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BÌNH THUẬN: KINH TẾ XÃ HỘI TIẾP TỤC CHUYỂN 

BIẾN TÍCH CỰC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

rong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình 

hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 vẫn tiếp tục phát 

triển ổn định và có sự chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng 

so với cùng kỳ. 
Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,8%, 

trong đó nhóm ngành dịch vụ 10,7%; hoạt 

động sản xuất công nghiệp ổn định, hạ tầng 

các khu, cụm công nghiệp được đôn đốc 

triển khai. Hoạt động du lịch tiếp tục phát 

triển, số lượng du khách, thời gian lưu trú và 

doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm 

trước. 

Sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi 

trồng thủy sản giữ vững; chăn nuôi từng 

bước được phục hồi; sản xuất tôm giống 

tăng cao so với cùng kỳ. Công tác xử lý chống lấn chiếm đất lâm nghiệp, chống phá rừng và 

phòng chống cháy rừng được triển khai tốt. Công tác xây dựng nông thôn mới, giao thông 

nông thôn, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung chỉ đạo. Các chính sách 

hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực 

hiện tốt. Hoạt động thương mại nội địa, xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ; quản lý thị 

trường, giá cả được tăng cường, góp phần bình ổn giá cả và ổn định thị trường trong 

tỉnh. Hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển. 

T 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Thu nội địa đạt kế hoạch khá và tăng so cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách bảo đảm cho 

các yêu cầu chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng 

cường phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh.  

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc trên 

địa bàn được tập trung chỉ đạo, nhất là giải phóng mặt bằng đường Hòa Thắng – Hòa Phú. 

Một số dự án ngoài ngân sách đã đi vào hoạt động kinh doanh và khởi công một số dự án 

lớn như: Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, sân bay Phan Thiết và Khu đô thị du lịch biển. 

Chất lượng dạy và học ở các cấp học từng bước được nâng lên. Công tác phòng, chống 

dịch bệnh được tăng cường; các chương trình y tế quốc gia được triển khai đều ở các tuyến. 

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền có nhiều mặt chuyển biến 

tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở 

cho người có công, quan tâm chăm lo đời sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh có nhiều cố gắng, nhất là giải quyết kịp thời 

các phát sinh đảm bảo trật tự xã hội, các khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, các địa 

phương, các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và tổ chức sản xuất 

kinh doanh. Quốc phòng, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững và ổn định. Trật tự an toàn 

xã hội được bảo đảm và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ, giao quân đợt 1 đạt chỉ tiêu 

được giao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

có tăng nhưng chưa vững chắc; hoạt động nhiều doanh nghiệp còn khó khăn; sản xuất nông 

nghiệp gặp khó khăn do nắng hạn kéo dài; tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ 

bản còn chậm; chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế, một số địa phương tình trạng học 

sinh bỏ học vẫn còn cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số nơi vẫn 

còn phức tạp, đơn thư khiếu kiện gia tăng. 

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2015, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tiến hành rà soát, đánh giá kết quả kết quả thực hiện 

từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó đề ra các biện pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ công tác được giao năm 2015. Trong đó, phải  tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, 

điều hành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc 

đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Hoàn thành xây dựng Đề án Trung tâm năng lượng, 

Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, Trung tâm du lịch - thể thao biển tầm Quốc gia 

theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, từ đó 

góp phần tăng thu nhập cho người làm nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; 

triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bão lũ, thiên tai và phòng cháy chữa 

cháy; tìm giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy các dự án phát 

triển; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch; tích cực tìm kiếm các 

nguồn vốn, khai thác các nguồn thu để đẩy nhanh tiến độ các công trình; đẩy mạnh thu ngân 

sách, chống thất thu; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; kiềm chế 

tội phạm, tai nạn giao thông; cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các mặt./. 

Theo Cổng TTĐT Tỉnh 
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Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,8% trong 

điều kiện khó khăn 
Trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - 

xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 vẫn tiếp tục phát triển ổn định và có sự chuyển 

biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 

8,8%, trong đó nhóm ngành dịch vụ 10,7%; hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định, hạ 

tầng các khu, cụm công nghiệp được đôn đốc triển khai 

Nhiều vấn đề được thảo luận như công tác đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, 

việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các dự án, 

công trình trọng điểm, bức xúc trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, nhất là giải phóng mặt 

bằng đường Hòa Thắng – Hòa Phú. Một số dự án ngoài ngân sách đã đi vào hoạt động kinh 

doanh và khởi công một số dự án lớn như: Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, sân bay Phan Thiết và 

Khu đô thị du lịch biển. Chất lượng dạy và học ở các cấp học từng bước được nâng lên. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường; các chương trình y tế quốc gia được 

triển khai đều ở các tuyến. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền 

có nhiều mặt chuyển biến tiến bộ. 

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 

người có công, quan tâm chăm lo đời sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Biểu dương những thành quả đạt được, ông Lê Tiến Phương cũng lưu ý các ngành, các 

địa phương: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có tăng nhưng chưa vững chắc; hoạt động nhiều 

doanh nghiệp còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp gặp khó do nắng hạn kéo dài; tiến độ thi 

công một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm; chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế, 

một số địa phương tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội một số nơi vẫn còn phức tạp. Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại 6 

tháng cuối năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tiến hành rà soát, 

đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó đề ra các biện pháp tiếp 

tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao năm 2015. Trong đó phải  tiếp tục 

đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong chỉ đạo để tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Hoàn thành xây dựng Đề án 

trung tâm năng lượng, trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, trung tâm du lịch - thể thao 

biển tầm quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo phát triển nông nghiệp 

theo hướng toàn diện, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị và chất 

lượng sản phẩm, từ đó góp phần tăng thu nhập cho người làm nông nghiệp; đẩy mạnh xây 

dựng nông thôn mới; triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bão lũ, thiên tai 

và phòng cháy chữa cháy; tìm giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, thúc đẩy 

các dự án phát triển; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch; tích cực 

tìm kiếm các nguồn vốn, khai thác các nguồn thu để đẩy nhanh tiến độ các công trình; đẩy 

mạnh thu ngân sách, chống thất thu; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục các 

cấp học, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn 

với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật 

tự; cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

Nguồn Báo Bình Thuận 

KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 
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Tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh nửa 

đầu năm 2015 
 

Tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2015 có sự thăng 

trầm ở các nhóm hàng hóa khác nhau. Xuất khẩu hàng thuỷ sản khá ổn định, hàng 

may mặc tiếp tục duy trì ở mức tăng khá, song nhóm hàng nông sản bị giảm sút khá 

lớn. Đáng chú ý là từ đầu năm đến nay, giá cao su giảm, xuất khẩu rất ít (chỉ xuất 

được 115 tấn trong quý 1/2015), mặt hàng nhân hạt điều đến nay vẫn chưa xuất được. 

Trong 3 nhóm hàng hóa chủ lực tham gia xuất khẩu của địa phương, nhóm hàng hóa 

khác vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong 6 tháng qua với kim ngạch đạt 91,45 triệu 

USD. Con số này nếu so cùng kỳ năm 2014 thì tăng đến 45,11%, còn so kế hoạch năm 2015 

đã đạt 65,36%, nhờ đó góp công lớn cho xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận giữ mức tăng 

trưởng dương, dù tình hình kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn… Đặc biệt trong nhóm 

hàng hóa khác, hiện may mặc là sản phẩm có đóng góp đáng ghi nhận nhất khi đem về kim 

ngạch xuất ước đạt hơn 64 triệu USD trong nửa năm qua, tăng 34,55% so cùng kỳ năm 

ngoái. Đây là điều nằm trong dự báo của các doanh nghiệp địa phương, bởi phần lớn sản 

phẩm gia công đã được đối tác ký kết bao tiêu xuất khẩu với số lượng ngày càng nhiều hơn. 

Ở nhóm hàng thủy sản, nhờ diễn biến ngư trường trong thời gian qua có thuận lợi và 

đang vào vụ cá nam nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến, chủ động 

tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Ước trong nửa đầu năm 2015, nhóm hàng này đã tham gia 

đóng góp kim ngạch xuất khẩu được 51,42 triệu USD, tăng xấp xỉ 7% so cùng kỳ năm ngoái 

và đạt 41,14% so kế hoạch năm. Trong khi đó, cùng thời gian nhưng nhóm hàng nông sản 

của Bình Thuận chỉ mới đem về kim ngạch xuất khẩu cho địa phương ước vỏn vẹn 5,23 

triệu USD, giảm hơn 45% so 6 tháng đầu năm 2014 và đạt chưa tới 19% so kế hoạch năm 

2015. 

