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Vấn đề hôm nay 
 

Hội đồng chung WTO tổ chức họp trước lời kêu gọi của Ấn Độ về một 

cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng nhằm ứng phó với đại dịch 

Đại sứ Dacio Castillo (Honduras), Chủ tịch Hội đồng chung WTO đã triệu tập cuộc 

họp ngày 10 tháng 1 để đáp lại đề xuất gần đây của Ấn Độ về việc tổ chức Hội nghị trực 

tuyến cấp Bộ trưởng về phản ứng của WTO đối với đại dịch COVID-19, bao gồm đề xuất từ 

bỏ các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ liên quan.  

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala kêu gọi các thành viên WTO khẩn 

trương đẩy mạnh nỗ lực của mình, đề nghị rằng với ý chí chính trị cần thiết, các thành viên 

có thể đạt được các thỏa hiệp đa phương về sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác trong 

những tuần tới. WTO hoàn toàn đóng góp vào phản ứng toàn cầu đối với COVID-19 và các 

đại dịch trong tương lai. 

 
Trước đó, vào ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ấn Độ đã gửi một lá thư đến Chủ tịch 

Hội đồng chung WTO kêu gọi tổ chức một cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về vấn đề 

phản ứng của WTO đối với đại dịch, bao gồm đề xuất từ bỏ một số điều khoản của Hiệp 

định TRIPS liên quan đến COVID-19, vắc xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán. Cùng 

ngày, Đại sứ Castillo đã gửi thư cho tất cả các phái đoàn, cho biết rằng ông sẽ “tiến hành 
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tham vấn và triệu tập một cuộc họp Hội đồng chung WTO không chính thức” về vấn đề 

này trong tuần 10 tháng Giêng. 

Trong phát biểu của mình, Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala kêu gọi hành động 

khẩn cấp hướng tới một kết quả toàn diện của WTO về ứng phó với đại dịch. “Hơn hai năm 

đã trôi qua kể từ khi đại dịch bùng phát. Sự xuất hiện của biến thể Omicron, khiến chúng 

tôi buộc phải hoãn Hội nghị Bộ trưởng lần thứ mười hai, nhắc nhở chúng tôi về những rủi 

ro khi người dân tại nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới vẫn chưa được tiêm chủng ”. 

Bà nói thêm: “Chúng tôi tại WTO hiện phải khẩn trương thực hiện phần việc của 

mình để đạt được một kết quả đa phương về sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác để đóng 

góp đầy đủ vào các nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Tổng Giám đốc Okonjo-Iweala cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để tạo ra sự đồng 

thuận, đồng thời kêu gọi tất cả các thành viên tham gia tích cực và mang tính xây dựng 

vào các quá trình đang diễn ra tại Hội đồng chung WTO và Hội đồng TRIPS. Bà lưu ý rằng 

trong khi ứng phó với đại dịch vẫn là nỗ lực cấp bách nhất mà các thành viên WTO phải 

đối mặt, chưa kể sự đe dọa của các biến thể coronavirus mới hơn, nhiều thành viên đã liên 

hệ với bà để nhấn mạnh tầm quan trọng của các mục khác trong chương trình nghị sự của 

WTO, bao gồm trợ cấp thủy sản, nông nghiệp và cải cách WTO. Bà nhấn mạnh rằng những 

lĩnh vực này vẫn là những kết quả cần được ưu tiên và bày tỏ hy vọng "rằng tất cả chúng 

ta có thể đồng ý về việc đạt được kết quả càng sớm càng tốt." 

Cuộc họp đã nghe một loạt quan điểm về cuộc họp cấp bộ trưởng được đề xuất, đặc 

biệt là về thời gian, phạm vi vấn đề và sự cần thiết phải thu hẹp hơn nữa những khác biệt 

ở Geneva trước khi có sự tham gia của các bộ trưởng. 

