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Đừng vì lợi ích trước mắt làm mất thị trường xuất
khẩu

B

ình Thuận, thủ phủ thanh long đang vào mùa. Nhiều vựa thanh long mấy ngày
nay hoạt động liên tục. Đó là tín hiệu đáng mừng.

Diện tích tăng
Diện tích thanh long hiện
nay toàn tỉnh là 27.757 ha,
tăng 17.095 ha so năm 2008 và
tăng 726 ha so năm 2016. Sản
lượng thu hoạch đạt 540.252
tấn, tăng 304.184 tấn so năm
2008 và tăng 22.127 tấn so
năm 2016; năng suất đạt 21
tấn/ha. Trong đó, sản lượng
hợp tác xã tiêu thụ cho bà con
nông dân khoảng 3.000 tấn.
Như vậy, từ năm 2008 đến
năm 2017, diện tích thanh long Bình Thuận tăng liên tục, sau 10 năm đã tăng trên 308%,
sản lượng tăng trên 376%. Tuy nhiên, về năng suất trung bình trên đơn vị một ha không
tăng mà giảm dần. Nguyên nhân là do khai thác quá mức dẫn đến suy giảm sức chống chịu
của cây, sâu bệnh hại tấn công, đặc biệt là bệnh đốm nâu làm giảm khả năng nuôi chồi, nên
người dân giảm khai thác lứa trái vụ mùa (vào mùa mưa) dẫn đến năng suất giảm.
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Theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Bình Thuận phát
triển diện tích 30.000 ha. Nhưng chỉ có 23 hợp tác xã và 2 liên hiệp sản xuất và chế biến
thanh long. Các hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ thanh long từng bước tìm kiếm thị trường, giải
quyết được một phần đầu ra cho sản phẩm thanh long, điển hình là Hợp tác xã thanh long
Thuận Tiến, Hợp tác xã thanh long hữu cơ Phú Hội, Hợp tác xã thanh long Hàm Đức, Hợp
tác xã thanh long Nam Thuận Việt, Hợp tác xã thanh long Hòa Lệ. Tuy nhiên, vẫn còn
nhiều hợp tác xã khó khăn do thiếu vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, số lượng thành viên
ít, quy mô sản xuất nhỏ nên việc thực hiện các khâu dịch vụ còn hạn chế, đặc biệt là các hợp
tác xã thành lập sau khi có Luật Hợp tác xã năm 2012.
Tiêu thụ
Việc tiêu thụ hiện còn nhiều bất cập, chủ yếu là tiêu thụ theo kênh phân phối truyền
thống qua nhiều trung gian, người nông dân tự sản xuất và tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm.
Giao dịch giữa nông dân với người thu mua đều thỏa thuận bằng miệng, không có hợp
đồng. Quan hệ mua bán không bền vững, thường bị chi phối bởi thị trường, người sản xuất
bị chi phối bởi thương lái (người thu mua) trong việc quyết định giá cả và tiêu thụ sản
phẩm. Đây là một trong những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của
thanh long Bình Thuận trên thị trường.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Dự án Phát triển
Hợp tác xã Việt Nam (Dự án VCED) được Bộ Toàn cầu Canada tài trợ vận động và thành
lập Hợp tác xã Thanh Bình với hơn 300 xã viên. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang
xây dựng đề án mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thanh long trong kinh tế
tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. Phối hợp hỗ trợ
các hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Hiện nay,
sản lượng thanh long cung cấp cho thị trường nội địa (ước khoảng 15%); xuất khẩu chính
ngạch khoảng 2%; sản lượng còn lại chủ yếu mua bán biên mậu với thương nhân Trung
Quốc và bán cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh để xuất khẩu.
Tuy nhiên, thanh long “ăn” là nhờ xuất khẩu chính ngạch trong năm 2017, có 7 doanh
nghiệp của tỉnh xuất khẩu chính ngạch 4.483,3 tấn thanh long, đạt kim ngạch xuất khẩu 7,15
triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 1.595 USD/tấn. Trong 5 tháng đầu năm 2018,
có 5 doanh nghiệp của tỉnh (giảm 2 so cùng kỳ) xuất khẩu chính ngạch 2.402 tấn thanh long,
đạt kim ngạch xuất khẩu 3,5 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 1.458 USD/tấn.
Về xuất khẩu theo hình thức biên mậu, từ đầu năm 2018, hoạt động xuất khẩu thanh long
sang thị trường Trung Quốc vẫn bình thường, không bị ùn tắc. Tuy nhiên, số lượng thanh
long xuất khẩu qua các cặp cửa khẩu ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sụt giảm so trước đây,
do tác động từ quy định truy xuất nguồn gốc rau quả của tỉnh Quảng Tây. Do vậy, lượng
thanh long xuất qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai tăng lên rất nhiều. Như vậy sau những lo toan
của nông dân, thì đến thời điểm này hoạt động sản xuất thanh long chưa có biến động lớn,
vẫn duy trì như trước đến nay. Nhưng đối với những thị trường xuất khẩu theo hình thức
biên mậu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mà các doanh nghiệp cần phải thận trọng hơn nữa.
Nguồn: Báo Bình Thuận
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v THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Bàn về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và một số công việc
để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật

H

àng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa
khi lưu thông trong nước và qua biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu), như:
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi
nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng
nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn;… Bài viết đề cập đến một số công việc được
cho là cấp bách để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật trong thương
mại thời gian tới
1. Hàng rào kỹ thuật có thực sự cản trở thương mại quốc tế?
Không ít người vẫn còn mơ hồ về câu hỏi: Hàng rào kỹ thuật có thực sự cản trở thương
mại quốc tế?, đặc biệt với Việt Nam - được coi là nước mới gia nhập Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), mặc dù gia nhập đã hơn 10 năm, vẫn là điều cần thiết. Theo phân loại năm
2012 của Tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) có 175 biện
pháp phi thuế quan trên thế giới được áp dụng, trong đó có 58 các biện pháp kỹ thuật (bao
gồm cả SPS và TBT), chiếm 1/3. Hiểu một cách đơn thuần là trên thế giới cứ 3 biện pháp
phi thuế được áp dụng thì có 1 hàng rào kỹ thuật, TBT hay SPS.
Câu hỏi tiếp theo là số lượng nhiều nhưng liệu nó có kéo theo các chi phí hay gây tổn
thất đáng kể cho thương mại hay không? Chưa có một thống kê trên toàn thế giới hoặc ở
một quốc gia về tổng số các chi phí hay tổn thất như vậy, tuy nhiên có thể lấy một ví dụ liên
quan đến tiêu chuẩn của EC đối với hàm lượng độc tố nấm Aflatoxin1 trong ngũ cốc và các
loại hạt (chủ yếu là lạc) để hình dung về mức độ ảnh hưởng này. Theo nghiên cứu của
Wilson và Otsuki (2003), năm 1997 với lý do bảo vệ sức khỏe người dân, EC đã giảm hàm
lượng này xuống mức 4ppb2 (riêng B1 là 2ppb), trong khi tiêu chuẩn của Codex3 là 9ppb.
Theo tính toán4, việc thắt chặt tiêu chuẩn này của EC có thể làm giảm xuất khẩu ngũ cốc và
hạt toàn cầu khoảng 3,1 tỷ USD, nhưng nếu các nước nhập khẩu, kể cả EU áp dụng tiêu
chuẩn của Codex, thì xuất khẩu toàn cầu mặt hàng này có thể tăng đến 38,8 tỷ USD. Điều
này cho thấy một tiêu chuẩn khi được áp dụng bắt buộc sẽ ảnh hưởng tới thương mại như
thế nào, nó không chỉ làm giảm khả năng xuất khẩu mà còn hoàn toàn làm mất đi cơ hội
xuất khẩu vì năng lực sản xuất, đặc biệt của các nước đang phát triển không thể đáp ứng yêu
cầu của thị trường xuất khẩu đặt ra.
Trong 2 thập kỷ qua, thế giới chứng kiến một sự gia tăng mạnh về số lượng hàng rào kỹ
thuật trong bối cảnh thuế quan liên tục giảm theo các cam kết WTO và FTA5: Theo số liệu
của Ngân hàng Thế giới (WB) và WTO, trong khi mức thuế trung bình trên thế giới giảm từ
13,1% năm 1995 xuống 7,1% năm 2014 (giảm gần 2 lần) thì các thông báo về các hàng rào
kỹ thuật TBT cho WTO tăng từ 369 trong năm 1995 lên đến 2239 trong năm 2014 (tăng 6
lần). Lưu ý số lượng hàng rào SPS cũng diễn biến tương tự như vậy.
Có thể thấy, mục tiêu của Hiệp định TBT của WTO và các điều khoản TBT trong các
FTA là thúc đẩy thương mại, tuy nhiên việc đạt được mục tiêu này hình như khó khăn và
lâu dài hơn dự định. Ở một khía cạnh nào đó, một phần mục tiêu này cũng đạt được thông
qua việc công khai, minh bạch các biện pháp TBT, tạo điều kiện cho người xuất khẩu biết
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trước các yêu cầu của thị trường mà có biện pháp đáp ứng. Tuy nhiên, những thách thức
mới mà nhân loại phải đối mặt như vấn đề môi trường, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt,
khủng bố, an ninh mạng... cũng được các quốc gia đưa vào phạm vi điều chỉnh của TBT
ngày một nhiều hơn, làm cho TBT ngày càng đa dạng, tinh vi hơn và hạn chế thương mại,
cả ở khía cạnh tiêu cực và tích cực. Một trong các khía cạnh tiêu cực là có thể hạn chế hoạt
động nhập khẩu trong ngắn hạn và một trong các khía cạnh tích cực là làm cho thương mại
bền vững hơn trong dài hạn.
2. Bản chất của hàng rào kỹ thuật là gì?
Đây là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua biên
giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu) như quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu về an toàn,
chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng ký nhập khẩu; các thủ
tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn; các thủ tục kiểm dịch, vệ sinh,
khử trùng, bảo quản, vận chuyển; yêu cầu về hệ thống chất lượng, hệ thống môi trường; yêu
cầu về nhà xưởng, công nghệ thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm; yêu cầu về truy nguyên
nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, tính hợp pháp của khu vực khai thác; yêu cầu về trách nhiệm xã
hội, bảo vệ môi trường, tiết kiệm/bảo tồn năng lượng...
Các yêu cầu nói trên được thể hiện trong các văn bản pháp luật (ở Việt Nam gọi là quy
chuẩn kỹ thuật) do các cơ quan nhà nước trung ương hoặc địa phương ban hành, trong các
tiêu chuẩn được các tổ chức khác nhau thông qua và trong các quy trình, thủ tục đánh giá,
kiểm tra, chứng nhận sự đáp ứng, tuân thủ các yêu cầu của các văn bản pháp luật và tiêu
chuẩn đó.
Một đặc điểm mới cần lưu ý đó là ngày một nhiều các tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục
đánh giá, kiểm tra, chứng nhận không phải do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc áp đặt,
mà do nhiều nhóm có chung lợi ích, cùng ý tưởng hoặc thế giới quan xây dựng và khuyến
khích áp dụng. Các tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục như vậy được gọi chung là tiêu chuẩn tư
nhân và hệ thống tự nguyện. Mọi người ở Việt Nam cũng không quá xa lại với một số logo
dưới đây đại diện cho các tiêu chuẩn và hệ thống như vậy:

Một số các tiêu chuẩn tư nhân cũng được các thị trường, cơ quan nhà nước công nhận và
trở thành rào cản thực sự đối với hàng xuất khẩu từ các nước đang phát triển nếu không đáp
ứng các yêu cầu của chúng thông qua các chứng chỉ tương ứng, vì khá tốn kém về tiền bạc
và thời gian để có những chứng chỉ như vậy.
3. Các nước làm gì để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật?
Để hạn chế tác động tiêu cực của hàng rào kỹ thuật đối với thương mại quốc tế, WTO
thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) và Hiệp định áp
dụng các biện pháp vệ sinh động vật và thực vật (Hiệp định SPS, một dạng hiệp định TBT
trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm). Ngoài ra ở phạm vi khu vực, nhiều FTA cũng điều
chỉnh các điều khoản liên quan đến TBT và SPS nhằm thuận lợi hóa thương mại như đã đề
cập.
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Theo đó các nguyên tắc/nghĩa vụ, như: không biệt đối xử (MFN, NT), không cản trở
thương mại quá mức cần thiết, công khai-minh bạch, có căn cứ khoa học và dựa trên đánh
giá nguy cơ/rủi ro, được áp dụng.
Để bảo đảm thực hiện các nguyên tắc trên, WTO và các FTA đều quy định nghĩa vụ
thông báo các hàng rào kỹ thuật cho các nước thành viên, nhằm bảo đảm hàng xuất khẩu
của một nước nhập khẩu vào các nước khác được thuận lợi không gặp những trở ngại không
đáng có. Để phát hiện hiện ra các điểm bất hợp lý trong các biện pháp kỹ thuật của các nước
khác, nhiều nước xây dựng hệ thống cảnh báo, hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật.
Các nước có hệ thống cảnh báo và đối phó tốt với hàng rào kỹ thuật là những nước tích
cực nêu quan ngại tại diễn đàn của Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO.
Điển hình là EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Mexico, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Braxin...
Hàn Quốc mới đây áp dụng một hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật của nước ngoài một
cách có hiệu quả thông qua hình thành cái gọi là Liên minh TBT (TBT Consortium). Liên
minh này liên kết 19 hiệp hội chuyên ngành, 3 Viện Nghiên cứu Thử nghiệm và 5 Tổ chức
Nghiên cứu, Xúc tiếnthương mại và Đầu tư. Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Đầu tư của
Hàn Quốc KOTRA làm tốt vai trò phát hiện các quy định kỹ thuật tại các thị trường trọng
điểm. Các hàng rào kỹ thuật của nước ngoài ảnh hưởng tới thương mại của Hàn Quốc được
đánh giá phân tích sâu và tìm các biện pháp đối phó. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)
được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ thông qua các dự án, tối đa 200.000 USD/1dự án để nâng
cao năng lực đối phó. Các quan ngại thương mại của Hàn Quốc được dàn xếp trong WTO
chiếm khoảng 40% (trong 3 năm 2014-2016) và số còn lại được tiếp tục tham vấn song
phương trực tiếp với tỷ lệ giải quyết đạt trên 80%. Điều này giúp cho việc xuất khẩu các
mặt hàng mà Hàn Quốc quan ngại được tiếp tục thuận lợi do không gặp phải những rào cản
phát sinh bởi quy định mới của thị trường xuất khẩu.
Hàng rào kỹ thuật không chỉ đến từ nước ngoài mà phát sinh ngay tại trong nước, khi
các cơ quan quản lý quan liêu, không bảo đảm nguyên tắc công khai - minh bạch, không
tham vấn thực chất với các bên chịu tác động trong xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ
thuật, không tiến hành đánh giá tác động, phân tích nguy cơ rủi một cách khoa học và bài
bản trước khi ban hành.
Ví dụ sau đây cho thấy Mỹ bảo đảm các nguyên tắc của Hiệp định TBT cũng như tôn
trọng việc tham vấn với các bên có liên quan cả trong nước và nước ngoài như thế nào khi
xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật (theo cách gọi của Mỹ, nhưng thực chất là quy
chuẩn kỹ thuật theo Hiệp định TBT). Bộ Năng lượng Mỹ trước khi ban hành tiêu chuẩn về
bảo tồn năng lượng đối với tủ làm mát, tủ đông đã mất thời gian 5 năm (2011-2016) để thực
hiện các đánh giá tác động và tìm ra phương án tối ưu. Tất cả các kết quả đánh giá tác động
về xã hội, sản xuất và tiêu dùng và phân tích, giải trình về các phương án đều được công bố
công khai trên Công báo Liên bang. Sau khi lựa chọn, phương án tối ưu đáp ứng được yêu
cầu về quản lý như tiết kiệm năng lượng, các yếu tố về lao động, việc làm và tiêu dùng cũng
như các chi phí gia tăng của người sản xuất được công bố đầu năm 2017 kèm theo lộ trình
áp dụng và sẽ được thông qua nếu không gặp ý kiến phản đối từ các tổ chức, cá nhân trong
nước và các thành viên WTO (Thông báo của Mỹ cho WTO mã số G/TBT/N/USA/1215).
Theo đó, lộ trình 2019-2048 và lộ trình 2021-2050 được áp dụng cho các mức tiêu chuẩn
thử nghiệm khác nhau. Như vậy, thời gian tiêu chuẩn này từ lúc chuẩn bị xây dựng cho đến
lúc có hiệu lực là 7 năm và 10 năm theo lộ trình tương ứng; và tiêu chuẩn dự kiến tồn tại
trong vòng 30 năm.
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Ở ví dụ khác, Hàn Quốc thường xuyên rà soát các quy chuẩn kỹ thuật do các cơ quan
nhà nước xây dựng nhằm tránh những trở ngại không cần thiết cho thương mại trong nước.
Riêng năm 2015, Hàn Quốc rà soát 203 quy chuẩn, trong đó hủy bỏ 36 (18%), hoàn thiện 77
(37%), sáp nhập 36 (18%) và duy trì 54 (27%). Như vậy, chỉ có 27% quy chuẩn còn đáp
ứng bối cảnh hiện tại được duy trì, 73% số còn lại một số phải loại bỏ vì không đáp ứng và
một số phải điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho sản xuất, thương mại
nhưng tránh việc lạm dụng của người sản xuất khi chuyển từ cơ chế chứng nhận (bắt buộc)
sang cơ chế tự công bố của người sản xuất/người cung ứng (chuyển tiền kiểm sang hậu
kiểm-postmarket surveillance), Hàn Quốc giảm việc kiểm soát trực tiếp nhưng tăng cường
việc giám sát trên thị trường.
Sơ đồ dưới đây minh họa phương thức tiếp cận này của Hàn Quốc.