Tìm hiểu nhóm hàng nông sản được biết, hiện rau củ quả (chủ yếu thanh long) đang là 

mặt hàng chủ lực của nhóm với 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xuất khẩu. Nhưng 

từ đầu năm 2015 đến nay, chỉ có khoảng 7.000 tấn thanh long Bình Thuận được xuất khẩu 

theo đường chính ngạch, góp cho nhóm hàng nông sản 4,45 triệu USD (giảm hơn 35% so 

cùng kỳ, do đơn giá xuất khẩu vào các thị trường đều giảm sút). Thêm vào đó, tại địa 

phương cũng có những doanh nghiệp thu mua đóng gói thanh long nhưng lại bán cho các 

đơn vị ngoài tỉnh xuất khẩu, dẫn đến kim ngạch thực hiện của nhóm hàng nông sản “lao 

dốc” thê thảm… 

Ngoài thanh long, mặt hàng cao su tham gia xuất khẩu trong những tháng qua thực hiện 

đạt kết quả còn thấp hơn: Góp vào kim ngạch chung chỉ khoảng 450.000 USD, giảm 61,8% 

so cùng kỳ năm trước và bằng 15% kế hoạch năm 2015. Nguyên nhân là do hạn hán kéo dài 

ảnh hưởng đến năng suất khai thác, bên cạnh đó giá cao su vẫn duy trì ở mức thấp, gây 

nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất - chế biến mủ trên địa bàn… Cũng nằm 

trong nhóm hàng nông sản, đến nay mặt hàng nhân hạt điều của Bình Thuận chưa đem lại 

kim ngạch đáng kể, lý do là doanh nghiệp chuyên thu mua nguyên liệu về sơ chế để xuất 

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỈNH 
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khẩu, hoạt động thiếu ổn định. Còn mặt hàng gạo hiện không có kim ngạch xuất khẩu, vì 

doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn Bình Thuận (Công ty CP Lương thực Nam Trung bộ) 

đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do không đạt thành 

tích xuất khẩu trong 12 tháng liên tục. 

Như vậy với kim ngạch ước đạt hơn 148 triệu USD, hàng hóa xuất khẩu của Bình 

Thuận thực hiện trong 6 tháng qua đã hoàn thành một nửa (50,72%) so kế hoạch năm nay là 

292 triệu USD. Với kết quả đạt được theo hai chiều hướng như trên, địa phương và các 

doanh nghiệp cần tập trung phát huy lợi thế và giữ vững nhịp tăng trưởng ở nhóm hàng hóa 

khác và nhóm hàng thủy sản. Nhưng đồng thời cũng phải sớm tìm giải pháp khắc phục hạn 

chế, nhằm từng bước nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho nhóm hàng nông sản, nhất là đối 

với thanh long, để góp phần hoàn thành chỉ tiêu thực hiện 27,7 triệu USD trong năm 2015. 

 Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp 
  

  

Tỉnh Bình Thuận có 07 doanh nghiệp đạt danh hiệu 

“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014 
 

Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công 

Thương, tham khảo ý kiến công luận; Ngày 12/6/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 

định số5898/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy 

tín” năm 2014. 

Theo Quyết định số 5898/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, cả nước có 305 doanh nghiệp 

thuộc 23 ngành hàng đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014, trong đó ở 

tỉnh Bình Thuận có 07 doanh nghiệp được công nhận, cụ thể: 

- Ngành hàng thủy sản: tổng số 50 doanh nghiệp, trong đó tỉnh Bình Thuận có 02 doanh 

nghiệp (Công ty TNHH Hải Nam, Công ty TNHH Thông Thuận); 

- Ngành hàng cao su: tổng số 32 doanh nghiệp, trong đó tỉnh Bình Thuận có 01 doanh 

nghiệp (Công ty TNHH MTV Cao su Bình thuận); 

- Ngành hàng rau củ quả: tổng số 25 doanh nghiệp, trong đó tỉnh Bình Thuận có 02 

doanh nghiệp (DNTN Rau quả Bình Thuận, Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu); 

- Ngành hàng dệt may: tổng số 27 doanh nghiệp, trong đó tỉnh Bình Thuận có 02 doanh 

nghiệp (Công ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè và Công ty TNHH may Phú Long). 

Đây là chương trình hàng năm do Bộ Công Thương tổ chức (được thực hiện từ năm 

2004 đến nay). Chương trình đã góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và uy tín của các 

doanh nghiệp Việt Nam đến các đối tác, tổ chức nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp mở rộng thị trường/. 

Phòng TBT Bình Thuận 
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Lưu ý khi xuất khẩu sang Đức 
 

 Để xuất khẩu vào thị trường châu Âu nói chung và thị trường Đức nói riêng, 

trước tiên, doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần tìm hiểu kỹ: Các chính sách về thuế và 

thuế suất, thủ tục hải quan, những quy định hạn chế nhập khẩu, yêu cầu về an toàn vệ 

sinh thực phẩm, các kênh phân phối chủ yếu tại Đức, văn hóa kinh doanh của người 

Đức... 

 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

và vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu 

dùng Đức đặt lên rất cao. Đây cũng chính là khía 

cạnh của đạo đức kinh doanh tại thị trường Đức. 

Ngoài ra, bao bì đóng gói bắt mắt cũng là yếu tố 

quyết định cho sản phẩm xuất khẩu của DN. 

 Phương thức giới thiệu sản phẩm đến được 

vơi người tiêu dùng Đức một cách nhanh nhất là 

thông qua các kênh hội chợ chuyên ngành, từ đó 

quảng bá thương hiệu cũng như tiếp cận được với 

các hợp đồng thương mại tiềm năng. Các hội chợ 

tiềm năng của Đức dành cho DN Việt Nam là: Hội 

chợ Du lịch, hàng nông sản, thực phẩm, đồ thủ 

công mỹ nghệ, rau quả tươi, điện tử tiêu dùng và 

điện tử dân dụng, nước và môi trường. 

 Theo bà Đào Thu Trang- Chuyên gia tư vấn 

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt 

Nam, DN Việt nên tìm hiểu yêu cầu của thị trường 

Đức như thế nào với sản phẩm nhập khẩu; cần 

phải chắc chắn rằng, sản phẩm của mình không 

gặp vấn đề gì khi xuất khẩu, và điều quan trọng là cần phải tìm ra được kênh phân phối phù 

hợp nhất cho ngành hàng của mình đến được với người tiêu dùng Đức. 

 Nguồn: baocongthuong.com.vn 

 

 

QUY ĐỊNH NGOẠI THƯƠNG CỦA MOZAMBIQUE 
 

Mozambique là quốc gia nằm ở Nam Phi, Bắc giáp Tanzania; Tây giáp Malawi, 

Zambia, Zimbabwe, Nam Phi, Swaziland; Đông giáp Ấn Độ Dương. Lãnh thổ quốc gia 

gồm vùng đồng bằng rộng lớn ven biển (45% diện tích lãnh thổ) trải dài trên 2.000 km 

từ Bắc đến Nam. Mozambique là nước nông nghiệp, sản phẩm chính là hạt điều, cùi 

dừa, chè, bông, mía, lạc. Nền kinh tế nước này còn dựa vào cung cấp dịch vụ như xuất 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
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khẩu điện (Mozambique có đập thuỷ điện nổi tiếng Cahora Basa), dịch vụ cảng, đường 

giao thông quá cảnh cho các nước láng giềng.  

Việt Nam và Mozambique chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/6/1975. 

Hai nước trong thời gian qua đã tăng cường trao đổi giao thương, giá trị kim ngạch xuất 

ngạch khẩu đều gia tăng hàng năm, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mozambique 
 

I. Quy định nhập khẩu: 

Mọi lô hàng nhập khẩu có giá trị từ 500 

đô-la Mỹ trở lên cần phải có giấy phép nhập 

khẩu (gọi tắt là BRI). Giấy phép nhập khẩu 

ghi rõ cảng đến, kho trả hàng hoá, nước xuất 

xứ, số lượng và tiền tệ thanh toán và ngân 

hàng giao dịch. Một số hàng hoá thuộc danh 

mục cấm nhập khẩu như chất ma túy; trong 

khi đó nhập khẩu vũ khí yêu cầu phải có 

giấy phép của chính quyền địa phương. 

Các chứng từ nhập khẩu cần có: 

1. Hoá đơn bán hàng: 

Hai bản sao của hoá đơn bán hàng bằng 

tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Anh và yêu 

cầu có mô tả cụ thể về hàng hoá, tính chất, 

số lượng, giá trị trên một đơn vị, tổng giá 

trị, nhãn hiệu và mã số, trọng lượng của 

từng loại hàng hoá, tổng trọng lượng; giá trị 

FOB và các chi phí, nước xuất xứ, cam kết 

rằng các thông tin và chi phí là đúng sự thật. 