Mô tả cuộc họp là “hữu ích”, Đại sứ Castillo của Chủ tịch Hội đồng Chung cho biết 

ông sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn với các thành viên về đề xuất của Ấn Độ, nhấn 

mạnh “sự cấp thiết và tầm quan trọng của việc đạt được một kết quả có ý nghĩa”. Ông nói, 

phản ứng chung của WTO đối với COVID-19 “vẫn là một ưu tiên cấp thiết đối với các thành 

viên.” 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/01/2022-

15/01/2022 

Nước 

thông báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả Rập  1 Chất kết dính 

Ấn Độ  1 Thực phẩm 

Ai Cập 1 Thuốc lá 

Brazil 10 Thiết bị truyền thông; Găng tay bảo vệ chống lại các tác nhân sinh học; Sản 

phẩm xây dựng bằng đất nung; Thang máy 

Burundi 12 Xô nhựa; Bàn chải vệ sinh; Chổi quét; Khăn lau mạng nhện; Hộp đựng bằng 

nhựa; Máy ép; Gia vị 

Ca na đa  5 Vật liệu và phụ kiện đóng gói; Động cơ; Thuốc thú y; Thiết bị truyền thông 

Chile 10 Đồng hồ đo năng lượng điện; Ấm đun nước; Máy đo năng lượng; Máy bơm 

nhiệt điện; Cầu chì; Đèn; Máy hút bụi; Bộ điều chỉnh áp suất; Thiết bị sưởi; 

Van; Dụng cụ nhà bếp; Ổ cắm kết hợp điểm sạc USB;  

Colombia 1 Thiết bị điện 

Đài Loan 4 Mỹ phẩm; Thiết bị y tế; Tấm trải sàn không dệt; Giấy 

Ecuador 5 Đường ray và các bộ phận của đường sắt; Kem và bánh kẹo; Rau quả, Trái 

cây; Ngũ cốc; Thịt và các sản phẩm từ thịt;  

Hàn Quốc  5 Thiết bị y tế; Dược phẩm; Thực phẩm; Vật liệu đóng gói; Chất khử trùng;  

Honduras 1 Thiết bị điện 

Hoa Kỳ 15 Máy bay vận tải; Gia vị; Bình nước nóng; Bộ sạc pin; Hydrofluorocarbon; Dây 

che cửa sổ; Nam châm; Vải phủ cửa sổ có dây; Tiêu chuẩn khí thải 

Perchloroethylene; Hệ thống phân phối thực vật; Súng và chất nổ; Lò nung; 

Hệ thống không khí; Tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính (GHG); Bạc nitrat; 

Tàu chở khách nhỏ; Tiêu chuẩn khí thải Perchloroethylene; Xe buýt, xe máy; 

Máy rửa bát; Chương trình tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo; Máy làm đá; Đầu vòi 

hoa sen; Cảnh báo phơi nhiễm sản phẩm tiêu dùng; Kỹ thuật hàng hải; Máy 

giặt quần áo thương mại; Động cơ điện nhỏ và động cơ điện; Sản phẩm nấu 

ăn; Phát thải khí nhà kính và các chất ô nhiễm không khí có hại khác; Ghế;  Indonesia 1 Thiết bị tiêm và truyền; Thực phẩm 

Jamaica 7 Rau quả; Vật liệu đóng gói; Hàng hoá nguy hiểm; Giấy ăn; Xi măng 

Kenya 5 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Ngũ cốc; Thức ăn chăn nuôi; Các sản phẩm từ 

cao su và nhựa; Sản phẩm dệt; Gia vị; Phụ gia thực phẩm;  

Liên minh 

châu Âu 

4 Thiết bị điện và điện tử; Mỹ phẩm; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực 

phẩm; 
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Malaysia 7 Giấy; Thuốc lá Điện tử; Máy thở; Thiết bị viễn thông;  

Mexico 10 Thiết bị y tế; Vải dệt; Phương tiện cơ giới; Phanh xe; Tàu chở dầu; Thiết bị 

và/hoặc chất diệt khuẩn để xử lý nước sinh hoạt;  

Nhật Bản 2 Hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh phi địa tĩnh; Dược phẩm 

Nam Phi 1  Rượu 

New 

Zealand 

1 Thuốc lá 

Peru 2 Thiết bị y tế; Khí thải 

Philippines 3 Sản phẩm sắt và thép; Sản phẩm Gốm sứ; Thực phẩm nói chung 

Singapore 1 Nước giải khát 

Slovenia 4 Dầu ăn; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Cây giống;  

