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KHAI TRƯƠNG 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 
TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg 
ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn 
vị sự nghiệp công lập trực tiếp chỉ đạo việc tổ 
chức thực hiện công tác cải cách hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính phủ 
điện tử, chính quyền điện tử trong phạm vi 
bộ, ngành, địa phương mình.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương 
ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 
985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ; thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, 

Nguồn tin:   http://vietq.vn

nhiệm vụ bộ phận một cửa và chỉ đạo bố trí 
trụ sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa các 
cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, do-
anh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; 
chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ 
sang Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương theo đúng 
quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng 
Chính phủ Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công 
quốc gia trong quý IV-2018, triển khai xây 
dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc 
gia trước ngày 01/11/2019.
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LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM 
CÓ ÁP DỤNG DỊCH VỤ TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Trong thời điểm hàng giả, hàng nhái 
ngày càng khó quản lý, nhu cầu tìm 
hiểu cặn kẽ về nguồn gốc sản xuất ra 

sản phẩm ngày càng cao, việc thực hiện truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm sẽ trở nên vô cùng 
tiện lợi.

Truy xuất hàng hóa từ mã vạch là giải 
pháp hiệu quả, ngăn chặn “đất sống” của 
những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Từ 
việc mang đến nhiều lợi ích cho cả người 
tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, mã QR và các 
ứng dụng quét mã trở nên ngày càng phổ 
biến.

Lợi ích từ việc sử dụng các sản phẩm 
áp dụng dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm sẽ đảm bảo người tiêu dùng không 
mua phải hàng giả, hàng nhái; dễ dàng kiểm 
tra được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, 
hàng hóa.

Dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
giúp người tiêu dùng có được những thông 
tin chính xác về sản phẩm, được cung cấp từ 
doanh nghiệp. Người tiêu dùng khi sử dụng 
dịch vụ này được cảnh báo nếu sản phẩm 
đang xem đã được bán, có khả năng bị làm 
giả. Đây là một điểm mà có thể nói bất kỳ 
người tiêu dùng nào cũng rất quan tâm và 
ủng hộ. Đứng từ góc độ người tiêu dùng, mọi 

người đều ủng hộ sản phẩm dán tem truy 
xuất nguồn gốc là cách bảo vệ quyền lợi của 
chính mình. Bởi khi người tiêu dùng đòi hỏi 
và sẵn sàng chi nhiều hơn cho những sản 
phẩm an toàn, chất lượng thì doanh nghiệp 
sẽ chủ động sản xuất “sạch” nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thị trường. Thêm vào đó, tình 
trạng hàng giả, kém chất lượng sẽ từng bước 
được ngăn chặn. Bởi mỗi sản phẩm đều được 
dán một mã riêng. Một khi đã được bán ra, 
tem sẽ bị hủy và không thể tái sử dụng cho 
mục đích làm nhái. 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tại 
nước ta, truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
là hoạt động còn khá mới song đã và đang 
được triển khai nhanh chóng. Việc sử dụng 
tem truy xuất nguồn gốc ngày càng trở nên 
phổ biến, người tiêu dùng và 
các bên liên quan có thể truy 
xuất thông tin nhanh chóng, 
chính xác, qua đó nâng cao 
niềm tin của người tiêu dùng 
vào các sản phẩm có gắn tem 
truy xuất nguồn gốc. Việc truy 
xuất nguồn gốc bằng công 
nghệ quét tem QR Code sẽ giúp 
người tiêu dùng nhanh nhất 
biết được: thông tin trang trại, 
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Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn

nơi chế biến, nhà sản 
xuất, tên thực phẩm, giá cả, 
các địa điểm phân phối, thời gian 
cụ thể từng giai đoạn… Điều này đồng 
nghĩa với việc, doanh nghiệp sản xuất, phân 
phối thực phẩm sẽ cần phải tuân thủ nghiêm 
ngặt những quy định về khâu nuôi trồng, thu hoạch, 
bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