Sự đổi mới phương thức tiếp cận của Hàn Quốc trong quản lý chất lượng hàng hóa mang
lại hiệu quả rõ rệt: Tỷ lệ hàng hóa không đạt yêu cầu giảm đáng kể, chỉ còn 10% năm 2013,
trong khi số lượng hàng hóa được giám sát trong lưu thông nhiều hơn 1000 mặt hàng so với
năm trước.
4. Việt Nam đã làm gì để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật?
Trước khi gia nhập WTO, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ quản lý
chuyên ngành đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thực thi Hiệp định TBT ở
Việt Nam. Việc thực hiện Đề án trong giai đoạn 2005-2010 và 2011-2015 đã giúp cho Việt
Nam hoàn thiện đáng kể hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và hệ thống tiêu
chuẩn quốc gia (TCVN), hình thành mạng lưới các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp quốc
gia về TBT nhằm đáp ứng nghĩa vụ minh bạch hóa theo quy định của Hiệp định TBT.
Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan và thẳng thắn, việc hạn chế tiêu cực của hàng
rào kỹ thuật của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chưa được tổ chức
tốt, mặc dù quy trình được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chặt chẽ. Việt Nam chưa
hình thành được một hệ thống đối phó với hàng rào kỹ thuật hoạt động có hiệu quả như của
Hàn Quốc: trong 10 năm gia nhập WTO, Việt Nam chưa một lần nêu quan ngại của mình
đối với hàng rào kỹ thuật của các thành viên WTO khác, cũng như chưa một lần tham gia là
bên thứ ba (quan sát viên) trong các quan ngại và tranh chấp về TBT tại WTO. Có thể chỉ ra
nguyên nhân chính sau: các cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ về ảnh hưởng của hàng
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rào kỹ thuật của nước ngoài đối với thương mại của Việt Nam, còn quá dè dặt trong việc
nêu quan ngại, sự phối hợp và đồng thuận giữa các Bộ vì lợi ích chung chưa tốt, bên cạnh
đó chưa có cơ chế hữu hiệu và chưa huy động đầy đủ các nguồn lực để có thể đối phó với
các tác động tiêu cực của hàng rào của nước ngoài một cách hiệu quả.
Trong khi đó, khá nhiều các quy chuẩn kỹ thuật và văn bản quản lý tương tự được các cơ
quan trong nước xây dựng, ban hành6 trong một thời gian quá ngắn thông thường 1, 2 năm,
còn mang tính duy ý chí, không thực hiện việc đánh giá tác động của chúng một cách thực
chất và khoa học đối với sản xuất, tiêu dùng, môi trường và các mục tiêu xã hội khác. Điều
này làm cho nhiều quy định không khả thi, không những không mang lại hiệu quả quản lý
như mong muốn, mà ngược lại, lại tạo ra những trở ngại không cần thiết như tăng chi phí và
tốn thời gian cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc không thường xuyên và chủ động soát
xét, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các quy định quản lý kỹ thuật đã ban hành làm cho
nhiều văn bản không còn phù hợp với bối cảnh mới không được sửa đổi, hoàn thiện hoặc
loại bỏ, tạo nên sức ỳ trong quản lý, vô hình chung cản trở sự phát triển của sản xuất, kinh
doanh. Theo tính toán chưa đầy đủ của Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), hàng năm
các thủ tục quản lý chuyên ngành không cần thiết đã tiêu tốn khoảng 1.600 tỷ đồng của các
doanh nghiệp, chưa kể các chi phí phát sinh và chi tiêu ngân sách để nuôi bộ máy phục vụ
cho các hoạt động này.
Thấy được điều này, trong năm 2016-2017, Chính phủ chỉ đạo sát sao các Bộ xem xét
loại bỏ các thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, áp dụng phương thức quản lý
hiệu quả hơn như hậu kiểm thay cho tiền kiểm, đánh giá tác động quản lý, nguy cơ, rủi ro
một cách định lượng trước khi thông qua quy định, tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát
trong lưu thông hàng hóa... Kết quả của quá trình này là một loạt các văn bản quản lý kỹ
thuật được soát xét, sửa đổi bổ sung, các phương thức quản lý ít hạn chế thương mại hơn
được áp dụng, môi trường sản xuất, kinh doanh, trong đó hoạt động xuất nhập khẩu được
cải thiện đáng kể, góp một phần vào việc kinh tế Việt Nam năm 2017 đạt được hầu hết các
mục tiêu phát triển đề ra.
6. Việt Nam cần tiếp tục làm gì để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ
thuật?
Có rất nhiều việc cần làm, tuy nhiên xin đề cập đến một số công việc được cho là cấp
bách sau.
Thứ nhất, việc cần làm đầu tiên để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật cả
của nước ngoài và ở trong nước đó chính là cần nhận thức lại về ảnh hưởng của chúng đối
với sản xuất kinh doanh và cần có cam kết chính trị về vấn đề này ở tất cả các cấp, các
ngành, từ trung ương cho đến địa phương. Điều này là tiên quyết vì không có chỉ đạo và
giám sát từ cấp cao nhất thì chủ trương chính sách không thể đi vào đời sống và thành công.
Không khó để thấy tầm quan trọng của việc cam kết của lãnh đạo trong áp dụng Tiêu chuẩn
quốc tế ISO 9001 ở Việt Nam trong thời gian qua.
Thứ hai, để không thua trên sân nhà, cần xem xét hình thành một cơ chế và hệ thống cơ
quan, tổ chức chuyên nghiệp thực hiện việc đánh giá tác động quản lý (Regulatory Impact
Assessment/Analysis - RIA) đối với các biện pháp TBT và SPS ở trong nước. Hệ thống này
sẽ tiết kiệm cho nhà nước các tổn thất mà các biện pháp này có thể gây ra cho thương mại
của Việt Nam nhiều hơn các chi phí để hình thành và vận hành chúng. Liên quan đến vấn đề
này, từng có dự án PERQ của Hoa Kỳ giúp hình thành một bộ phận RIA tại CIEM, tuy
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nhiên bộ phận này đến nay cũng không còn hoạt động do không có đặt hàng từ các Bộ và
mô hình này cũng không được nhân rộng tại các Bộ.
OECD7 và APEC8 đã đưa ra khuyến cáo nếu phương án thay thế chưa được đánh giá tác
động một cách cẩn thận và khoa học thì tốt nhất là duy trì biện pháp hiện hành. Điều này
đáng lẽ nên được áp dụng với Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực TBT và
SPS, bởi tính không lường trước được những tổn thất mà chúng có thể gây ra nếu không
được đánh giá, xác định một cách thực chất, bài bản và đầy đủ.
Thứ ba, cần thay đổi phương thức xây dựng kế hoạch và tiến độ xây dựng quy chuẩn,
tiêu chuẩn. Do việc đánh giá tác động và tham vấn các bên có liên quan trong quá trình xây
dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn có chất lượng cần nhiều thời gian và kinh phí, vì vậy cần
thay đổi cơ chế lập và thực hiện kế hoạch xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Có
nghĩa là kế hoạch, tiến độ và kinh phí cho việc xây dựng này phải phụ thuộc vào các công
việc cần làm và thời gian cần thiết để triển khai các công việc đó đối với từng quy chuẩn kỹ
thuật, tiêu chuẩn, chứ không ngược lại (như lâu nay việc xây dựng quy chuẩn/tiêu chuẩn
được ấn định theo kế hoạch hàng năm, không xong là cắt). Việc xây dựng quy chuẩn/tiêu
chuẩn không làm dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm, không vì số lượng mà cần chất
lượng. Nếu không chúng ta sẽ không có các quy chuẩn, tiêu chuẩn có chất lượng và khả thi,
trong khi lại có nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn không được đánh giá đầy đủ, từ đó nguy cơ tạo
ra các rào cản thương mại là rất lớn cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Từ ví dụ xây
dựng tiêu chuẩn của Mỹ cho thấy không thể áp đặt thời hạn ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn
một cách duy ý chí, trừ một số trường hợp khẩn cấp, ví dụ như dịch bệnh, ô nhiễm nghiêm
trọng trên diện rộng, vấn đề an ninh...
Thứ tư, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý như cấp phép, kiểm tra,
chứng nhận phải được soát xét, đánh giá hiệu quả áp dụng một cách thường xuyên nhằm
loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, bối cảnh quản lý.
Thứ năm, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống đối phó với TBT của nước ngoài trên cơ
sở tham khảo các hệ thống của các nước, đặc biệt là của Hàn Quốc như đã đề cập ở trên.
Căn cứ pháp lý để xây dựng hệ thống này là Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày
24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng
lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương
mại. Trung tâm của hệ thống này phải là Ban liên ngành TBT. Ngoài những thành phần Ban
liên ngành TBT nêu trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, cần xem xét bổ sung thêm các
hiệp hội chuyên ngành; các viện, trung tâm thử nghiệm, nghiên cứu chuyên ngành để việc
đánh giá được thực chất và định lượng và các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để phát
hiện kịp thời các quy định kỹ thuật của các nước cản trở thương mại của Việt Nam song
không được thông báo cho WTO.
Hy vọng trong những năm tiếp theo, tầm quan trọng của hàng rào kỹ thuật không chỉ
trên văn bản mà sẽ đi vào đời sống thông qua những cơ chế và hệ thống đối phó với chúng
một cách hữu hiệu góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và năng lực cạnh tranh của hàng
hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, để không bị thua ở chính trên sân nhà,
phải làm sao thương mại Việt Nam, ngoài những yếu tố khác, không bị ảnh hưởng bởi
những quy chuẩn, tiêu chuẩn kém chất lượng do không được đánh giá tác động một cách
thực chất và chậm được soát xét, sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn đã thay đổi.
Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp.
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TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHÂT LƯỢNG