Đại diện có thẩm quyền của công ty nhập 

khẩu phải ký tên bên cạnh cam kết. 

2. Chứng nhận xuất xứ: 

Nhà nhập khẩu cần yêu cầu bên bán 

hàng cung cấp Chứng nhận xuất xứ gồm hai 

bản sao theo mẫu chung do phòng Thương 

mại – Công nghiệp nước xuất khẩu cấp. 

3. Vận đơn: 

Vận đơn phải ghi rõ tên của doanh 

nghiệp xuất khẩu hàng hoá, tên và địa chỉ 

của người nhận hàng (nhập khẩu), cảng đến, 

mô tả hàng hóa, niêm yết tiền cước vận 

chuyển và các chi phí khác, số lượng hóa 

đơn, vận đơn bao gồm trong bộ hồ sơ nhập 

khẩu; ngày ký và chữ ký của đơn vị vận tải 

(forwarder). Những thông tin trên vận đơn 

phải khớp với thông tin thể hiện trên hoá 

đơn và các chứng từ khác. Các hóa đơn 

đường hàng không có thể thay thế vận đơn 

trong trường hợp vận chuyển bằng hàng 

không. Vận đơn phải gồm thông tin nước 

xuất xứ. 

4. Danh sách đóng gói hàng hoá 

(packing list): 

Luật Hải quan của Mozambique không 

yêu cầu Danh sách đóng gói hàng hoá 

nhưng khuyến khích các doanh nghiệp cung 

cấp. 

5. Hóa đơn chiếu lệ (pro forma 

invoice): 

Nhà nhập khẩu phải cung cấp ba bản 

sao của hóa đơn chiếu lệ theo mẫu để xin 

giấy phép nhập khẩu có xác nhận của Phòng 

thương mại và công nghiệp. 

II. Quy định xuất khẩu: 

Theo quy định xuất khẩu của 

Mozambique, doanh nghiệp phải xuất trình 

các chứng từ sau: 

Giấy chứng nhận vệ sinh: Thực vật, hạt 

giống, động vật và sản phẩm động vật phải 

có chứng nhận an toàn vệ sinh và có thể 

kiểm tra tại cảng nhập khẩu. 

Giấy chứng nhận khử trùng: Yêu cầu 

Giấy chứng nhận khử trùng, diệt khuẩn đối 

với mặt hàng quần áo đã qua sử dụng. 

Giấy chứng nhận khử trùng đối với 

rơm, rạ được sử dụng để đóng gói hàng hoá. 

III. Các thủ tục và chứng từ khác: 

1. Dán nhãn: 

Nhãn hàng hoá phải ghi rõ tên mô tả 

của sản phẩm, danh sách các thành phần, 

bao gồm cả phụ gia thực phẩm, trọng lượng, 

tên, địa chỉ, và số điện thoại của nhà sản 
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xuất hoặc nhà phân phối, khối lượng tịnh, 

khối lượng theo đơn vị hệ mét và hướng dẫn 

cho việc lưu trữ và sử dụng. Nhãn các sản 

phẩm dược phẩm phải hiển thị các thành 

phần của sản phẩm. Việc ghi nhãn sản phẩm 

thực phẩm và thực phẩm đóng hộp phải ghi 

rõ trọng lượng tịnh và tổng, nước xuất xứ, 

tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nội dung, 

loại và thương hiệu. 

2. Đóng dấu: 

Đóng dấu hàng hoá tại cảng của người 

nhận hàng trên bao bì hàng hoá để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc kiểm tra lô hàng tại 

cảng đến. Hàng hoá phải được đánh số rõ 

ràng. 

3. Đóng gói: 

Hàng được đóng gói để chịu được độ 

ẩm cao và tránh mất mát, hư hại. 

 Nguồn: Vụ Châu phi Tây Á Nam Á – 

Bộ Công Thương

  

CFIA bổ sung quy định liên quan đến  

xuất khẩu thủy sản vào Canada 

Vừa qua, Cơ quan Thanh tra thực 

phẩm Canada (CFIA) đã thay đổi mã số 

HS và mô tả sản phẩm đối với một số loài 

giáp xác và thông báo cụ thể tại trang 

web của CFIA. Cụ thể: 

-  Mã HS 03.06.11 đến 03.06.19 và tất 

cả những sản phẩm liên quan trước đó được 

mô tả “không ăn liền, còn vỏ (đông lạnh)” 

chuyển thành “không ăn liền, nguyên con 

(đông lạnh)” 

-  Mã HS 03.06.11 đến 03.06.19 và tất 

cả những sản phẩm liên quan trước đó được 

mô tả “không ăn liền, bỏ vỏ (đông lạnh)” 

chuyển thành “không ăn liền, bỏ đầu và còn 

hoặc bỏ vỏ (đông lạnh)” 

-  Mã HS 03.06.21 đến 03.06.29 và tất 

cả những sản phẩm liên quan trước đó 

được mô tả “không ăn liền, sống hoặc còn 

vỏ (không đông lạnh)” chuyển thành 

“không ăn liền, sống hoặc nguyên con 

(không đông lạnh)” 

-  Mã HS 03.06.21 đến 03.06.29 và tất 

cả những sản phẩm liên quan trước đó 

được mô tả “không ăn liền, sống hoặc bỏ 

vỏ (không đông lạnh)” chuyển thành 

“không ăn liền, sống hoặc bỏ đầu và còn 

hoặc bỏ vỏ (không đông lạnh)” 

CFIA quy định cụ thể các trường hợp 

sản phẩm giáp xác NK vào Canada dùng 

làm thực phẩm chịu sự điều chỉnh của Quy 

định về Thú y (phải có Giấy phép NK và 

Giấy chứng nhận kiểm dịch). Các sản 

phẩm giáp xác (nêu trong Mục III, Quy 

định về Thú y Canada) đông lạnh/không 

đông lạnh bỏ đầu, còn vỏ hoặc bỏ vỏ và ăn 

liền không yêu cầu phải có Giấy phép NK 

và Giấy chứng nhận kiểm dịch. 

Để thực hiện quy định của CFIA, Cục 

Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy 

sản (NAFIQAD) yêu cầu các cơ sở sản xuất 

thủy sản XK vào Canada thực hiện theo 

đúng hướng dẫn của Cục tại công văn số 

185/QLCL-CL1 ngày 31/01/2013 và công 

văn 515/QLCL-Cl1 ngày 02/4/2013 khi XK 

thủy sản vào Canada; chủ động liên hệ với 

nhà NK để cập nhật và thực hiện đầy đủ các 

quy định, thủ tục có liên quan đến CFIA. 

 Nguồn: vasep.com.vn
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Bình Thuận hiện là “thủ phủ” thanh long của cả nước với tổng diện tích trên 25.000 

ha, sản lượng bình quân hàng năm trên 500.000 tấn. Tuy nhiên, để có thị trường ổn định 

cho trái thanh long hiện nay vẫn đang là vấn đề khó, và điệp khúc được mùa mất giá lập 

lại thường xuyên với người nông dân.  

 

Thị trường xuất khẩu thanh long: Giải pháp 

nào cho doanh nghiệp Bình Thuận
 heo báo cáo của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh, 

Bình Thuận hiện có diện tích 

thanh long dẫn đầu 

cả nước với hơn 

25.000 ha, sản 

lượng hàng năm 

trên 500.000 tấn 

(chiếm 80% cả 

nước). Toàn tỉnh có 

hơn 8.000 ha thanh 

long được sản xuất 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP (sản xuất 

nông nghiệp tốt tiêu 

chuẩn Việt Nam ) 

và 222 ha được sản 

xuất theo tiêu 

chuẩn GlobalGAP (sản xuất nông nghiệp 

tốt theo tiêu chuẩn toàn cầu). 

Phát biểu tại hội thảo về sản xuất và 

tiêu thụ thanh long bền vững được tổ chức 

tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) vừa 

qua, ông Phan Tấn Khế, Chủ tịch Hội nông 

dân Bình Thuận cho rằng, thực tế sản xuất 

và tiêu thụ thanh long Bình Thuận đang có 

nhiều vấn đề nhà quản lý, nhà khoa học, 

doanh nghiệp và nông dân cần quan tâm, 

đặc biệt vào năm 2016, khi thực hiện 

thương mại hóa toàn cầu, trong đó có trái 

thanh long. Hiện, con số sản xuất thanh 

long theo chuẩn VietGAP vẫn còn quá 

“khiêm tốn” so với tổng diện tích thanh 

long hiện có của tỉnh. Bên cạnh đó, khâu 

thu mua, đóng gói để xuất khẩu, nhiều 

doanh nghiệp chưa thực hiện theo tiêu 

chuẩn, khiến sản phẩm 

kém sức cạnh tranh, 

không đáp ứng được 

yêu cầu của nhiều thị 

trường tiêu thụ. Nhiều 

nông dân còn lạm dụng 

chất kích thích, thuốc 

bảo vệ thực vật, ảnh 

hưởng đến chất lượng 

trái thanh long… 

Bên cạnh đó, sự 

liên kết giữa các tác 

nhân trong chuỗi giá trị 

trái thanh long xuất 

khẩu chưa chặt chẽ như: 

Sự gắn kết giữa công ty xuất khẩu và người 

sản xuất còn rất yếu, các công ty xuất khẩu 

chưa xây dựng được vùng nguyên liệu mà 

chủ yếu thu mua thông qua trung gian. 