Nâng cao nhận thức trong việc truy xuất nguồn gốc 
thực phẩm để doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng nhau ngăn 
chặn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc lộng hành. 
Quan trọng hơn, người tiêu dùng sẽ yên tâm lựa chọn những sản phẩm 
sạch cho gia đình và tin tưởng vào thực phẩm Việt.
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Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) dự kiến 
diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại 

Ottawa, Canada, với sự tham gia của giới chức 
13 nền kinh tế. Các nền kinh tế trên gồm Can-
ada, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Singapore, Brazil, Chile, Mexico, Kenya, 
Na Uy, Thụy Sỹ và Liên minh châu Âu (EU). 

Hội nghị này hướng tới định hình những 
cải cách bị trì hoãn lâu nay đối với hệ thống 
thương mại toàn cầu vốn đã dẫn tới những 
căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế 
lớn trên thế giới. Theo một báo cáo chung của 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), WTO và Ngân hàng 
Thế giới (WB) công bố ngày 30/9 vừa qua, việc 
chưa tiến hành sửa đổi các quy định thương 
mại của WTO trong hai thập niên qua, đặc biệt 
trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, đã ảnh 
hưởng đến tiềm năng tăng trưởng kinh tế và 
xóa đói giảm nghèo.

Các tổ chức trên cũng kêu gọi tăng 
cường hơn nữa các nỗ lực cải cách, đặc biệt 
trong WTO, để bảo vệ những lợi ích kinh tế 
của tự do thương mại và bảo đảm sự thịnh 
vượng được chia sẻ rộng lớn. WTO chính thức 
ra đời ngày 1/1/1995, từng được coi như một 
thành công đặc biệt trong dòng chảy thương 
mại và pháp lý cuối thế kỷ XX với một hệ thống 

đồ sộ các hiệp định, thoả thuận, 
danh mục nhượng bộ thuế quan 
điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ 
thương mại của 164 quốc gia thành viên. 

Tuy nhiên, gần đây, nhiều nền kinh tế 
thành viên đang tự giải quyết bất đồng mà 
không thông qua WTO, điển hình như các biện 
pháp trừng phạt - trả đũa thương mại giữa Mỹ 
và Trung Quốc, đã khiến WTO từ vị trí lãnh 
đạo, bị gạt ra khỏi cuộc chơi thương mại toàn 
cầu. Mỹ đang bị coi là nguyên nhân châm ngòi 
cho cơn khủng hoảng tại WTO. Tổng thống Mỹ 
Donald Trump đã thẳng thừng cảnh báo nếu 
WTO không “cải tiến,” ông sẽ đưa Mỹ rút khỏi 
tổ chức này. Mỹ đã ngăn cản việc bổ nhiệm 
thẩm phán mới cho Cơ quan phúc thẩm WTO, 
một sách lược khiến các vụ kiện nhằm giải 
quyết tranh chấp tại WTO có nguy cơ bị tạm 
dừng.

Đến cuối tháng 9 vừa qua, số thẩm phán 
tại Cơ quan phúc thẩm của WTO đã giảm từ 
bảy xuống còn ba - mức tối thiểu để có thể mở 

CẢI CÁCH WTO LÀ CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM 

Ở HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI
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phiên tòa xét xử. Đặc biệt, hai trong số ba thẩm 
phán này sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 12/2019. 
Đáng chú ý, trong bộ ba thẩm phán này, một 
từ Mỹ, một từ Trung Quốc và một từ Ấn Độ, 
làm nảy sinh nguy cơ bộ ba thẩm phán rơi vào 
cuộc chiến xung đột lợi ích quốc gia, nhất là 

trong bối cảnh Mỹ và 
Trung Quốc đang trong 
vòng xoáy tranh chấp 
thương mại.  