Hai loại hình Giải thưởng Chất lượng Quốc giá
từ năm 2018
ể từ năm 2018, Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ có 2 hình thức giải
thưởng: Giải vàng chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất lượng quốc gia.
Trước đó, Giải thưởng chất lượng quốc gia có 2 hình thức là Giải vàng chất
lượng quốc gia và Giải bạc chất lượng quốc gia.

K

Đây là quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Cũng theo quy định tại Nghị định này, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất
lượng quốc gia sẽ được đánh giá, chấm điểm theo 07 tiêu chí với tổng điểm tối đa là 1.000
Điểm, gồm: Vai trò của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách định hướng vào khách
hàng và thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản
lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động. Giải thưởng chất lượng quốc gia được tặng cho
các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng
cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên.
Quá trình tham gia Giải thưởng trong năm trải qua 6 bước: Đăng ký tham dự giải
thưởng; Đánh giá, xem xét tại Hội đồng sơ tuyển địa phương hoặc bộ, ngành; Đánh giá,
xem xét tại Hội đồng quốc gia; Trình đề nghị trao giải; Thông báo kết quả trao giải thưởng;
Tổ chức lễ trao giải.
Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên
các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình,
được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của
tổ chức, doanh nghiệp; được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc
gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ,
ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các
chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất,
chất lượng. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia còn được Bộ
Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.
Giải thưởng chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do
Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc
nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc
gia và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan tham mưu, giúp Sở Khoa học và
Công nghệ tham mưu UBND tỉnh triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia
hàng năm tại địa phương./.
Quang Luận
BẢN TIN TBT SỐ 43 (THÁNG 6-2018)
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Bổ sung yêu cầu chung trong xây dựng Tiêu chuẩn, Quy
chuẩn kỹ thuật
Nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để
phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 16/5/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày
01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật. Theo đó, Nghị định đã bổ sung Điều 2a như sau:
“Điều 2a. Yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
1. Xây dựng tiêu chuẩn
a) Phải có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức
khoa học và công nghệ, người tiêu dùng, chuyên gia liên quan.
b) Tuân thủ nguyên tắc làm việc đồng thuận trên cơ sở thảo luận, góp ý kiến công khai, dân chủ.
2. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
a) Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) phải
bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết,
tham gia.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt kế
hoạch xây dựng QCVN, QCĐP thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 29, 60, 61 Luật
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm tính
thống nhất, đồng bộ của hệ thống.
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm góp ý đối với kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP
trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của cơ quan xây dựng kế
hoạch.
b) Ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật điều chỉnh theo nhóm các đối tượng tương đồng về đặc
tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý.
c) Quy định biện pháp quản lý và mức giới hạn về các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường trực tiếp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước nhằm bảo đảm an
toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường; bảo vệ động vật, thực vật; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia,
quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tôn trọng quyền tự do sản xuất, kinh doanh của tổ
chức, cá nhân.
d) Nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được viện dẫn đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác,
tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.
đ) Trường hợp viện dẫn đến tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài đối
với các yêu cầu kỹ thuật, cơ quan ban hành phải bảo đảm sẵn có bản tiếng Việt của tài liệu viện dẫn
để cá nhân, tổ chức tham khảo khi được yêu cầu.
e) Khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải rà soát các quy định về thừa nhận tương đương, bảo
đảm tuân thủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, tham gia.
Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật có khả năng tạo rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, cơ
quan ban hành phải gửi dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đến Bộ Khoa học và Công nghệ để gửi lấy ý
kiến quốc tế theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, tham gia."
Nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Thiên Hòa
BẢN TIN TBT SỐ 43 (THÁNG 6-2018)
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THÔNG BÁO TBT
Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện
Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp
điện.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử đối với ắc quy
cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực
của xe đạp điện (sau đây gọi tắt là ắc quy).
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ
sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ắc quy, sản
xuất, lắp ráp xe đạp điện và các cơ quan, tổ
chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm,
kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường và các tổ chức,
cá nhân khác có liên quan.
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức
khoẻ và sự an toàn của con người. Thời
gian dự kiến thông qua vào 01/12/2018.
Thời gian dự kiến có hiệu vào
01/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20
kt/QCVN%2076%202014%20traction%20b
atteries%20used%20for%20electric%20bic
ycles.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/121
Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện
Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về
ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy.
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Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ
thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ
thuật đối với ắc quy chì - axít dùng để khởi
động, chiếu sáng và cho các thiết bị phụ trợ
sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy (sau đây
gọi tắt là ắc quy).
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ
sở sản xuất, nhập khẩu ắc quy, sản xuất, lắp
ráp xe mô tô, xe gắn máy và các cơ quan, tổ
chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm
tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường.
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức
khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào
30/6/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào
tháng 9/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20
kt/QCVN%2047%202018%20lead%20batte
ries%20of%20motorcycles%20and%20mop
eds.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/120
Động cơ sử dụng cho xe moto, xe gắn
máy điện
Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô
và xe gắn máy điện.