Công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế 

biến còn chậm phát triển. Vấn đề thu hái, 

phân loại, đóng gói, bao bì và bảo quản 

thanh long chủ yếu là thực hiện bằng biện 

pháp thủ công, tỷ lệ hư hỏng do dập nát và 

thối của thanh long cao. 

Tại Hội thảo, đa số những người trồng 

thanh long điều cho rằng, nguyên nhân 

chính dẫn đến thanh long chậm phát triển 

theo chuẩn VietGAP là do các doanh 

nghiệp thu mua. Hiện nay, 80% thanh long 

T 
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Bình Thuận xuất khẩu sang Trung Quốc, và 

thị trường này không đòi hỏi thanh long sản 

xuất theo tiêu chuẩn GAP. Từ đó, các doanh 

nghiệp thu mua không đặt tiêu chí sản phẩm 

theo chuẩn VietGAP và thu mua bằng giá 

với sản phẩm thông thường. Đây được xem 

là mối nguy cho thanh long Bình Thuận. 

Ồng Nguyễn Tiến Phong, một hộ trồng 

thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam chia 

sẻ: sự lẫn lộn giữa sản phẩm VietGAP và 

không VietGAP đã có tác động rất lớn đến 

tâm lý người sản xuất theo VietGAP. Chính 

điều này đã làm cho những người sản xuất 

không muốn đăng ký tham gia chương trình 

và đang quay lưng lại với chương trình sản 

xuất theo chuẩn VietGAP. Hầu hết nông 

dân đang sản xuất theo VietGAP đều đặt 

vấn đề “sản xuất theo VietGAP, nhưng ai sẽ 

mua sản phẩm theo GAP". Đây là câu hỏi 

và là yêu cầu hết sức chính đáng của người 

trồng thanh long Bình Thuận hiện nay. 

Trước thực tế này, ông Nguyễn Duy 

Lượng, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt 

Nam cho rằng: Thanh long Việt Nam đã 

xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Ngoài một số thị trường truyền thống như 

Thái Lan , Indonesia , Hà Lan… thanh long 

đang từng bước xâm nhập vào một số thị 

trường mới là Ấn Độ, Nhật… Tuy nhiên, 

diện tích thanh long tăng nhanh khiến việc 

tìm kiếm thị trường xuất khẩu gặp khó 

khăn. Trước mắt, phải chú trọng triển thị 

trường nội địa, đặc biệt là đẩy mạnh thực 

hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam ”. Bên cạnh đó, 

công tác quảng bá, giới thiệu mặt hàng này 

trên thị trường thế giới và khu vực được đẩy 

mạnh; nghiên cứu gắn kết chặt chẽ giữa sản 

xuất – thu mua – sơ chế, chế biến, bảo quản 

và tiêu thụ; chuyển giao khoa học công 

nghệ vào khâu sản xuất, chế biến; đẩy mạnh 

công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

Đâu là giải pháp cho Thanh long 

Bình Thuận 

Muốn thanh long phát triển bền vững, 

cần tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ; đa dạng 

hóa thị trường, sản phẩm và giống.  

1. Thời gian qua, Bình Thuận đã có 

nhiều nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Đến nay, thanh long đã xâm nhập thành 

công khoảng 40 nước và vùng lãnh thổ. 

Song, thực tế, thị phần thanh long ngoài thị 

trường Trung Quốc còn rất thấp, trong khi 

nhu cầu đối với trái cây này ở các thị trường 

trên còn rất cao. 

Sở dĩ có tình trạng này là do các thị 

trường trên đòi hỏi chất lượng nông sản rất 

cao, kiểm dịch thực vật rất khắt khe trong 

khi phần lớn thanh long nước ta chưa đáp 

ứng được yêu cầu này; khâu xử lý trước khi 

nhập khẩu nghiêm ngặt đẩy chi phí tăng 

cao. Cụ thể như xuất khẩu thanh long vào 

Hoa Kỳ phải qua khâu chiếu xạ; qua Nhật 

Bản phải xử lý nước nóng, còn xuất đi châu 

Âu yêu cầu trước tiên là trái thanh long phải 

đạt chứng nhận GlobalGAP… 

Mặt khác, khâu tiếp thị, quảng bá yếu 

nên chưa khai thác hết được tiềm năng của 

những thị trường trên; nhiều thị trường 

trong số đó cách xa nước ta, chi phí vận 

chuyển cao, thời gian bảo quản không đảm 

bảo. Vì thế, cần đẩy mạnh sản xuất thanh 

long đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ 

sinh thực phẩm của từng thị trường. Đây là 

con đường tất yếu. 

Thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực nâng cao 

chất lượng trái thanh long qua việc tổ chức, 

triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn GAP 

nhưng diện tích còn quá nhỏ và không ổn 

định. Việc triển khai sản xuất theo hướng 

này cần được tiếp tục mở rộng trong thời 

gian tới. 

Các địa phương có cùng điều kiện và 

sản xuất cây trồng cần liên kết, phối hợp lại 

với nhau rà soát lại số lượng, xác định vùng 

trồng trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của người 

tiêu dùng, dự báo thị trường. Từ đó, các địa 

phương mới có thể đề ra giải pháp hoặc đề 

xuất với Trung ương các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, có chính sách hỗ trợ người trồng; 
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có biện pháp hạn chế mở rộng diện tích tự 

phát, đẩy mạnh sản xuất theo hướng chuyên 

hóa, nâng cao chất lượng trái; tăng cường 

khâu tiếp thị, quảng bá hình ảnh của trái 

thanh long. 

2. Các doanh nghiệp kinh doanh trái 

thanh long Bình Thuận hiện nay còn ít, nhỏ. 

Việc xuất khẩu thanh long chủ yếu qua 

đường tiểu ngạch vào Trung Quốc, theo 

hình thức giao hàng đến nơi rồi mới thỏa 

thuận giá. Như vậy, các doanh nghiệp 

không thể tự quyết định giá, thậm chí các 

doanh nghiệp này còn cạnh tranh, hạ giá để 

bán được hàng (bởi nếu không bán phải tốn 

chi phí chở về). 

Hệ thống thu mua, cung ứng, tiêu thụ 

thanh long phần lớn do các tư thương đảm 

nhận theo phương thức mua đứt bán đoạn 

theo giá tự do trên thị trường. Thanh long từ 

người sản xuất đến tay người tiêu dùng phải 

qua nhiều khâu trung gian, làm tăng giá 

thành sản phẩm, giảm khả năng cạnh tranh 

trên thị trường. 

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, họ 

thường chọn ra một doanh nghiệp, một tổ 

chức nào đó làm đầu mối xuất khẩu, các 

doanh nghiệp khác làm vệ tinh. Việt Nam 

cũng cần có một doanh nghiệp lớn hay 

thành lập ra một tổ chức giống như Hiệp 

hội Lương thực, đứng ra làm đầu mối điều 

phối xuất khẩu, các doanh nghiệp khác làm 

vệ tinh. Có như thế, giá cả thanh long mới 

ổn định, tăng sức cạnh tranh trên thị trường 

quốc tế. 

Ngoài ra, cần đẩy mạnh đầu tư khâu xử 

lý sau thu hoạch để kéo dài thời gian bảo 

quản đảm bảo vận chuyển thanh long xuất 

khẩu sang các thị trường xa; tăng cường 

khâu quảng bá, tiếp thị đưa thanh long xâm 

nhập sâu vào các thị trường đã mở, nhất là 

những thị trường khó tính.  

3. Với diện tích thanh long phát triển ồ 

ạt thời gian qua, nguồn cung đã vượt xa so 

với nhu cầu trong nước. Số lượng trái thanh 

long có trọng lượng nhỏ, mẫu mã có nhiều 

khuyết tật không đạt yêu cầu xuất khẩu, 

không thể đưa ra thị trường hoặc được mua 

với giá rất thấp chiếm tỷ lệ không nhỏ. Làm 

thế nào để tiêu thụ những trái thanh long 

kém giá trị thương phẩm này? Giải quyết 

lượng thanh long “dạt” cần đa dạng hóa sản 

phẩm thông qua chế biến thanh long. 