Giới chuyên gia 
cho rằng với những động 
thái của mình, ông Don-
ald Trump đang tiến tới 
một thế giới không có 
những quy định chung 
cũng như không có một 
cơ quan trọng tài độc lập, 

một thế giới nơi cường quốc kinh tế số một 
này có thể “thả phanh” áp dụng công cụ thuế 
quan như một vũ khí để đạt được các mục 
đích của mình. Và đây sẽ là thông tin xấu đối 
với phần của lại của thế giới. Trên thực tế, Mỹ 
không phải là quốc gia duy nhất phàn nàn về 
tiến độ giải quyết tranh chấp chậm chạp của 
WTO, hay WTO tỏ ra bất lực trong việc trừng 
phạt các thành viên không thực thi phán quyết 
của tổ chức này.

Nhiều quốc gia cũng thất vọng khi WTO 
thất bại trong việc hiện đại hóa một thỏa thuận 
để giải quyết các vấn đề như thương mại kỹ 
thuật số hay các khoản trợ cấp. Những bất cập 
trong WTO ngày càng bộc lộ, trong khi chủ 
nghĩa bảo hộ thương mại và chủ nghĩa đơn 

phương lan rộng cản trở tăng trưởng thương 
mại toàn cầu. Ủy viên thương mại EU Cecilia 
Malmstrom đã phải thừa nhận rằng hệ thống 
của WTO đang dần tới điểm ngừng trệ và đây 
là một cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất từ trước 
tới nay của WTO. 

Trong bối cảnh đó, cải cách được coi 
con đường tất yếu để cứu WTO. Tổng Giám 
đốc WTO Roberto Azevedo đầu tháng 10 này 
đã thừa nhận rằng cần thiết phải cải cách thể 
chế thương mại toàn cầu này. Trước đó, bên lề 
khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New 
York, EU, Mỹ và Nhật Bản đã lần đầu tiên nhất 
trí ủng hộ một đề xuất nhằm cải cách WTO.

EU mới đây cũng công bố kế hoạch giải 
quyết một số “lỗ hổng” của WTO, trong đó có 
đề cập những quy định mới nhằm xử lý các 
khoản trợ cấp mà Trung Quốc dành cho lĩnh 
vực công nghiệp và các doanh nghiệp quốc do-
anh. Tại cuộc họp cấp bộ trưởng thương mại 
ở Ottawa lần này, Canada cùng 12 nền kinh 
tế vào cuộc “giải cứu” WTO, trong đó Canada 
kiến nghị tổ chức này cần tập trung cải tiến hệ 
thống giải quyết tranh chấp và cơ chế giám sát 
các hành vi thương mại. 

Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 
vận hành trục trặc là mối lo lớn đối với Cana-
da. Ottawa hiện đang phản đối việc Mỹ áp thuế 
nhập khẩu đối với nhôm và thép của Canada. 
Hai quốc gia Bắc Mỹ này cũng kiện nhau ra 
WTO do tranh chấp trong lĩnh vực gỗ xẻ mềm. 
Hơn nữa, bất cứ nhân tố nào làm suy yếu WTO 
cũng là một “tin buồn” đối với một quốc gia 
vốn phụ thuộc vào hoạt động thương mại như 
Canada.

Nguồn tin:  Vietnam Plus
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Theo báo cáo từ Tổ trưởng Tổ công tác 

của Thủ tướng, hiện có tổng số 9926 dòng 

hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 120 thủ 

tục kiểm tra, các Bộ đã xây dựng phương án 

đơn giản, cắt giảm 6003 dòng hàng và 74 thủ 

tục. Đến nay đã chính thức cắt giảm, đơn giản 

hóa được 1700 dòng hàng (đạt 34,25% so với 

yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và đạt 28,32% so với phương án 

các Bộ dự kiến sẽ cắt giảm) và 30 thủ tục 

(đạt 50% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt 40,5% so 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ 

với phương án các Bộ dự kiến sẽ cắt giảm dự 

kiến).