11

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử đối với động cơ
sử dụng cho xe mô tô và xe gắn máy điện
(sau đây gọi tắt là động cơ điện).
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ
sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu động cơ
điện; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ráp xe
mô tô, xe gắn máy điện và các cơ quan, tổ
chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm,
kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường.
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức
khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào
01/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào
01/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20
kt/QCVN%2090%202018%20motor%20us
ed%20for%20electric%20motorcycles%20a
nd%20mopeds.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/124.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức
khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào
01/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào
01/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20
kt/QCVN%2075%202014%20motor%20us
ed%20for%20electric%20bicycles.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/125

Động cơ sử dụng cho đạp điện
Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp
điện.

Theo quy định sửa đổi, việc ghi nhãn và
quảng cáo các giải thưởng liên quan trực
tiếp đến sản phẩm sẽ được cho phép và loại
trừ khỏi phạm vi của định nghĩa quảng cáo
phóng đại. Mục đích của dự thảo nhằm cung
cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng.
Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời
gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến
có hiệu lực.
Các nước thành viên WTO 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/
2018/TBT/KOR/18_1968_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/756

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử đối với động cơ
điện một chiều sử dụng cho xe đạp điện (sau
đây gọi tắt là động cơ điện).
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ
sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu động cơ
điện; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe đạp điện
và các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản
lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường.
BẢN TIN TBT SỐ 43 (THÁNG 6-2018)

Thực phẩm
Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật vệ sinh thực
phẩm.

Các sản phẩm gia dụng có chứa
Methylene Chloride
Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Hướng dẫn ghi nhãn một số sản
phẩm gia dụng có chứa Methylene Chloride.
12

https://members.wto.org/crnattachments/
2018/TBT/KOR/18_1967_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/755

Liên minh công nghiệp dung môi
halogen đã đề nghị Ủy ban an toàn sản
phẩm tiêu dùng sửa đổi chính sách năm
1987 về việc ghi nhãn một số sản phẩm có
chứa methylene chloride để phòng chống
các nguy cơ cấp tính do hít phải hơi
methylen clorua ngoài các nguy cơ đã được
nêu trong chính sách.
Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn
các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu
dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày
21/3/2018. Hoa Kỳ chưa xác định thời gian
dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của
Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2018/TBT/USA/18_1929_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1357
Mỹ phẩm
Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật mỹ phẩm.

Cà phê
Ngày 18/4/2018, Kenya thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo về ngành công nghiệp cà phê- Quy
tắc thực hành.

Dự thảo Quy định cung cấp các hướng
dẫn đảm bảo an toàn và chất lượng thực
phẩm; sức khỏe nhân viên, an toàn và phúc
lợi; bảo vệ môi trường và sự bền vững của
các bên liên quan ở Kenya.
Mục đích của dự thảo nhằm mục đích
đạt được yêu cầu về chất lượng. Thời gian
dự kiến thông qua vào tháng 6 năm 2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2018/TBT/KEN/18_2084_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KEN/661.

Cụ thể, các vật liệu mỹ phẩm sẽ được
đưa sang hệ thống báo cáo trước: Danh mục
các loại mỹ phẩm phải được báo cáo trước
khi phân phối và bán.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức
khoẻ và sự an toàn của con người.
Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời
gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến
có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
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DANH MỤC THÔNG BÁO
TBT

DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH
VIÊN WTO TRONG QUÝ II/2018

STT

Số ký hiệu

Quốc gia

Tiêu đề

Tháng 5/2018
01
02
03
04
05

G/TBT/N/BRA/810
G/TBT/N/CHE/231
G/TBT/N/EU/569
G/TBT/N/IND/77

Brazil
Thụy Sĩ
EU
Ấn Độ

G/TBT/N/IND/78

Ấn Độ

06
07
08
09

G/TBT/N/IND/79
G/TBT/N/ISR/1010
G/TBT/N/ISR/1011

Ấn Độ
Israel
Israel

G/TBT/N/JPN/596

Nhật Bản

10
11
12

G/TBT/N/KOR/762
G/TBT/N/MEX/405

Hàn Quốc
Mexico

G/TBT/N/MEX/406

Mexico

13
14
15
16

G/TBT/N/MEX/407
G/TBT/N/MEX/408
G/TBT/N/MEX/409

17
18
19
20
21
22
23

G/TBT/N/TJK/6
G/TBT/N/USA/1362
G/TBT/N/USA/1363
G/TBT/N/USA/1364
G/TBT/N/CAN/554
G/TBT/N/CHN/1270

Mexico
Mexico
Mexico
Vương quôc Ả Rập
Saudi
Tajikistan
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Canada
Trung Quốc