Hiện nay, một số doanh nghiệp xúc tiến 

và thành công trong việc chế biến thanh 

long thành rượu; sản xuất nước ép thanh 

long hay dùng thanh long để chế biến phẩm 

màu; cắt gọt đóng hộp xuất khẩu… Giải 

pháp này vừa giúp giải quyết được một 

lượng lớn thanh long “dạt” vừa tăng thu 

nhập cho nông dân. 

4. Các loại giống thanh long hiện nay 

được trồng tràn lan nhiều nơi không theo 

cung - cầu của thị trường dẫn đến cung vượt 

cầu. Chúng ta cần đẩy mạnh việc nghiên 

cứu lai tạo ra giống mới rồi chuyển giao cho 

doanh nghiệp, tổ chức nào đó khai thác. 

Giống mới này đăng ký bảo hộ bản 

quyền trong nước và thế giới. Doanh 

nghiệp, tổ chức nhận chuyển giao bản 

quyền giống được toàn quyền khai thác theo 

hướng của họ, cũng là đơn vị duy nhất được 

quyền tổ chức sản xuất, bán giống cây trồng 

và xuất khẩu trái cây sau này. Việc đăng ký 

bản quyền và thương mại hóa giống cây 

trồng rất phổ biến ở các nước phát triển và 

đóng vai trò quan trọng trong phát triển cây 

trồng trong tương lai. 

Vừa qua, Viện Cây ăn quả miền Nam đã 

công bố bản quyền và thương mại hóa 

giống thanh long tím hồng. Một công ty ở 

Bình Thuận đã đăng ký mua bản quyền 

giống này. Sắp tới, Viện Cây ăn quả miền 

Nam hợp tác cùng tổ chức của New 

Zealand lai tạo giống mới và thương mại 

hóa chúng. Sau nhiều năm, giống thanh 

long mới được trồng nhiều, chúng ta lại tiếp 

tục nghiên cứu lai tạo ra giống mới, rồi 

đăng ký bản quyền và thương mại hóa 

giống mới. 

Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp
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Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tỉnh nhà trong 

năm 2015 
ăm 2014 vẫn là năm còn nhiều khó khăn, nhưng so với mấy năm trước 

kinh tế đất nước có bước chuyển biến tốt hơn. Trong đà phục hồi và phát 

triển chung của doanh nghiệp cả nước, cộng đồng doanh nghiệp Bình 

Thuận cũng đã đạt  được tốc độ tăng trưởng về doanh thu, nhiều doanh nghiệp đã mở 

rộng được quy mô về sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường. Từ đó đã góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 

khá (410 doanh nghiệp) với tổng vốn mới 

đăng ký là 1.824 tỷ đồng. Trong lúc đó số 

doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động 

giảm nhiều với các năm trước (giải thể 84 

DN, ngưng hoạt động 48 DN). 
Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 

3.931 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, 

với tổng số vốn là 40.800 tỷ đồng, tăng 

2,22%. Trong đó có 2.826 doanh nghiệp 

hoạt động, tăng 6,24% so với năm 2013. Cơ 

cấu ngành nghề đăng ký kinh doanh chuyển 

dịch theo hướng tăng các ngành dịch vụ, 

công nghiệp chế biến, giảm ngành nông-

lâm nghiệp, xây dựng. Số doanh nghiệp 

kinh doanh thua lỗ giảm 4,7% so với năm 

2013. 

Năm 2015, theo nhận định của các 

chuyên gia kinh tế  là cơ hội vàng của các 

doanh nghiệp, mở đầu một chu kỳ phát triển 

mới của các doanh nghiệp. Môi trường kinh 

doanh ngày càng điều chỉnh ngày càng hoàn 

thiện qua những chính sách hợp lý và quan 

tâm của Chính phủ. Nhà nước có những hỗ 

trợ tất cả các mặt thủ tục nói chung về hải 

quan xuất khẩu, thuế, hỗ trợ doanh nghiệp 

về vốn ưu đãi để các doanh nghiệp có cơ 

hội phát triển. Về chính sách đầu tư, giúp 

đỡ các doanh nghiệp đầu tư, tiếp cận nguồn 

vốn. Hiện nhà nước đã và đang kiểm soát 

rất tốt về lạm phát như về ổn định tỷ giá… 

Năm 2015 cũng là năm sẽ kết thúc đàm 

phán và triển khai nhiều hiệp định tự do 

thương mại (Việt Nam-Hàn Quốc, Việt 

Nam- Liên minh châu Âu, Việt Nam với 

Liên minh thuế quan Nga- Belarus-

Kazakhstan, Hiệp định Đối tác thương mại 

xuyên Thái Bình Dương-TPP, Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN 2015-AEC… sẽ tạo ra 

nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất 

khẩu thủy sản, dệt may và nông sản của tỉnh 

mở rộng sản xuất, tiêu thụ và cạnh tranh sản 

phẩm hàng hóa trên thị trường khu vực và 

thế giới. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp của tỉnh 

lâu nay vẫn “sở hữu” những yếu kém như 

quy mô nhỏ, trang thiết bị máy móc chỉ ở 

mức trung bình và lạc hậu, sức cạnh tranh 

thấp…Vì vậy để tận dụng được các cơ hội, 

các doanh nghiệp tỉnh nhà cần phải xác định 

được những lợi thế của mình, không ngừng 

thay đổi trang thiết bị công nghệ theo chiều 

hướng hiện đại, chuyên môn hóa đội ngũ 

lao động để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Mặt khác tỉnh cần tiếp tục có 

những chủ trương, chính sách kịp thời tháo 

gỡ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng, tiếp cận đất đai, tiếp 

cận thông tin, tìm kiếm thị trường và giải 

quyết các thủ tục hành chính kịp thời, thông 

thoáng cho doanh nghiệp. 

         Theo Báo Bình Thuận Online  
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Bộ Y tế đang sửa quy định về kiểm tra ATTP 

với thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu 
heo tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-CP (NQ19) ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, 

Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 

23/2007/QĐ-BYT theo hướng quy định rõ thời gian lấy mẫu, trả kết quả trong kiểm tra 

chất lượng phụ gia thực phẩm nhập khẩu cho sản xuất. 

Đầu năm 2014, ngay sau khi nhận 

được ý kiến phản 

hồi của DN hội 

viên về việc gặp 

nhiều khó khăn, 

vướng mắc thủ tục 

công bố hợp 

quy, kiểm tra chất 

lượng, ATTP đối 

với hàng nhập 

khẩu (cụ thể 

là phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến thực 

phẩm...) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế (Cục ATVSTP) do mất quá nhiều 

thời gian chờ đợi thủ tục, chờ kiểm tra 

viên xuống lấy mẫu kiểm. Điều này đang 

làm phát sinh chi phí lưu kho bãi của DN 

và ảnh hưởng tới tiến độ ký hợp đồng và 

thời gian XK hàng của DN theo tiến độ 

Hợp đồng đã ký. Ngày 19/03/2014, 

VASEP đã gửi Công văn số 49/2014/CV-

VAEP tới Bộ Y tế về việc tháo gỡ khó 

khăn về thủ tục kiểm soát chất lượng, 

ATTP hàng nhập khẩu để sản xuất XK 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. 

Tại công văn này, VASEP kiến nghị 

Bộ Y tế, Cục ATVSTP quy định rõ về thời 

gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin phép 

nhập khẩu đối với phụ gia thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong 

quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm theo hướng phù hợp và hỗ trợ 

tối đa cho DN, 

đặc biệt là đơn 

giản hóa thủ tục 

đối với hàng 

mẫu để sản xuất 

thử trong thông 

lệ SXXK quốc 

tế hiện nay. 

Đầu năm 

2015, Chính phủ 

đã ban hành 

NQ19 trong đó 

giao Bộ Y tế chủ 

trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa 

phương liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ và thẩm quyền được giao sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 19/2012/TT-BYT về thủ 

tục công bố hợp quy và công bố phù hợp 

quy định an toàn thực phẩm trong trường 

hợp sản phẩm chỉ thay đổi về kích cỡ vật 

liệu bao gói và Quyết định số 

23/2007/QĐ-BYT (QĐ23) theo hướng 

quy định rõ thời gian lấy mẫu, trả kết quả 

trong kiểm tra chất lượng phụ gia thực 

phẩm nhập khẩu cho sản xuất. 

NQ19 đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu 

nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho hai năm 

2015-2016 là tập trung cải thiện môi 

trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, 

giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung 

hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện 

T 

DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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thủ tục hành chính. Bảo đảm công khai, 

minh bạch và trách nhiệm giải trình của 

các cơ quan hành chính nhà nước. Cải 

cách toàn diện các quy định về điều kiện 

kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối 

với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, 

chuyển mạnh sang hậu kiểm. 