Theo Tổ công tác, tỷ lệ cắt giảm dòng 

hàng phải kiểm tra chuyên ngành đạt thấp so 

với phương án dự kiến và tiến độ còn chậm 

so với so với yêu cầu đặt ra. Trong đó, nhiều 

nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn với 7698 dòng hàng, theo yêu cầu phải 

xây dựng 8 văn bản để sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ 20 thông tư nhằm thực hiện phương án 

cắt giảm 5206 (đạt 67,6%) dòng hàng phải 

kiểm tra.  Bộ Y tế có 5 mặt hàng thuộc lĩnh 

ĐƠN GIẢN HÓA, CẮT GIẢM 22/24 
DÒNG HÀNG PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

vực an toàn thực phẩm, Bộ đã chi tiết thành 

815 dòng hàng áp mã HS theo quy định của 

Luật Hải quan. Các Bộ khác đã đạt kết quả 

tích cực như Bộ Công Thương có 702 dòng 

hàng (đã cắt giảm được 402 dòng hàng, 

vượt 14,53% so với yêu cầu của Chính phủ); 

Bộ Thông tin và Truyền thông có 146 dòng 

hàng (đã cắt giảm được 89 dòng hàng, vượt 

21,92%); Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội có 33 dòng hàng (đã đơn giản hóa, cắt 

giảm 33 dòng hàng, vượt 100%). Bộ Khoa 

học và Công nghệ có 24 dòng hàng (đã đơn 

giản hóa, cắt giảm được 22 dòng hàng, vượt 

83% so với kế hoạch dự kiến mà Bộ đề ra); 

Bộ Giao thông vận tải có 134 dòng hàng (đã 

đơn giản, cắt giảm được 80 dòng hàng, đơn 

giản 07 thủ tục, vượt 19,4%); Bộ Xây dựng 

có 64 dòng hàng (đơn giản, cắt giảm được 33 

dòng hàng, vượt 3,13%). Riêng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có 171 dòng hàng có gắn 

mã HS (đã cắt giảm 51 dòng hàng, chỉ đạt 

59% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ do 

tính chất đặc thù của sản phẩm hàng hóa phải 

kiểm tra theo cam kết quốc tế).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công 

tác của Thủ tướng cho rằng việc cắt giảm, đơn 

giản hóa các điều kiện kinh doanh và kiểm tra 

chuyên ngành đã thực hiện tốt nhưng cần làm 

tốt hơn, cố gắng nhiều và các Nghị định cắt 

giảm các điều kiện kinh doanh đang được các 

cơ quan hoàn thiện để Chính phủ ban hành 

cùng các thủ tục, dòng hàng kiểm tra chuyên 

ngành.
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THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG 
MÃ SỐ, MÃ VẠCH

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra

Theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa (Nghị định 74/2018/NĐ-CP 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2018), thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mã số, mã vạch được quy định 
cụ thể như sau: 

- Đối với trường hợp cấp mới:
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận 

không quá 03 năm kể từ ngày cấp.
- Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng 

nhận: 
Giấy chứng nhận được cấp lại áp dụng 

đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy 
chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư 
hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức, 
cá nhân.

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận 
ghi theo thời hạn hiệu lực của giấy chứng 
nhận được cấp.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn, 
xanh sạch, đẹp và thân thiện với môi trường ngày 
càng cao, nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư sản xuất, 

nuôi trồng, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ. Tuy nhiên, những khó khăn gặp phải trong việc áp dụng 
và chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn hữu cơ, công 
bố, gắn nhãn cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ… còn chưa 
phổ biến rộng rãi, thông tin thiếu minh bạch và chưa trở 
thành nhu cầu tất yếu đối với cả nhà sản xuất lẫn người tiêu 
dùng. 

Đưa tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vào cuộc sống sẽ 
tạo được lòng tin với người tiêu dùng

Trước tình trạng đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đã xây dựng bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
về nông nghiệp hữu cơ và trình Bộ KH-CN công bố từ cuối 
năm 2017 với số hiệu TCVN 11041:2017. Trong đó, nhóm 
tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn này đề cập một 
cách toàn diện tới quá trình sản xuất, chế biến, ghi nhãn 
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và các hướng dẫn về nội 
dung này trong hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.