G/TBT/N/TPKM/321

Đài Loan

24
25
26
27
28

G/TBT/N/TPKM/322
G/TBT/N/KOR/763
G/TBT/N/KOR/764
G/TBT/N/KOR/765

Đài Loan
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc

G/TBT/N/NZL/81

New Zealand

29
30
31

G/TBT/N/RUS/86
G/TBT/N/THA/512

Liên bang Nga
Thái Lan

G/TBT/N/GBR/32

Vương quốc Anh

32
33

G/TBT/N/USA/1365
G/TBT/N/ZAF/228

G/TBT/N/SAU/1050

Hoa Kỳ
Nam Phi
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Sữa và sản phẩm sữa (ICS 67.100)
Các sản phẩm dược phẩm
Flurtamone (hoạt chất thuốc trừ sâu)
Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn
Bình nước nóng tức thời gia dụng sử
dụng khí dầu mỏ hóa lỏng
Thiết bị nhà bếp nhỏ (ICS 97.040.50)
Bộ lưu điện (UPS)
Thiết bị hàn hồ quang
Nồi áp suất và nồi hấp gia dụng; Bật
lửa
Xe cơ giới
Thuốc chữa bệnh (ICS 11.120.10)
Thiết bị cho các nhà khai thác du lịch
mạo hiểm / thiên nhiên (ICS 03.200)
Thuốc và thiết bị y tế
Máy bay
Thuốc chữa bệnh (ICS 11.120.10)
Thiết bị công viên giải trí
Xe cơ giới
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
Sản xuất chăn nuôi hữu cơ
Thức ăn sinh học (BE)
Thông tin vô tuyến (ICS 33.060)
Xe cơ giới đường bộ (ICS 43.020)
Mũ bảo hiểm công nghiệp (ICS
13.340.20)
Lò nướng gas
Đèn chiếu sáng
Thực phẩm
Thực phẩm
Các sản phẩm hữu cơ sơ chế và được
chế biến.
Thiết bị điện áp cao (ICS 29.020)
ICS 13.040.50, 43.140
Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá
nhân
Tiêu chuẩn phát thải nguồn
Đồ uống có cồn (ICS: 67.160.10)
14

34

G/TBT/N/ZAF/229

Nam Phi

Thực phẩm

Tháng 4/2018
01
02
03
04
05
06

G/TBT/N/BRA/802

Brazil

G/TBT/N/BRA/803

Brazil

G/TBT/N/BRA/804

Brazil

G/TBT/N/BRA/805

Brazil

G/TBT/N/CAN/546

Canada

G/TBT/N/CAN/547

Canada
Đài Loan
Pháp
Pháp
Georgia

07
08
09
10
11

G/TBT/N/TPKM/318
G/TBT/N/FRA/184
G/TBT/N/FRA/185
G/TBT/N/GEO/104

12
13
14

G/TBT/N/JPN/594
G/TBT/N/KOR/754

Nhật Bản
Hàn Quốc

G/TBT/N/MEX/402

Mexico

G/TBT/N/PRY/104

Paraguay

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

G/TBT/N/TUR/111
G/TBT/N/TUR/112
G/TBT/N/TZA/147
G/TBT/N/TZA/148
G/TBT/N/USA/1352
G/TBT/N/USA/1353
G/TBT/N/USA/1354
G/TBT/N/USA/1355
G/TBT/N/BRA/806
G/TBT/N/BRA/807
G/TBT/N/BRA/808
G/TBT/N/BDI/4
G/TBT/N/BDI/5

Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
Tanzania
Tanzania
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Brazil
Brazil
Brazil
Burundi
Burundi

G/TBT/N/CAN/548

Canada

30
31
32
33
34
35
36
37

G/TBT/N/CHN/1260
G/TBT/N/CHN/1261
G/TBT/N/CHN/1262
G/TBT/N/CHN/1263
G/TBT/N/CHN/1264
G/TBT/N/CHN/1265
G/TBT/N/TPKM/319

15

G/TBT/N/IND/74

Ấn Độ

Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Đài Loan

G/TBT/N/EU/566
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EU

Thuốc trừ sâu, các sản phẩm liên
quan và chất bảo quản gỗ
Thuốc trừ sâu, các sản phẩm liên
quan và chất bảo quản gỗ
Sản phẩm khử trùng
Chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm và nước
hoa (ICS 71.100.70)
Thiết bị đầu cuối viễn thông (ICS
33.050)
Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS
71.100.40)
Thiết bị viễn thông
Thông tin vô tuyến (ICS 33.060)
Thông tin vô tuyến (ICS 33.060)
Sân bay (ICS 93.120)
Máy thông gió, quạt, máy điều hòa
không khí (ICS 23.120)
Dược phẩm (ICS 11.120)
Tương thích điện từ (ICS 33.100)
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí
thiên nhiên (2711)
Đèn và thiết bị liên quan (ICS
29.140)
Bu lông, đinh vít, đinh tán
Bu lông, đinh vít, đinh tán
Đồ uống không cồn (ICS 67.160.20)
Đồ uống không cồn (ICS 67.160.20)
Sản phẩm thuốc lá
Thiết bị Bump-stock-type
Mặt nạ thoát hiểm mạch kín
Xì gà
Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
Thảm thực vật (ICS 65.100)
Thuốc chữa bệnh (ICS 11.120.10)
Dầu cọ ăn được
Thức ăn và đồ uống (ICS 67.020)
Nhiên liệu ô nhiễm (ICS: 13.020;
75.160)
Thuốc chữa bệnh (ICS 11.120.10)
Thuốc chữa bệnh (ICS 11.120.10)
Nhiên liệu lỏng (ICS 75.160.20)
Nhiên liệu lỏng (ICS 75.160.20)
Lò sưởi bằng than dân dụng
Dầu bánh răng cho ô tô (ICS 75.100)
Thiết bị viễn thông
Dithianon (hoạt chất thuốc trừ sâu)
(ICS 65.100)
15

G/TBT/N/KOR/755
G/TBT/N/KOR/756
G/TBT/N/KOR/757

Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hàn Quốc

G/TBT/N/KOR/758

Hàn Quốc

G/TBT/N/MEX/403

Mexico

43
44
45
46

G/TBT/N/TZA/149
G/TBT/N/UGA/834
G/TBT/N/UGA/835

Tanzania
Uganda
Uganda

G/TBT/N/UGA/836

Uganda

47
48
49
50

G/TBT/N/UGA/837
G/TBT/N/UGA/838
G/TBT/N/USA/1356

Uganda
Uganda
Hoa Kỳ

G/TBT/N/USA/1357

Hoa Kỳ

51

G/TBT/N/USA/1358

Hoa Kỳ

38
39
40
41
42

Mỹ phẩm
Thực phẩm (ICS 67.040)
Gỗ nguyên liệu, gỗ xẻ,…
Phương tiện giao thông đường bộ
chạy điện (ICS 43.120)
Thang máy và thang cuốn (ICS
91.140.90)
Khí thiên nhiên (ICS 75.060)
Thức ăn gia súc (ICS 65.120)
Thức ăn gia súc (ICS 65.120)
Dụng cụ và vật liệu phẩu thuật (ICS
11.040.30)
Kim khâu dùng trong phẫu thuật
Kim khâu dùng trong phẫu thuật
Thực phẩm hữu cơ (ICS 67.040)
Các sản phẩm gia dụng có chứa
Methylene Chloride
Quả xoài (ICS 67.080)

