trong khi làm việc; trong tiếp xúc với cá nhân, 

tổ chức luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu, 

không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Nội bộ đoàn kết, phối hợp tốt với đồng nghiệp 

trong thi hành công vụ. 

Toàn thể CCVC-NLĐ nghiêm túc thực hiện các quy định: không uống rượu bia trong giờ 

làm việc, không hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng, luôn thực 

hiện tốt trật tự an toàn giao thông. Luôn nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, lãng phí, 

thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, công tác; các biện pháp tiết kiệm văn phòng phẩm và 

tiết kiệm điện được thực hiện thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực. 

Phạm Cúc 
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Chi cục TĐC Bình Thuận: Tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng 

phương pháp LEAN cho DN dệt may”. 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may của tỉnh trong việc triển khai áp dụng các mô hình, công 

cụ quản lý nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện Chương trình “Nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-

2020” theo Quyết định 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận,   

Trong 2 ngày, 18-19/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã phối hợp 

với Công ty cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng phương 

pháp LEAN cho doanh nghiệp dệt may”. 

 

Bà Lê Thị Kim Ngân – Chi cục trưởng Chi cục TĐC Bình Thuận phát biểu  

khai mạc khóa đào tạo 

Tham dự khóa đào tạo có hơn 80 học viên là quản lý, nhân viên của Công ty TNHH may Phú 

Long và Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết. 

Nội dung đào tạo tập trung hướng dẫn doanh nghiệp cách thức áp dụng phương pháp Lean, một 

phương pháp quản lý có thể giúp các doanh nghiệp dệt may hoạch định kế hoạch, tính toán chính 

xác các công đoạn phù hợp với tiến độ sản xuất, giảm thiểu nguyên phụ liệu và hàng tồn từ đó tiết 

kiệm chi phí quản lý, tăng năng suất và chất lượng, cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp và nhà 

nhập khẩu sản phẩm may mặc. 

Tại khóa đào tạo, các học viên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong 

việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại đơn vị. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục đã tổ chức 03 khóa đào tạo tạo về năng suất chất lượng cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc tập huấn, đào tạo này được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt, hiểu biết thêm 

về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc 

đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tú Oanh 
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