Việc xây dựng và hoàn thiện nhóm TCVN về sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ sẽ giúp các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tìm hiểu và áp dụng đúng 
bộ TCVN về nông nghiệp hữu cơ, từ đó có sự điều chỉnh 
kịp thời, phù hợp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường quốc 
tế tốt hơn.

TIÊU CHUẨN HÓA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 
NIỀM TIN MỚI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn
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Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành 
một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. Một 
số điểm mới được liệt kê như sau:

1. Thêm đối tượng được hưởng lợi: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thanh niên xung phong 
miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu 
tú.

2. Nhà nước cũng hỗ trợ việc đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo ở nơi thiếu các dịch 
vụ xã hội cơ bản. Nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT được mở rộng thêm thân nhân 
của công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội, công an, cơ quan cơ yếu.

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP 
THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra
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3. Không bắt buộc toàn bộ thành viên hộ gia đình phải tham gia bảo hiểm cùng một thời 
điểm. 

4. Trong trường hợp đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì được thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện, 
nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ khi thẻ hết hạn. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện 
việc cấp hoặc gia hạn thẻ cho người bệnh trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám chữa 
bệnh.

5. Thuận lợi trong thanh toán:
- Quỹ BHYT sẽ thanh toán trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh gửi mẫu bệnh phẩm, 

chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác để thực hiện dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.
- Người bệnh được cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và 

chuyển về tuyến dưới theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, vẫn được 
hưởng quyền lợi bảo hiểm.

- Người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi 
tiếp nhận chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh khác, được bảo hiểm thanh toán chi phí khám 
chữa bệnh như đi trái tuyến. Các trường hợp trái tuyến khi cấp cứu, đang điều trị nội trú được 
phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng bệnh 
diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh... được cơ quan bảo hiểm 
chi trả như đúng tuyến.

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức
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Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã 
trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp 
định Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên 
quan. Các nước đã quyết định hoãn một số 
nhóm nghĩa vụ được coi là có mức độ cam kết 
cao nhưng tổng thể hiệp định này vẫn được 
đánh giá là một FTA chất lượng cao, toàn diện 
với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay.

Việc tham gia và sớm phê chuẩn CPTPP 
giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ với 
đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu 
rộng; khẳng định vai trò và vị thế địa - chính 
trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực 
Đông Nam Á, cũng như châu Á - Thái Bình 
Dương. 

“Trong bối cảnh tình hình chính trị - an 
ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh 
chóng, diễn biến phức tạp, khó lường, việc 
tham gia CPTPP thực sự nâng cao vị thế của 
đất nước, giúp Việt Nam có điều kiện nâng 
cao nội lực để ứng phó, củng cố vị thế để thực 
hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa 
phương hoá, đa dạng hoá đi đôi với củng cố, 
tăng cường quốc phòng, an ninh”, Chủ tịch 
nước nói.

Bên cạnh đó, Hiệp định CPTPP khi đi 
vào triển khai sẽ góp phần tăng cường sự đan 
xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa 
Việt Nam và các nước thành viên CPTPP, nhất 
là các nước có quan hệ đối tác chiến lược với 
Việt Nam. 

CHỦ TỊCH NƯỚC TRÌNH QUỐC HỘI 
THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH CPTPP



| 12 |          BẢN TIN TBT SỐ 65 |  THÁNG 11

Nguồn tin: VnExpress

Ngoài thuận lợi, Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng cũng cho rằng, tham gia CPTPP đặt 
ra những thách thức về kinh tế - xã hội, thu 
ngân sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, 
thể chế... Việc mở cửa các hoạt động kinh tế, 
đi kèm với quy định về lao động, minh bạch 
hoá, chống tham nhũng... đòi hỏi Việt Nam 
cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn 
thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các 
cơ chế quản lý để vừa phù hợp với điều ước 
quốc tế những cũng đảm bảo sự vững chắc ổn 
định chính trị - xã hội. 