Tajikistan 12 Dầu ăn; Thịt; Vật liệu xây dựng; Rau quả; Ngũ cốc; Đồ nội thất 

Tanzania 5 Xô nhựa; Bồn nhựa; Bàn chải vệ sinh; Chổi; Khăn lau mạng nhện;  

Trung 

Quốc 

11 Thiết bị gia dụng; Hoá chất; Chất khử trùng; Thiết bị khử trùng; Sản phẩm 

an ninh mạng chuyên dụng; Thiết bị y tế; Tinh dịch bò đông lạnh; Găng tay 

bảo hộ chống hóa chất và vi khuẩn;  

Úc 2 Dược phẩm 

Uganda 10 Xô nhựa; Bồn nhựa; Bàn chải vệ sinh; Chổi; Khăn lau mạng nhện; Hộp đựng 

bằng nhựa Máy ép; Trà; Gia vị và phụ gia thực phẩm; Ngũ cốc; Đồ uống 

không cồn;  

Ukraine 6 Nồi hơi; Máy biến áp công suất nhỏ, vừa và lớn; Hệ thống thông gió; Đồ 

chơi; Thiết bị giải trí; Thiết bị làm lạnh; 

Uruguay 2 Nhựa; Thiết bị đo lường 

Vương 

Quốc Anh 

2 Thiết bị nhà bếp; Vật liệu xây dựng 

Tổng: 169 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 1/2022 

(Nguồn: WTO) 

 Dự thảo sửa đổi "Quy định về chỉ định, thủ tục phê duyệt và phương pháp kiểm 

nghiệm của các sản phẩm dược phẩm" 

Ngày 10/01/2022 Hàn Quốc đã thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi "Quy định về chỉ định, thủ tục phê duyệt và 

phương pháp kiểm nghiệm của các sản phẩm dược 

phẩm". Các sửa đổi như sau: 

Làm rõ các chi tiết, bao gồm số lượng mẫu, thời gian 

thực hiện quy trình, v.v., của vắc xin vectơ vi rút SARS-CoV-2 và các sản phẩm dược phẩm 

mới được ủy quyền khác; 

Làm rõ các sản phẩm được phân loại là mang rủi ro cấp độ 3 và; 

Điều chỉnh số lượng đối với các mẫu sản phẩm, trong đó bao gồm  globulin chống 

uốn ván.  

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 và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 11/03/2022. 

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0275_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/1051 

Dự thảo sửa đổi "Đạo luật Khuyến khích Tiết kiệm và Tái chế Tài nguyên" 

Ngày 06/01/2022 Hàn Quốc đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi "Đạo luật Khuyến khích Tiết kiệm và Tái chế Tài nguyên". Cụ thể, các 
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nhà sản xuất sản phẩm phải ghi rõ phương pháp đóng gói (tỷ lệ không gian đóng gói và số 

lượng bao bì) ở bên ngoài vật liệu đóng gói. Bị phạt tiền nếu phương pháp đóng gói không 

được ghi bên ngoài vật liệu đóng gói. 

Mục đích của dự thảo nhằm tránh lãng phí 

bao bì. Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia 

đóng góp ý kiến vào 07/03/2022. 

 

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0156_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/1052 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi 

sinh vật 

Ngày 02/1/2022 Trung Quốc đã thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với găng tay bảo vệ chống lại 

hóa chất và vi sinh vật. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy 

định các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, 

phương pháp thử nghiệm, ghi nhãn và thông tin của 

găng tay bảo hộ chống hóa chất và vi sinh vật. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn cho con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian 

dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 

18/02/2022. Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7913_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1641 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0156_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7913_00_x.pdf
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Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị cung cấp nước được sử dụng trong 

công tác phòng cháy chữa cháy 

Ngày 02/1/2022 Trung Quốc đã thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị cung cấp nước 

được sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy. 

Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và 

định nghĩa, phân loại, yêu cầu, phương pháp thử, 

quy tắc kiểm tra, ghi nhãn và hướng dẫn vận hành, đóng gói, vận chuyển và bảo quản 

thiết bị cấp nước cố định chạy bằng khí dùng trong phòng cháy chữa cháy. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho con người. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 18/02/2022. Thông tin chi tiết của dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7914_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1642 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô và xe 

đạp điện 

Ngày 02/1/2022 Trung Quốc đã thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 

chuẩn quốc gia đối với mũ bảo hiểm dành cho người đi 

mô tô và xe đạp điện. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định 

các thuật ngữ và định nghĩa, chủng loại, hình dạng và 

kích thước, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, 

quy tắc kiểm tra, ghi dấu, đóng gói, vận chuyển và bảo 

quản mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe đạp điện. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7914_00_x.pdf
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Tiêu chuẩn này áp dụng đối với mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe đạp điện 

(kể cả người lái xe và người ngồi trên xe). 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho con người. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 18/02/2022. Thông tin chi tiết của dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7916_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7916_00_x.pdf
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

02/QĐ-QLD 
của Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 34 

thuốc sản xuất 
trong nước được 

cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 173  

05/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/The-thao-Y-te/Quyet-
dinh-02-QD-QLD-2022-danh-

muc-thuoc-duoc-cap-giay-

dang-ky-luu-hanh-Viet-Nam-

500550.aspx 

2 Quyết định 

14/QĐ-BNN-

TCLN của Bộ 
trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Quy chuẩn kỹ 

thuật gieo ươm, 

trồng, chăm sóc, 
nuôi dưỡng, khai 

thác, sơ chế và 

bảo quản sản 

phẩm Quế 

(Cinamomum 

cassia BL)  

05/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-

dinh-14-QD-BNN-TCLN-2022-
ky-thuat-nuoi-duong-so-che-

va-bao-quan-san-pham-Que-

501070.aspx 

3 Thông tư 

28/2021/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

thiết bị đầu cuối 

mạng thông tin di 

động 5G lai ghép - 

Phần truy nhập vô 

tuyến 

31/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-28-2021-TT-

BTTTT-Quy-chuan-thiet-bi-

dau-cuoi-mang-thong-tin-di-

dong-5G-lai-ghep-

499872.aspx 

4 Thông tư 

16/2021/TT-

BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia 

QCVN 

18:2021/BXD về 

an toàn trong thi 

công xây dựng  

20/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Xay-dung-Do-

thi/Thong-tu-16-2021-TT-

BXD-Quy-chuan-ky-thuat-An-

toan-trong-thi-cong-xay-

dung-499054.aspx 
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

37/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 03 sinh 

phẩm được cấp, 

gia hạn giấy đăng 

ký lưu hành tại 

Việt Nam - Đợt 43 

bổ sung (lần 01)  

25/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/The-thao-Y-te/Quyet-

dinh-37-QD-QLD-2022-Danh-

muc-sinh-pham-duoc-cap-

giay-dang-ky-luu-hanh-tai-

Viet-Nam-502581.aspx 

2 Quyết định 

01/QĐ-TTg 

năm của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Phê duyệt kế 

hoạch thực hiện 

Hiệp định đối tác 

kinh tế toàn diện 

khu vực (Hiệp định 

RCEP)  

04/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-01-QD-TTg-2022-thuc-

hien-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-

te-Toan-dien-Khu-vuc-

499652.aspx 

3 Quyết định 
3395/QĐ-

TCHQ của 

Tổng cục 

trưởng Tổng 

cục Hải quan 

Quy trình miễn 
thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu theo 

điều ước quốc tế  

31/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-3395-QD-TCHQ-2021-

mien-thue-doi-voi-hang-hoa-

xuat-khau-theo-dieu-uoc-

quoc-te-502295.aspx 

4 Quyết định 
5246/QĐ-

BNN-TCLN 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Danh mục các loại 
gỗ đã nhập khẩu 

vào Việt Nam  

31/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-5246-QD-BNN-TCLN-

2021-cong-bo-loai-go-da-

nhap-khau-vao-Viet-Nam-

499717.aspx 

5 Quyết định 

3501/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Phê duyệt chuẩn 

đo lường quốc gia, 

chỉ định tổ chức 

giữ chuẩn quốc gia  

30/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-

dinh-3501-QD-BKHCN-2021-

phe-duyet-chuan-do-luong-

quoc-gia-499777.aspx 
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6 Thông tư 