Theo tinh thần của NQ19, Bộ Y tế đã 

tiến hành sửa QĐ23, Điều 11 của Dự thảo 

quyết định thay thế QĐ23 đã quy định rõ 

trình tự và thủ tục kiểm tra về ATTP đối 

với thực phẩm NK, XK như sau: Đối 

với mặt hàng/lô hàng thuộc diện kiểm tra 

theo phương thức thông thường và 

phương thức kiểm tra chặt, Cục An toàn 

thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh/thành phố được chỉ định 

tiến hành phân công đến một trong các tổ 

chức kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra 

nhà nước. Theo đó, tổng thời gian hoàn 

thành việc “kiểm tra thông thường” là: 01 

ngày đăng ký + 6 ngày lấy mẫu kiểm tra+ 

02 ngày cấp “Thông báo kết quả xác nhận 

lô hàng đạt/không đạt yêu cầu NK+ 02 

ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) là 11 ngày; 

tổng thời gian hoàn thành “Kiểm tra chặt”: 

01 ngày đăng ký + 8 ngày lấy mẫu kiểm 

tra+ 02 ngày cấp “Thông báo kết quả xác 

nhận lô hàng đạt/không đạt yêu cầu NK+ 

02 ngày nghỉ (thứ 7, Chủ nhật) là 13 ngày. 

Mà theo chỉ tiêu mà NQ19 đã đề ra 

thì: Năm 2015, Việt Nam tiếp tục giảm 

mạnh thời gian thông quan hàng hóa xuất, 

nhập khẩu ngang bằng với các nước 

ASEAN-6, bảo đảm Hải quan Việt Nam 

đáp ứng tiêu chuẩn hải quan hiện đại; thời 

gian hàng hóa xuất nhập khẩu giao lưu 

qua biên giới đạt mức tối đa 13 ngày đối 

với hàng hóa xuất khẩu, 14 ngày đối với 

hàng hóa nhập khẩu. 

Năm 2016, nước ta nâng cao năng lực 

của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước 

trong việc kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn, 

chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại các cửa 

khẩu trọng yếu trên toàn quốc; thiết lập cơ 

chế phối hợp có hiệu quả giữa Hải quan và 

cơ quan quản lý nhà nước liên quan; giảm 

thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu 

xuống còn dưới 10 ngày và thời gian nhập 

khẩu xuống còn dưới 12 ngày. 

Như vậy, tổng thời gian quy định 

trong trình tự, thủ tục của dự thảo quyết 

định thay thế QĐ 23 của Bộ Y tế đã chiếm 

hết thời gian mà NQ19 quy định cho cả 

quá trình thông quan hàng hóa. Đây là 

trường hợp tính toán trong điều kiện mọi 

thủ tục thông qua cơ chế một cửa quốc 

gia, hồ sơ thủ tục không phải chờ đợi và 

thông suốt từ trước khi hàng hóa về tới 

cửa khẩu và nhận thông báo kết quả. 

Hiện nay, để nâng cao giá trị XK, các 

DN thủy sản đang cố gắng nâng cao lượng 

hàng GTGT. Tuy nhiên, theo yêu cầu của 

khách hàng, nhiều nguyên liệu để SX 

hàng GTGT phải NK từ nước ngoài như: 

các loại phụ gia thực phẩm, vitamin, bột 

nước sốt… để phối trộn, tẩm hàng. Tuy 

nhiên, việc NK các loại sản phẩm trên gặp 

rất nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục 

kiểm tra chất lượng và ATTP thuộc thẩm 

quyền của Bộ Y tế lại mất quá nhiều thời 

gian chờ đợi các thủ tục. 

Trong khi đó, mỗi lô hàng nguyên phụ 

liệu thủy sản NK lại thuộc thẩm quyền của 

3 Bộ khác nhau: Bộ NN và PTNT, Bộ 

Công Thương, Bộ Y tế) với ba cách kiểm 

tra chuyên ngành lại khác nhau. Do đó, 

để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 

quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản 

hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi 

phí thực hiện thủ tục hành chính như tinh 

thần NQ19, các DN XK thủy sản rất mong 

Bộ Y tế sửa đổi QĐ 23 theo hướng giảm 

thiểu tối đa các thủ tục không cần thiết, 

giảm thời gian chờ đợi chính là nâng cao 

cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản./. 

 

Nguồn: vasep.com.vn
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Kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên lĩnh 

vực Khoa học Công nghệ 6 tháng đầu năm 2015 

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ 

trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 6 tháng đầu năm 2015, những kết quả chủ 

yếu sau: 

Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, 

Sở KHCN đãtuyên truyền, phổ biến, mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án nâng cao 

năng suất chất lượng. Qua đó tiếp nhận, hướng dẫn và tổ chức họp xem xét, thẩm định và 

thống nhất đưa 03 Dự án của 03 doanh nghiệp vào Dự án “Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-

2015” với số tiền hỗ trợ dự kiến trên hai trăm triệu đồng. Lựa chọn 01 doanh nghiệp để giới 

thiệu Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) hỗ trợ nâng cao 

năng suất chất lượng. Hướng dẫn 01 doanh nghiệp đăng ký, hoàn chỉnh hồ sơ tham gia Giải 

thưởng chất lượng quốc gia năm 2015 (Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) 

 

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, trong 6 tháng đầu năm 2015, 

Sở đã tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội Thanh long Bình Thuận thực hiện Đề án án xây dựng mô hình 

sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Bình Thuận trên quả thanh long. Tính đến nay, Đề án đã in được 

31.961.000 tem (đạt 79,9% khối lượng Đề án), đã tiến hành dán 26.311.000 tem (đạt 65,8% 

khối lượng Đề án) trên quả thanh long khi lưu thông trên các thị trường: Các tỉnh phía Bắc, 

Lotte Mart, Big C, Coopmart, CitiMart, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, Malaysia, 

Indonesia, UAE, Ấn Độ, Canada, Tây Ban Nha, Italy và Trung Quốc. Tiếp tục hỗ trợ Hiệp 

hội Thanh long Bình Thuận và Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết theo dõi tình hình đăng ký 

nhãn hiệu “Bình Thuận DRAGON FRUIT & hình” cho sản phẩm quả thanh long và “Phan 

Thiết Nước mắm – FISHSAUCE & hình” cho sản phẩm nước mắm. 

Song song với việc hỗ trợ kinh phí xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, 

công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Sở KHCN còn hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong việc vay vốn phát triển doanh nghiệp trong nguồn quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ và cung cấp nhiều thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giúp 

cập nhật thông tin về thị trường xuất khẩu phục vụ phát triển hướng kinh doanh của các 

doanh nghiệp sang thị trường các nước./. 

Thanh Linh (QLTCCL) 

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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Tập huấn nghiệp vụ quản lý đo lương chất lượng trong kinh 

doanh vàng năm 2015 
Nhằm tiếp tục phổ biến các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản 

lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông thị trường, qua đó giúp các doanh 

nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh vàng hiểu rõ và triển khai tốt các quy định của Thông 

tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng  Bình Thuận triển khai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý 

đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh vàng năm 2015 như sau: 

Nội dung dung tập huấn chủ 

yếu là hướng dẫn các doanh 

nghiệp tham gia hoạt động 

kinh doanh vàng thực hiện các 

nội dung quy định tại Luật Đo 

lường số 04/2011/QH13 ngày 

11/11/2011 và quản ly đo 

lường chất lượng theo quy 

định tại Thông tư số 

22/2013/BKHCN ngày 

26/9/2013 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về quản 

lý đo lường trong kinh doanh 

vàng và quản lý chất lượng 

vàng trang sức, mỹ nghệ lưu 

thông thị trường, cụ thể: 

- Cách thức ghi đơn vị, quy đổi đơn vị; 

- Quy định về trang bị phương tiện đo (cân và quả cân), các quy đinh bắt buột khi sử 

dụng phương tiện đo; 

- Hướng dẫn các sử dụng cân, quả cân và tính sai số trong quá trình công bố khối lượng; 

- Phương pháp tự kiểm tra phương tiện đo, kết quả tự kiểm tra khối lượng vàng và thực 

hiện lưu hồ sơ kiểm tra; 

- Viêc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với vàng trang sức, mỹ 

nghệ; nguyên tắc lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng vàng 

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vàng; 

- Những nội dung cần lưu ý khi tham gia hoạt động quản lý đo lường không đúng quy 

định (Điều 10, điều 14 của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa).  

