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I. Cam kết giữa Việt Nam và EU về SPS

 Tuân thủ theo Hiệp định SPS/WTO.

 Áp dụng các biện pháp đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của  con  người, động 

vật và thực vật tránh ảnh hưởng và lây lan qua thương mại.

 Biện pháp SPS áp dụng ở mức độ cần thiết, dựa trên cơ sở sở khoa học, minh 

bạch hóa và không phân biệt đối sử (các nước với nhau và doanh nghiệp trong 

nước với doanh nghiệp nước ngoài) và áp dụng ở mức cần thiết không tạo 

rào cản thương mại.

- Kiểm tra an toàn thực phẩm (mức dư lượng hóa chất nông dược, thuốc 

thú y, kháng sinh, kim loại nặng .v.v.

- Kiểm dịch dịch bệnh động vật

- Kiểm dịch thực vật 



II. Cơ quan quản lý và thủ tục về SPS

1. EU:

 DG – Sanco: Xây dựng và ban hành Qui định chung cho EU; 

Phối hợp với các nước thành viên trong việc thanh kiểm tra hệ 

thống giám sát và pháp lý đảm bảo áp dụng thống nhất trong toàn 

bộ hệ thống. 

 Các nước thành viên: giám sát đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn đã được 

ban hành. Chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

 Hệ thống cảnh báo kết nối chung cho toàn bộ hệ thống

2. Việt Nam

 Bộ nông nghiệp và PTNT: Kiểm tra, giám sát an toàn dịch bệnh động vật  

thực vật, kiểm dịch SP động vật thực vật vàn sản phẩm Đông thực vật xuất 

nhập khẩu.

 Bộ Y tế và Bộ Công thương: An toàn thực phẩm cho người.

 ASEAN – Hồng Kông



III. Công nhận lẫn nhau và thuận lợi hóa TM

1. Công nhận tương đối với các biện pháp SPS: Không bắt buộc

 Việt Nam và EU có quyền yêu cầu lẫn nhau trong việc công nhận tương 

đương một hay một số biện pháp SPS.

 Việc tham vấn bắt đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được yêu cầu.

 Việc xem xét công nhận không được là lý do để đình trệ hay dừng việc 

nhập khẩu sản phẩm liên quan.

2. Thuận lợi hóa TM giữa Việt Nam và EU

 Cam kết áp dụng chung một hệ thống các thủ tục, điều kiện nhập khẩu 

đối với sản phẩm đến từ bất kỳ khu vực nào của bên kia (trừ trường hợp 

dịch bệnh)

 Lập danh sách các doanh nghiệp đủ đều kiện cung cấp cho nhau, giảm 

thiểu kiểm tra nhập khẩu.



IV. Yêu cầu Giám sát ATTP của EU
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IV. Yêu cầu của EU...

Yêu cầu nhà sản xuất và xuất khẩu

- Hệ thống Chứng nhận  ATTP (ISO 22000 hay HACCP)

- Tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm (TCCS)

(đúng với các chỉ tiêu công bố chất lượng,  qui định an toàn 

và đảm bảo truy xuất nguồn gốc khi có vấn đề)

- Kiểm tra giám sát chất lượng 

(nguyên liệu đầu vào, giám sát trong quá trình SX)

- Nhãn mác bao bì sản phẩm theo qui định của thị trường

(Thành phần dinh dưỡng, phụ gia, chất bản quản, dị ứng và 

hướng dẫn sử dụng, xuất xứ sản phẩm v.v)

- Qui chế truy xuất nguồn gốc từ nguyên liệu – thành phẩm – phân phối.

- Triệu hồi sản phẩm. 



V.  Vi phạm về SPS với hàng XK

TT Chỉ tiêu
Năm

Tổng
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Thông tin 6 12 14 13 17 7 69

2

Kiểm soát biên 

giới, không 

cho NK
7 13 21 14 26 5 86

3

Hàng đang tiêu 

thụ bị phát hiện 0 3 6 1 14 4 28

Tổng số 13 28 41 28 57 16 183



V. Vi phạm về SPS....

 Dư lượng hóa chất kháng sinh cấm

 Chloramphenicol, Cefalexin, Trimethoprim, Neomycin, endofulran

 Endotetracyline, Malachite green, Leucomalachite green v.v.

 Nitrofuran, Trifluralin, 

 Thuốc diệt ký sinh trùng

 Ivermectin

 Dư lượng độc tố thủy sản 

 Histamin, 

 Ô nhiễm vi sinh vật

 Listeria monocytogenes; Salmonella sp, Nottingham or weltevreden;

 Norovirus

 Kim loại nặng

 Cadmium, Mercury, Asenic

 Phụ gia chế biến thủy sản

 CO, Sulphite, Radiation 

 Điều kiện bảo quản (Bao bì, nhiệt độ bảo quản -18◦C)



VI. Giải pháp duy trì và PT thị trường

Khai thác và xâm nhập sâu hơn nữa vào các thị trường hiện có

• Nâng cao năng lực và nhận thức của doanh nghiệp trong việc

nắm bắt các qui định về kỹ thuật và yêu cầu về SPS.

(Thay đổi theo cách tiếp cận – An toàn thực phẩm: từ việc

kiểm tra an toàn sản phẩm cuối cung sang giám sát tại mọi

công đoạn)

• Tăng cường hợp tác giữa nhà quản lý - doanh nghiệp - người

sản xuất nhằm đảm bảo an toàn trong chuỗi sản xuất. (Nâng

cao nhận thức – thay đổi quan diểm cá nhân chủ nghĩa

sang lợi ích toàn xã hội và cộng đồng) 

• Nâng cao chất lượng sản phẩm – Áp dụng các qui trình sản 

xuất tốt, các qui trình chứng nhận theo yêu cầu của thị trường, 

sản phẩm giá trị gia tăng và sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ.



VI. Giải pháp duy trì và PT thị trường

• Lập kế hoạch tổ chức sản xuất và đưa vào sản xuất các giống có 

chất lượng.

• Áp dụng qui trình chế biến đảm bảo giám sát các mối nguy đến 

an toàn thực phẩm (ví dụ: HACCP trong chế biến thực phẩm).

• Đào tạo kỹ năng quản lý và giám sát ATTP trong quá trình chế 

biến sản xuất 

• Xây dựng chiến lược quảng bá và tiếp thị cho sản phẩm.

• Đầu tư sản xuất sản phẩm có chất lượng cao – Sản phẩm đặc 

sản, chỉ đẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, tiến tới hài hòa và chứng 

nhận các tiêu chuẩn như GlobalGAP, NOP, JAS...

• Liên doanh liên kết DN sản xuất, chế biến và xuất khẩu



Cảm ơn sự lắng nghe của Quý vị
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