“Với những cam kết đã đủ rõ, đủ chi tiết 
và có thể áp dụng trực tiếp theo quy định của 
Luật Điều ước quốc tế, Chính phủ kiến nghị 
áp dụng trực tiếp hiệp định này”, Chủ tịch 
nước đề nghị. 

GDP Việt Nam tăng thêm 1,32% vào 
năm 2035 khi tham gia CPTPP.

Ngoài ra, việc có quan hệ FTA với các 
nước CPTPP sẽ giúp cơ cấu lại thị trường xuất 
nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó 
nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. 
Việt Nam cũng có cơ hội tham gia chuỗi cung 
ứng hình thành sau khi CPTPP có hiệu lực, 
là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ 
phát triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia 
vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng 
cao hơn.

Về thu hút đầu tư, các cam kết trong 
CPTPP về dịch vụ và đầu tư dự kiến giúp cải 
thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút 
nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ hội việc làm, thu nhập của người dân 
cũng sẽ tăng lên, bình quân mỗi năm khoảng 
20.000 - 26.000 USD. Còn theo nghiên cứu 
của Ngân hàng Thế giới (WB), đến năm 2030, 
CPTPP dự kiến sẽ giúp giảm 0,6 triệu người 
nghèo ở mức chuẩn nghèo có thu nhập 5,5 
USD một ngày. 

Tuy nhiên, việc tham gia CPTPP với thị 
trường rộng mở hơn cũng sẽ khiến Việt Nam 
đối mặt với nhiều thách thức. 

Trong số này, thịt lợn, thịt gà là những 
mặt hàng có thể gặp phải sự cạnh tranh từ 
hàng nhập khẩu do sức cạnh tranh còn yếu. 
Hiện Việt Nam đã bảo lưu được lộ trình giảm 
thuế nhập khẩu tương đối dài cho các sản 
phẩm này (với một số chủng loại thịt gà là 
trên 10 năm), ngành nông nghiệp cũng đang 
cơ cấu lại theo hướng thí điểm mô hình sản 
xuất tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng khoa học 
- công nghệ... nên năng suất, chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp sẽ “đủ cạnh tranh trên sân 
nhà và vươn ra thế giới”.

Ngoài ra, cũng có thêm một số sản 
phẩm có thể gặp khó khăn như giấy, thép, 
ôtô... Tuy nhiên, có cơ sở để cho rằng sức ép 
cạnh tranh sẽ không lớn vì hiện tại và trong 
tương lai 10 - 15 năm nữa, sản phẩm của Việt 
Nam vẫn chủ yếu hướng đến phân khúc trung 
bình trong khi sản phẩm của các nước CPTPP 
thường hướng đến thị trường cao cấp. 

Việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo 
cam kết sẽ làm giảm thu ngân sách, song sẽ 
không tác động đột ngột do trong CPTPP có 
đến 7/10 nước có FTA với Việt Nam. Ngoài 
ra, các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ 
có nhiều cơ hội phát triển hoạt động sản xuất 
kinh doanh, từ đó có thể đóng góp nhiều hơn 
vào ngân sách thông qua các khoản thu thuế 
nội địa như thuế thu nhập doanh nghiệp... 

Hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực vào 
ngày 30/12/2018 do đã có 6 nước chính thức 
thông qua gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, 
New Zealand, Canada và Australia.
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Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 154/2018/
NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và một số quy định về kiểm 
tra chuyên ngành, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số 
điều của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường; 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều Luật chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ);

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động đánh giá sự phù hợp được tiếp tục 
hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực  ghi 
trên Giấy chứng nhận.

Trường hợp tổ chức đánh giá sự phù 
hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký 
phải đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị 
định này.

Ngoài ra, Nghị định này bãi bỏ Nghị 
định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ 
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 
09/11 /2018.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH 
VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH
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TÌNH HÌNH CÔNG BỐ HTQLCL PHÙ HỢP 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001

Tính đến ngày 15/11/2018, tình hình 
công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh như sau:
• Đối với các đơn vị thuộc danh sách 

thực hiện đánh giá xác định chỉ số cải cách 
hành chính hàng năm

Có 47/47 đơn vị (23 sở/ban-ngành, 24 
quận/huyện) đã thực hiện công bố HTQLCL 
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, 
chiếm tỷ lệ 100 % .