Thời gian gian tổ chức  tập huấn: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 26/6/2015 tại Hội 

trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, số 04 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

Ngọc Ngô (QLĐL) 

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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Những nội dung cần biết về đo lường trong thương mại bán lẻ 

tại các chợ 

Để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về đo lường 

trong thương mại bán lẻ tại các chợ, trung 

tâm thương mại, Chi cục TC-ĐL-CL sẽ cụ 

thể hóa một số nội dung về hoạt động này 

như sau:  

Thứ nhất: Đối với phương tiện đo sử dụng 

trong thương mại bán lẻ phải đảm bảo các 

yêu cầu sau đây 

- Phương tiện đo như: Cân, ca đong, bình 

đong, ống đong... phải có phạm vi đo thích 

hợp với mức cân, đong, đã được kiểm định 

và còn trong thời hạn sử dụng hợp pháp (có tem kiểm định hoặc chì niêm hoặc giấy chứng 

nhận kiểm định và còn hiệu lực), khi sử dụng phương tiện đo phải đảm bảo tính chính xác 

và hợp pháp; phải được thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định hiện hành. 

- Đối với cân định lượng hàng hóa: Cân phải được đặt ngay ngắn, các bộ phận hoạt động 

bình thường, kim chỉ thị ban đầu hoặc màn hình hiển thị ở vị trí số 0 (zero). 

- Đối với phương tiện đong: Phương tiện đong không được móp, méo, biến dạng hoặc tồn 

đọng hàng hóa làm thay đổi thể tích. 

Thứ hai: Về trách nhiệm của người bán hàng 

- Người bán hàng phải cân, đong hàng hóa trước sự giám sát của khách hàng, đảm bảo cân, 

đong đủ định lượng hàng hóa đã thỏa thuận cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để 

khách hàng kiểm tra lại lượng hàng hóa đó (kiểm tra đối chứng kết quả đo nếu khách hàng 

có yêu cầu kiểm tra); 

- Trường hợp hàng hóa đã được cân hoặc đong trước đó không có sự chứng kiến của người 

mua (nhưng không phải là hàng đóng gói sẵn) người bán hàng phải ghi rõ lượng hàng hóa 

đã cân, đong trên bao bì và phải sẵn sàng thực hiện việc cân, đong lại nếu khách hàng yêu 

cầu; 

- Người bán hàng có trách nhiệm đổi hoặc trả lại tiền, bù lại lượng thiếu hoặc nhận lại hàng 

hóa cho người tiêu dùng trong trường hợp hàng hóa do chính người bán hàng thực hiện 

không đảm bảo số lượng, công dụng theo thông tin đã cung cấp. 

Thứ ba: Về quyền của người mua hàng 

Người mua hàng có quyền yêu cầu người bán cân, đong lại hàng hóa tại nơi bán bằng 

phương tiện đo của người bán hoặc tự kiểm tra lượng hàng hóa đã mua tại các trạm cân đối 

chứng hoặc thông qua phương tiện đo hợp pháp khác. 

Thiên Hòa (QLĐL) 

 

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 

 



BẢN TIN TBT SỐ 30 (THÁNG 6-2015)                     18 

 

[ 

 

DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA  

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO  

TRONG QUÝ II.2015  
 

TT Nước TB Số ký hiệu Vấn đề thông báo 

01 EU G/TBT/N/EU/101 

ngày 02/4/2015 

Ghi nhãn thực phẩm 

02 EU G/TBT/N/EU/102 

ngày 02/4/2015 

Các sản phẩm bioxit 

03 EU G/TBT/N/EU/102 

ngày 02/4/2015 

Động cơ điện 

04 Thái Lan G/TBT/N/THA/215 

ngày 02/4/2015 

Ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm 

05 Thái Lan G/TBT/N/THA/415 

ngày 02/4/2015 

Xi măng Pooc-lang, xi măng có phèn, xi măng xỉ, xi - 

măng supe sulfat và  xi măng thủy lực có hoặc chưa pha 

màu hoặc dưới dạng xỉ than.   

06 Nhật Bản G/TBT/N/JPN/422 

ngày 02/4/2015 

Dù, ghế 

07 Ecuador G/TBT/N/ECU/97 

ngày 5/4/2015 

Các loại đồ chơi trẻ em khác nhau, các mô hình giải trí, 

câu đố 

08 Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/424 

ngày 5/4/2015 

Điện gia dụng 

09 Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/425 

ngày 5/4/2015 

Gạc bông 

10 Qatar G/TBT/N/QAT /308 

ngày 5/4/2015 

Đồ chơi trẻ em 

11 Qatar G/TBT/N/QAT /309 

ngày 10/4/2015 

Các phương tiện giao thông đa năng, xe tải, Xe buýt và  

Lốp xe ô tô kéo 

12 Egypt G/TBT/N/EGY/31 

ngày 8/4/2015 

Đồ dùng nhà bếp nội địa 

13 Đài Bắc, 

Trung Quốc 

G/TBT/N/TPKM/13

3 ngày 8/4/2015 

Các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm 

14 Hoa Kỳ G/TBT/N/USA/807 

ngày 8/4/2015 

Phân bón thương phẩm 

15 Hoa Kỳ G/TBT/N/USA/809 

ngày 9/4/2015 

Thịt, sản phẩm trứng và thịt gia cầm 

16 Trung Quốc G/TBT/N/CHN/119/

Rev.1 ngày 

10/4/2015 

Cửa xe hơi 

17 Trung Quốc G/TBT/N/CHN/169/

Rev.1 ngày 

10/4/2015 

Ống, ống dẫn, rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) 

hoặc thép. 

18 Trung Quốc G/TBT/N/CHN/955 

ngày 10/4/2015 

Thức ăn chăn nuôi, phụ gia thức ăn, nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi 

19 Trung Quốc G/TBT/N/CHN/956 

ngày 10/4/2015 

Ống thép liền cho thiết bị phân bón hoá học áp lực cao 

DANH MỤC THÔNG BÁO TBT 
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20 Trung Quốc G/TBT/N/CHN/958 

ngày 10/4/2015 

Xe hơi - cần gạt nước và hệ thống máy giặt 

21 Israel G/TBT/N/ISR/666 

ngày 10/4/2015 

Cao su hoặc nhựa xốp, được che phủ hoặc không che phủ 

22 Brazil G/TBT/N/BRA/525 

ngày 12/4/2015 

Thiết bị y tế 

23 Brazil G/TBT/N/BRA/526 

ngày 12/4/2015 

Dược phẩm 

24 Lithuania G/TBT/N/LTU/21 

ngày 12/4/2015 

Các sản phẩm xây dựng 

25 Thổ Nhĩ Kỳ G/TBT/N/TUR/35 

ngày 12/4/2015 

Ghi nhãn các thiết bị y tế 

26 Thụy Sỹ G/TBT/N/CHE/165 

ngày 12/4/2015 

Chất hoạt chất: - An - kin ( C12 - 16 ) clo - rua amoni 

dimethylbenzyl ( CAS N° 68424-85-1 ) - Diflubenzuron ( 

CAS N° 35367-38-5 ) - Pyriproxyfen ( CAS N° 95737-68-

1 ) - Didecyldimethylammonium Clo - rua DDAC ( CAS 

N° 7173-51-5 ) - Thiamethoxam ( CAS N° 153719-23-4) 

27 Thụy Sĩ G/TBT/N/CHE/165 

ngày 15/4/2015 

Chất hoạt chất: - An - kin ( C12 - 16 ) clo - rua amoni 

dimethylbenzyl ( CAS N° 68424-85-1 ) - Diflubenzuron ( 

CAS N° 35367-38-5 ) - Pyriproxyfen ( CAS N° 95737-68-

1 ) - Didecyldimethylammonium Clo - rua DDAC ( CAS 

N° 7173-51-5 ) - Thiamethoxam ( CAS N° 153719-23-4 ) 

28 Singapore G/TBT/N/SGP/15 

ngày 16/4/2015 

Thực phẩm 

29 Hoa Kỳ G/TBT/N/USA/813 

ngày 19/4/2015 

Sữa bột trẻ em 

30 Israel G/TBT/N/ISR/669 

ngày 23/4/2015 

Hệ thống máy dò lửa   

31 Israel G/TBT/N/ISR/670 

ngày 23/4/2015 

Thiết bị báo khói 

32 Israel G/TBT/N/ISR/671 

ngày 23/4/2015 

Axit Clohidric (HCl) 