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
6 tháng đầu năm 2018
Trong tháng 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu
Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng,
duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001 tại cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày
20/01/2018); Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo
TCVN ISO 9001:2015 năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);
Báo cáo Bộ KH&CN tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh
học E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);
Báo cáo kết quả rà soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn
kỹ thuật địa phương năm 2017 (Công văn số 1323/UBND-KGVX ngày 05/4/2018).
Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tham mưu báo cáo tình hình,
kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa
bàn tỉnh năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2018; báo cáo kết quả
rà soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương
năm 2017 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh.
Thẩm định, cấp 03 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ.
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Công văn góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Đề án tổng thể triển
khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; góp ý dự
thảo Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Về Công tác quản lý đo lường, Chi cục đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ
niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); trả lời Chi nhánh Công ty Cổ phần xăng dầu dầu
khí Vũng Tàu tại Bình Thuận về việc triển khai bán xăng RON 95-III; đề xuất triển khai
một số nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh tra KHCN năm 2018; hướng dẫn các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng. Văn bản đề
nghị Tổng cục hướng dẫn xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp
Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo cho 22 cửa hàng xăng dầu; phối hợp huyện
Hàm Tân tổ chức kiểm tra cân ô tô tại cơ sở thu mua cây Tình Vy theo phản ánh của người
dân, kết quả cân ô tô đạt yêu cầu đo lường.
Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng
trên địa bàn tỉnh năm 2017; kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà
nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và
Chi cục TCĐLCL TP.Hồ Chí Minh trong năm 2017; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa
Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện năm 2017.
Tổ chức triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh năm
2018, theo đó Công ty Điện lực Bình Thuận gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng kiểm định với số lượng 15% tổng số công tơ điện kiểm định định kỳ năm 2018
(cụ thể là 5.415 chiếc công tơ điện các loại).
Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục đã
biên tập và gửi 38 tin hoạt động liên quan lĩnh vực quản lý đăng tải trên website Sở. Chọn
lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO, gửi 15 tin về sản phẩm, hàng hóa
đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm: 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: Đến hết tháng 5/2018, đã biên tập, cập nhật 115 tin,
bài về hoạt động quản lý 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. Phát hành Bản tin TBT số 01/2018 và Kế
hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm 2018.
Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục tổ chức tuyên
truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2018. Qua đó, tiếp nhận 07 đơn đăng ký tham gia.
Hướng dẫn 03 tổ chức, doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né, Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL) gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng
cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xem xét.
Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao tặng Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia năm 2017 cho 01 doanh nghiệp của tỉnh (Công ty CP Bến Thành Mũi Né –
Muine Bay resort).
Tiếp nhận Bản đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 của 03
doanh nghiệp (Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, Công ty CP may Bình Thuận
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– Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận). Qua xem xét cùng các sở ngành
có liên quan, cả 03 doanh nghiệp đều đáp ứng điều kiện tham dự theo quy định. Hiện đang
hướng dẫn các doanh nghiệp viết báo cáo tham gia.
Lựa chọn, đề xuất 02 doanh nghiệp (Công ty CP May Phan Thiết và Công ty CP May
Phú Long) cho SMEDEC 2 để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang
tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục đã tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà
nước: tính đến 31/5/2018 đã kiểm tra được 11 đơn vị (Chi cục Phát triển nông thôn, Sở
Thông tin và Truyền thông, UBND xã Tân Thắng, UBND huyện Phú Quý, UBND xã Tam
Thanh, UBND xã Ngũ Phụng, Ban Thi đua khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ, Văn
phòng UBND tỉnh, UBND thị trấn Võ Xu, UBND xã Mê pu).
Tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 29
UBND cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam: hiện Chi
cục đang hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng. Tính đến nay, đã có 73/127 UBND cấp
xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện ISO.
Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế
hoạch tham mưu Lãnh đạo Sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; Phối hợp với đơn vị tư vấn
lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập
Báo cáo đầu tư Dự án, tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ
quan hành chính nhà nước.
Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở, đạt 37,5% theo kế
hoạch (15 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 06 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 04 cơ sở
kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 01 cơ sở kinh doanh
dịch vụ taxi, 01 cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện đo là cân ô tô). Lấy 14 mẫu xăng
thử nghiệm chất lượng (06 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II và 08 mẫu xăng không chì
RON 95-III). Kết quả kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng (02 cơ sở
vi phạm về đo lường, 02 cơ sở vi phạm về chất lượng), tổng số tiền xử phạt là 140.000.000
đồng, cụ thể:
- Về đo lường: 01 cơ sở sử dụng 02 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu
lực, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng; 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo
xăng dầu có sai số +0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đề nghị ngừng sử dụng và thực
hiện khắc phục theo thời gian quy định.
- Về chất lượng: 02 cơ sở buôn bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng, tổng số tiền xử phạt 120.000.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít
xăng RON 95-III không đạt chất lượng.
Bên cạnh đó, Chi cục tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG trên
địa bàn toàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả
phát hiện 03 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính
với tổng số tiền là 140.500.000 đồng.
Phối hợp Thanh tra Bộ KHCN và Sở Công thương thanh tra Công ty Điện lực Bình
Thuận, Điện lực Phan Thiết và Điện lực Hàm Thuận Bắc, kết quả không vi phạm.
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Phối hợp thanh tra Sở KHCN thanh tra 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện cả 02 cơ
sở buôn bán xăng (02 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II, 02 mẫu xăng không chì RON 95III) có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chuyển hồ sơ UBND tỉnh
xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 440.000.000 đồng.
Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục tiếp tục triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, cụ thể:
- Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001
theo kế hoạch; tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL
đến UBND cấp xã: đến cuối 2018, có 20 đơn vị hoàn thành việc xây dựng; tổ chức 03 lớp
tập huấn, đào tạo hướng dẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho các đơn vị; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện
Dự án triển khai ISO điện tử phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trình cấp thẩm quyền
phê duyệt và bước đầu triển khai cho một số cơ quan.
- Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng các hệ
thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất – chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn,
chứng nhận hợp quy;
- Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo
chương trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2018, đặc biệt tập trung thanh, kiểm tra hoạt
động kinh doanh xăng dầu.
-Triển khai công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn
tỉnh; tiếp tục tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng
dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì.
-Đánh giá lại và đánh giá mở rộng cơ sở đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường./.
Phạm Cúc
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