19/2021/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 
được phép sử 

dụng tại Việt Nam, 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại 

Việt Nam  

28/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Linh-vuc-khac/Thong-
tu-19-2021-TT-BNNPTNT-

Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-

vat-duoc-phep-su-dung-

499773.aspx 

7 Quyết định 

717/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 02 vắc 

xin, sinh phẩm 

được cấp giấy 

đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 

43  

21/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/The-thao-Y-te/Quyet-

dinh-717-QD-QLD-2021-

Danh-muc-vac-xin-duoc-cap-

giay-dang-ky-luu-hanh-tai-

Viet-Nam-498188.aspx 

8 Thông tư 
16/2021/TT-

BNNPTNT 

của Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất 

an toàn thuộc 

trách nhiệm quản 

lý  

20/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thong-

tu-16-2021-TT-BNNPTNT-san-

pham-co-kha-nang-gay-mat-

an-toan-quan-ly-Bo-Nong-

nghiep-498413.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Dự thảo Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị 

viện và Hội đồng Châu Âu về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất 

và hỗn hợp 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 11/2021, Dự thảo 

Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và 

Hội đồng Châu Âu về phân loại, ghi nhãn và 

đóng gói các chất và hỗn hợp, được thông báo 

cho Uỷ ban WTO/TBT với mã thông báo 

G/TBT/N/EU/826 đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ 

thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Đài Loan: 

Đài Loan bày tỏ quan ngại về Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng 

Châu Âu về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp, được thông báo cho Uỷ 

ban WTO/TBT với mã thông báo G/TBT/N/EU/826. Đài Loan ghi nhận mục đích chính đáng 

của EU trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường bằng cách sửa đổi yêu cầu 

phân loại các chất và hỗn hợp độc hại theo quy định CLP. Tuy nhiên, theo nội dung biện 

pháp, EU sẽ phân loại chất trimethylolpropane triacrylate (TMPTA, CAS số 15625-89-5) vào 

Loại 2: Chất gây ung thư. Điều này gây ra mối quan ngại rộng rãi trong các ngành công 

nghiệp của Đài Loan. Thứ nhất, TMPTA có nhiều ứng dụng trong các sản phẩm khác nhau, 

chẳng hạn như vật liệu phủ, mực in và chất kết dính. Một khi quy định được sửa đổi, các 

nhà sản xuất phải ghi nhãn và thiết lập lại sản phẩm của họ, điều này sẽ có tác động đáng 

kể đến việc buôn bán TMPTA và các sản phẩm chứa TMPTA. Tệ hơn nữa, không có giải 

pháp thay thế chất TMPTA và việc tìm kiếm chất thay thế sẽ mất nhiều thời gian và chi phí 
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lớn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho thương mại toàn cầu. Theo quan điểm của chúng 

tôi, biện pháp đề xuất này không phù hợp với Điều 2.2 của Hiệp định TBT vì nó tạo ra 

những trở ngại không cần thiết cho thương mại quốc tế.  

Thứ hai, Đài Loan đề nghị EU tuân thủ các yêu cầu về chứng cứ khoa học nêu tại 

Điều 2.2 của Hiệp định TBT. Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Đánh giá Rủi ro (RAC) của 

Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) dựa trên các nghiên cứu của Chương trình Độc chất 

Quốc gia Hoa Kỳ (NTP) vào năm 2012. Mặc dù các khối u ở động vật đã được quan sát 

thấy trong các nghiên cứu đó, nhưng vẫn có sự chia sẻ rộng rãi về ý kiến cho rằng những 

nghiên cứu đó thiếu độ tin cậy và có sự khác biệt lớn về kỹ thuật. Các chuyên gia còn đưa 

ra những thách thức đối với nghiên cứu NTP, nghiên cứu sử dụng axeton làm chất mang 