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức

• Đối với các đơn vị không thuộc danh 
sách thực hiện đánh giá xác định chỉ số cải 
cách hành chính hàng năm:

+ Khối Chi cục: 9/9 đơn vị đã thực hiện 
công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001, 
chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Khối Ban: 1/3 đơn vị đã thực hiện 
công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001, 
chiếm tỷ lệ 33%.

+ Khối cơ quan ngành dọc: 2/4 đơn vị 
đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN 
ISO 9001, chiếm tỷ lệ 50 %.

• Đối với phường/xã/thị trấn: số 
lượng phường/xã/thị trấn đã thực hiện 
công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001 là 
322/322, chiếm tỷ lệ 100 %.

Nguồn tin: Phòng Phát triển Năng suất



| 15 |          BẢN TIN TBT SỐ 65 |  THÁNG 11

Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

41/2018/TT-BCT
của Bộ Công Thương

Quy định về danh mục phế liệu tạm 
ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 
chuyển khẩu

06/11/2018 20/12/2018

2
Thông tư số 

100/2018/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Bãi bỏ Điểm đ Khoản 1 Điều 7 thông 
tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 
02 năm 2017 của bộ tài chính quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-
2020

01/11/2018 17/12/2018

3
Thông tư số 

03/2018/TT-BNG 
của Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, 
khen thưởng trong ngành ngoại giao

01/11/2018 01/11/2018

4

Thông tư số 
18/2018/TT-BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và 

môi trường

Quy định về hội đồng quản lý trong 
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường

31/10/2018 18/12/2018

5
Thông tư số 

40/2018/TT-BCT 
của Bộ Công thương

Quy định về xây dựng và nội dung các 
tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động 
dầu khí

30/10/2018 14/12/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

6
Thông tư số 

97/2018/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh 
phí về đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh

30/10/2018 15/12/2018

7
Thông tư số 

39/2018/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ 
hàng hóa xuất khẩu

30/10/2018 14/12/2018
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Sơn Alkyd (Sơn 
bóng)

Công ty Cổ phần Sơn 
Bạch Tuyết

Lô A 12b Đường số 1, KCN Hiệp Phước, 
xã Long Thời, huyện Nhà Bè.

CÔNG BỐ HỢP QUY

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/11/2018 ĐẾN 15/12/2018)

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

I Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy - QCVN 2:2008/BKHCN

1 Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch 
vụ Hoằng Đạt

243/38D Liên khu 4-5, khu phố 5, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

2 Hộ kinh doanh Như Ý 56 Đông Hưng Thuận 5, phường Tân 
Hưng Thuận, Quận 12.

3 Công ty TNHH Nhi An 53-55-57 Đường số 13 , KDC Ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kỹ thuật Á 
Châu

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú.

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận 
Gò Vấp.

2 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3.
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III Thiết bị điện và điện tử - QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 01:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Điện tử Sharp (Việt Nam) 9 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 
1.

2 Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát 144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân.

3 Công ty TNHH MTV SX TM DV Trần Phát 346A Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân.

4 Công ty Cổ phần Dây cáp Điện DAPHAC 15/15 Phan Văn Hớn, Khu Phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, Quận 12.

5 Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng 1 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8.

6 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây 
dựng Quang Thuận

A8/15B Mã Lò 1, phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân.

7 Công ty TNHH SX-TM-DV Cơ điện Kim Thuận 
Phong

222 Đường 1A, KDC An Lạc, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

IV Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích 
tương tự - QCVN 9:2009/BKHCN.

1 Công ty TNHH Điện tử Samsung CE Complex Lô I-11 Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, 
phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

V Dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Việt 
Nam

Lầu 29 tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 
Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh.