33 Israel G/TBT/N/ISR/672 

ngày 23/4/2015 

Nhiên liệu tua bin hàng không 

34 Israel G/TBT/N/ISR/673 

ngày 23/4/2015 

Len bông 

35 Israel G/TBT/N/ISR/674 

ngày 23/4/2015 

Khí thiên nhiên dùng cho ô tô 

36 Israel G/TBT/N/ISR/675 

ngày 23/4/2015 

Dán nhãn lốp xe 

37 Thái Lan G/TBT/N/THA/416 

ngày 23/4/2015 

Máy tính 

38 Thái Lan G/TBT/N/THA/417 

ngày 23/4/2015 

Màn hình máy vi tính 

39 Thái Lan G/TBT/N/THA/418 

ngày 23/4/2015 

Máy in 

40 Thái Lan G/TBT/N/THA/419 

ngày 23/4/2015 

Thiết bị đa chức năng 

41 Thái Lan G/TBT/N/THA/420 

ngày 23/4/2015 

Máy scan 

42 Thái Lan G/TBT/N/THA/421 Ti vi  
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ngày 24/4/2015 

43 Thái Lan G/TBT/N/THA/425 

ngày 24/4/2015 

Lò vi sóng 

44 Nhật Bản G/TBT/N/JPN/424 

ngày 24/4/2015 

Động cơ cảm ứng ba pha có đầu ra từ 0.75 kW đến 375 

kW 

45 Ukraine G/TBT/N/UKR/92 

ngày 25/4/2015 

Cá, tài nguyên sinh vật thủy sinh khác và sản phẩm thủy 

sản 

46 Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/427 

ngày 26/4/2015 

Thiết bị viễn thông và đồ điện 

47 Hoa Kỳ G/TBT/N/USA/814 

ngày 26/4/2015 

Hóa chất 

48 Hoa Kỳ G/TBT/N/USA/815 

ngày 26/4/2015 

Ghi nhãn các thiết bị y tế và các sản phẩm sinh học 

49 Canada G/TBT/N/CAN/387 

ngày 26/4/2015 

Thiết bị xử lý dữ liệu vô tuyến truyền thông 

50 Canada G/TBT/N/CAN/388 

ngày 30/4/2015 

Thuốc rửa mắt không có tác dụng của dược chất 

51 Israel 
G/TBT/N/ISR/676 

ngày 01/5/2015 
Dây cáp tần số radio 

52 Israel 
G/TBT/N/ISR/679 

ngày 01/5/2015 
Cái thang 

53 Israel 
G/TBT/N/ISR/680 

ngày 03/5/2015 
Cacbon dioxit 

54 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/427 

ngày 03/5/2015 
Sản phẩm dược phẩm– Thuốc 

55 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/428 

ngày 08/5/2015 
Thuốc và các thiết bị y tế   

56 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/429 

ngày 13/5/2015 
Cấy và xử lý tế bào 

57 Kenya 
G/TBT/N/KEN/377 

ngày 03/5/2015 
Bột ca cao 

58 Kenya 
G/TBT/N/KEN/379 

ngày 03/5/2015 
Sáp ong 

59 Kenya 
G/TBT/N/KEN/380 

ngày 03/5/2015 
Sản phẩm cacao 

60 Kenya 
G/TBT/N/KEN/381 

ngày 03/5/2015 
Bột giặt chất lỏng tổng hợp 

61 Kenya 
G/TBT/N/KEN/383 

ngày 03/5/2015 
Bao gói – Vật liệu tiếp xúc thực phẩm 

62 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/414/

Rev.1ngày 03/5/2015 
Thiết bị điện 

63 EU 
G/TBT/N/EU/106 

ngày 7/5/2015 
Sản phẩm bioxit 

64 EU 
G/TBT/N/EU/107 

ngày 8/5/2015 
Ghi nhãn thực phẩm 

65 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/4281

ngày 08/5/2015 
Sản phẩm thực phẩm chức năng y tế 

66 Philippines 
G/TBT/N/PHL/168 

ngày 8/5/2015 
Dây cáp dây và điện 

67 Uganda 
G/TBT/N/UGA/315 

ngày 8/5/2015 
Các sản phẩm trái cây và rau quả 
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68 Uganda 
G/TBT/N/UGA/316 

ngày 8/5/2015 
Trà, cà phê, coca và các sản phẩm liên quan 

69 Mỹ 
G/TBT/N/USA/816 

ngày 8/5/2015 
Các tiêu chuẩn về thực phẩm – Nông nghiệp hữu cơ 

70  Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/964 

ngày 14/5/2015 

Máy biến áp quy nạp mới để dùng với dụng cụ đo điện và 

thiết bị bảo vệ điện ở tần số từ 15 Hz đến 100 Hz 

71 Mỹ 
G/TBT/N/USA/817 

ngày 15/5/2015 
Ghi nhãn xe hơi 

72 Mỹ 
G/TBT/N/USA/818 

ngày 15/5/2015 
Hóa chất 

73 Mỹ 
G/TBT/N/USA/819/ 

ngày 15/5/2015 
Các sản phẩm đèn tử ngoại 

74 Israel 
G/TBT/N/ISR/676 

ngày 01/5/2015 
Dây cáp tần số radio 

75 Israel 
G/TBT/N/ISR/679 

ngày 01/5/2015 
Cái thang 

76 Israel 
G/TBT/N/ISR/680 

ngày 03/5/2015 
Cacbon dioxit 

77 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/427 

ngày 03/5/2015 
Sản phẩm dược phẩm– Thuốc 

78 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/428 

ngày 08/5/2015 
Thuốc và các thiết bị y tế   

79 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/429 

ngày 13/5/2015 
Cấy và xử lý tế bào 

80 Uganda 
G/TBT/N/UGA/318 

ngày 15/5/2015 
Các sản phẩm trái cây và rau quả 

81 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/35 

ngày 16/5/2015 
Vật liệu xây dựng – Xi măng 

82 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/36 

ngày 16/5/2015 
Hóa chất 

83 
Cộng hòa liên 

bang Nga 

G/TBT/N/RUS/22 

ngày 16/5/2015 
Các sản phẩm dầu và mỡ 

84 
Vương quốc Ba-

ranh 

G/TBT/N/BHR/304 

ngày 21/5/2015 
Vật liệu đóng gói thực phẩm 

85 
Vương quốc Ba-

ranh 

G/TBT/N/BHR/297 

ngày 21/5/2015 
Lốp xe của xe tải, xe buýt và các loại xe có toa phía sau 

86 
Vương quốc Ba-

ranh 

G/TBT/N/BHR/312 

ngày 21/5/2015 
Thực phẩm đóng gói sẵn – Khoai tây chiên 

87 Brazil 
G/TBT/N/BRA/530 

ngày 21/5/2015 
Thiết bị y tế 

88 Israel 
G/TBT/N/ISR/685 

ngày 22/5/2015 
Mật ong và các sản phẩm của mật ong 

89 Israel 
G/TBT/N/ISR/686 

ngày 22/5/2015 
Ghi nhãn đồ chơi trẻ em 

90 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/822 

ngày 24/5/2015 
Xe đẩy em bé và các sản phẩm của nó 

91 EU 
G/TBT/N/EU/108 

ngày 24/5/2015 
Sản phẩm mỹ phẩm 

92 Thụy Sĩ 
G/TBT/N/CHE/166 

ngày 24/5/2015 

Thiết bị viễn thông: thiết bị radio và thiết bị liên lạc viễn 

thông. 
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Từ 15/6/2015, Nhập khẩu sắt thép phế liệu phải ký quỹ 

 

Từ ngày 15/6/2015, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhập khẩu sắt, thép phế liệu sẽ 

phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu với mức cao nhất lên đến 20% trên giá trị lô 

hàng. 

Đây là một trong những quy định tại 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

quản lý và chất thải phế liệu. 

Nghị định 38/2015/CP-NĐ quy định 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

trong và ngoài nước nhập khẩu sắt, 

thép phế liệu phải thực hiện ký quỹ bảo 

đảm phế liệu nhập khẩu với số tiền 

được quy định. 

Cụ thể, khối lượng nhập khẩu dưới 

500 tấn phải thực hiện ký quỹ 10% 

tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu. 

Khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị 

lô hàng phế liệu nhập khẩu. Khối lượng nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải thực hiện ký 

quỹ 20% tổng giá trị lô hàng. 

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, cả nước có khoảng 20 nhà sản xuất nhập khẩu thép phế 

liệu, trong đó 10 doanh nghiệp ở miền Bắc, 5 doanh nghiệp ở miền Trung 5 và miền Nam 5 

doanh nghiệp. 

Đặc biệt, hầu hết các doanh nghiệp thép ở Việt Nam nhập thép phế liệu với số lượng lớn, 

bình quân một lô hàng từ 2.000 tấn trở lên, do đó, doanh nghiệp phải ký quỹ trước 15 ngày 

khoản tiền bằng 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu. 

Phần lớn các doanh nghiệp ngành thép đều cho rằng, mức ký quỹ 20% là quá cao, gây khó 

khăn tài chính cho doanh nghiệp. 

Nguồn Báo đầu tư 
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