để hấp thụ qua da và không phản ánh sự tiếp xúc "bình thường". Do đó, quyết định áp 

dụng biện pháp được đề xuất với bằng chứng khoa học hạn chế có thể quá vội vàng và 

gây ra các rào cản thương mại không cần thiết đối với TMPTA hoặc các sản phẩm liên 

quan đến TMPTA. Hơn nữa, vẫn có những nghiên cứu đang diễn ra nhằm chứng minh rằng 

axeton được sử dụng trong các nghiên cứu NTP như một phương tiện không thích hợp cho 

các nghiên cứu so sánh về hấp thụ và những nỗ lực đã được dành để thu thập những hiểu 

biết tốt hơn về sự chuyển hóa của TMPTA trong cơ thể động vật có vú bằng cách thực hiện 

các nghiên cứu độc động học. Đài Loan tin rằng những phân tích này sẽ cung cấp cho EU 

thông tin chi tiết hơn để quyết định liệu các biện pháp được đề xuất có phù hợp hay 

không. Trước sự thiếu sót về cơ sở khoa học và khả năng quyết định bị đảo ngược do 

nghiên cứu đang diễn ra, Đài Loan đề nghị EU xem xét tạm dừng biện pháp được đề xuất, 

trả lời câu hỏi được nêu ra và đợi cho đến khi có thêm kết quả nghiên cứu.  

Thứ ba, theo thông báo này, Dự thảo sẽ được thông qua vào quý 4 năm 2021. Dự 

thảo sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi được công bố trên công báo chính thức của EU, 

tức là khoảng hai tháng sau khi được thông qua. Đài Loan cho rằng biện pháp được đề 

xuất không phải do nhu cầu cấp thiết và các bên liên quan cần thêm thời gian chuẩn bị. Do 

đó, Đài Loan đề nghị EU kéo dài thời gian chuyển tiếp để đảm bảo nhất quán với Điều 2.12 
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của Hiệp định TBT. Đài Loan đã gửi nhận xét của mình tới EU vào ngày 30 tháng 9 năm 

2021 và mong nhận được phản hồi bằng văn bản từ phía EU. 

- Phản hồi của Phái đoàn EU: 

Liên minh Châu Âu chân thành cảm ơn Đài Loan đã quan tâm và nêu ý kiến góp ý 

đối với Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về phân loại, ghi 

nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp. EU xin thông báo rằng văn bản trả lời các góp ý 

của Đài Loan hiện đang được chuẩn bị và sẽ được gửi trong thời gian tới. EU muốn nhấn 

mạnh rằng việc phân loại TMPTA được đề xuất dựa trên ý kiến khoa học của Ủy ban Đánh 

giá Rủi ro (RAC) của Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) thông qua các bằng chứng khoa 

học có sẵn. Việc đánh giá này được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí phân loại của Quy 

định CLP, hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí GHS của Liên hợp quốc. Trong quá trình đánh 

giá RAC, các bên liên quan có cơ hội đóng góp ý kiến, kể cả đóng góp các bằng chứng 

khoa học sẵn có. 

EU cũng muốn lưu ý rằng trong trường hợp thông tin khoa học có liên quan mới, có 

thể dẫn đến sự thay đổi cách phân loại hài hòa, có sẵn trong tương lai, thông tin này có 

thể được đệ trình cho một Quốc gia thành viên EU theo Điều 37 (6) của Quy định CLP để 

có thể bắt đầu đánh giá lại việc phân loại.  

Cuối cùng, liên quan đến việc gia hạn thời gian thực thi, EU nhấn mạnh rằng dự thảo 

được thông báo sẽ chỉ có hiệu lực sau 18 tháng kể từ khi thông qua, ngoại trừ trường hợp 

các bên liên quan tự nguyên thực hiện sớm so với quy định. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Hoạt động đo lường góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh 

cho doanh nghiệp 

Năm 2021 công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc 

theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng 

cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức 

cạnh tranh…   

Theo ông Trần Quý Giầu – Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng) năm 2021, Tổng cục TCĐLCL đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản 

lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường 

nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước thống nhất từ 

trung ương đến địa phương. Tổng cục đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, 

tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các tổ chức 

doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các VBQPPL về đo lường.   