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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THÔNG BÁO TỪ WTO
Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 2302

Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1284 phần 4, găng tay bảo hộ

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc 

SI 2302, Phần 2: Vận chuyển các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Những sửa 
đổi chính như sau:

- Loại bỏ bình gas ra khỏi phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn;
- Sử dụng các biểu tượng nhóm rủi ro theo tài liệu của Liên Hiệp 

Quốc
- Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất toàn cầu (GHS).
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của 

con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 27/10/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 
h t t p s : / / m e m b e r s . w t o. o r g / c r n at t a c h m e nt s / 2 0 1 8 / T B T / I S -
R/18_4607_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1025  

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn 
bắt buộc SI 1284 phần 4, găng tay bảo hộ. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn Châu Âu 

EN ISO 374-1: tháng 11 năm 2016 và Tiêu chuẩn ANSI/ISEA 105:2016. Những sửa đổi chính như sau:
- Sửa đổi phạm vi của tiêu chuẩn để có thể áp dụng luật và quy định quốc gia;
- Loại bỏ việc tuẩn thủ tiêu chuẩn mỹ đối với tất cả các sản phẩm khác không liên quan đến hóa chất 

nguy hiểm và vi sinh vật;
- Sửa đổi các tham chiếu quy phạm;
- Thay đổi các yêu cầu ghi dấu và ghi nhãn và yêu cầu thông tin sẽ được cung cấp bằng tiếng Hebrew 

theo Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng của Israel (Ghi nhãn Hàng hóa). Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ 
sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực sau 6 tháng kể từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia 
góp ý kiến vào 26/10/2018

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4558_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1022
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học

Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC)

Ngày 24/9/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 
chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/KOR/787.

Nội dung chính của các sửa đổi như sau:
1. Điều chỉnh các tiêu chuẩn tương thích điện từ của bộ điều khiển lập trình logic (Điều 5, Phụ lục 2)

2. Xem xét môi trường điện từ của các hệ thống sản xuất quang điện, các tiêu chuẩn nhiễu 
truyền dẫn điện trên 75 kV (Điều 6 (1), Phụ lục 3)
3. Thiết lập các tiêu chuẩn tương thích điện từ của rơle bảo vệ (Điều 6 (4), Phụ 
lục 3, 4)
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 
của Dự thảo. 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_5029_00_x.pdf

Ngày 24/09/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định 
mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) 

trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1395.
Theo đó, quy định áp dụng đối với 28 chất hóa học, các hóa chất 

này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và phải tuân 
theo lệnh chấp nhận được ban hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái 
này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý 
bất kỳ chất nào trong 28 chất hóa học này nếu được coi là sử dụng mới 
ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông 
báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, EPA 

sẽ đánh giá về mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét. Các tổ chức, cá 
nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý 

các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp với thông 
báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 16/11/2018 và sẽ được ban hành vào lúc 13h00 ngày 01/10/2018. 
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 17/10/2018. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5157_01_e.pdf
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 03/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên 
WTO về Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 

1925/2006 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu liên quan 
đến chất béo chuyển hoá, ngoại trừ chất béo chuyển hóa tự 

nhiên trong mỡ động vật và thực phẩm dành cho người 
tiêu dùng trong thông báo mã G/TBT/N/EU/602.

Cụ thể, Dự thảo Quy định này đưa ra liều 
lượng tối đa của chất béo chuyển hoá sản xuất công 

nghiệp được phép sử dụng trong thực phẩm dành 
cho người tiêu dùng, phù hợp với khuyến nghị 

của Tổ chức Y tế Thế giới. Mục đích của dự 
thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn 

của con người. Thời gian dự kiến thông 
qua của Dự thảo vào Quý II năm 2019. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 
ngày kể từ ngày công bố trên Công 
báo của EU. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên tham gia góp ý kiến 
vào 02/12/2018.  Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments  

/2018/TBT/EEC/18_5157_01_e.pdf

Thông báo của EU về Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 
của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu liên quan chất béo chuyển hoá

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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