Cụ thể, Tổng cục thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch 

vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 159 lượt đơn vị 

(giảm 10% so với năm 2020); chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 128 lượt đơn vị (giảm 2% so với năm 2020); chứng 

nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cho 158 lượt 

đơn vị (giảm 5% so với năm 2020); 
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Ảnh minh họa 

Chứng nhận, cấp 1224 thẻ kiểm định viên đo lường (giảm 9% so với năm 2020); phê duyệt 

4.094 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (tăng 19% so với năm 2020); hướng dẫn 

hơn 460 tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo, cách ghi định lượng 

trên nhãn hàng đóng gói sẵn, đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường… 

Cũng theo ông Giầu, đối với đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ (Đề án 996), Tổng cục đã tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đo lường 

tại Hà Nội vào ngày 15/01/2021 và Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26/3/2021 để triển khai 

Đề án 996; đề xuất các nhiệm vụ thuộc Đề án 996 và họp ban điều hành Đề án để xem xét các đề 

xuất nhiệm vụ năm 2021;   

Tổ chức làm việc, tuyên truyền và hướng dẫn Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề 

án 996, tham gia hội thảo về Đo lường do UBND Thái Nguyên tổ chức ngày 20/01/2021, tham dư ̣

hôị nghi ̣ trưc̣ tuyến triển khai Đề án 996 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, tham dự Hội nghị 

Công bố Chương trình đảm bảo đo lường cho 3 doanh nghiệp tại Thái Nguyên ngày 15/12/2021; 
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tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định của Bộ hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương 

trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021). 

Đối với việc phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia: Tổng cục đã ban hành 

02 Quyết định thành lập đoàn đánh giá và đang hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xem 

xét, ban hành quyết định phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia đối với chuẩn đo 

lường quốc gia về nhiệt độ nhiệt động học và chuẩn đo lường quốc gia về hệ thống thiết bị chuẩn lưu 

lượng thể tích chất khí.   

Năm 2021 công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức 

năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ 

hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu 

cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả 

nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI VỀ VAI TRÒ CỦA 

THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG 

PHỤC HỒI KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 
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Vấn đề hôm nay 
 

Công bố kết quả nghiên cứu mới về vai trò của thương mại trong việc 

tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của các nước đang phát triển 

Một nghiên cứu chung mới của Ngân hàng Thế giới và WTO nhấn mạnh vai trò chính 

của thương mại trong việc giảm nghèo nhưng cũng lưu ý rằng cần có các biện pháp khác 

để hỗ trợ các nước đang phát triển sử dụng thương mại như một công cụ để tăng trưởng. 

Nghiên cứu sẽ được trình bày tại một sự kiện trực tuyến vào ngày 24 tháng 1, với sự tham 

gia của ba bộ trưởng từ các nước đang phát triển. 

Hai năm sau đại dịch COVID-19, thiệt hại về con người và kinh tế là rất lớn, nhiều 

năm tiến độ phát triển khó giành được có nguy cơ bị đảo ngược, và sự phục hồi không 

đồng đều, thiếu công bằng và không hỗ trợ đầy đủ cho quá trình chuyển đổi xanh. Mặc dù 

thương mại đã phục hồi trở lại sau đợt đại dịch lao dốc, giúp khởi động quá trình phục hồi, 

nhưng không phải tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi và hệ thống thương mại toàn 

cầu đang bị căng thẳng. 
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Vai trò của thương mại trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế, giảm nghèo và thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi các-bon thấp là gì? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng lợi 

nhuận từ thương mại được chia đều? Làm thế nào chúng ta có thể hợp tác tốt hơn để biến 

thương mại trở thành động lực cho các nền kinh tế phát triển toàn diện, có khả năng phục 

hồi và bền vững? 

Với tiêu đề “Vai trò của thương mại trong con đường phục hồi của các nước đang 

phát triển”, nghiên cứu xem xét cách thức thương mại quốc tế có thể giúp các nước đang 

phát triển phục hồi sau đại dịch COVID-19, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế đối với 

các cú sốc toàn cầu trong tương lai, giảm nghèo, giảm thiểu phát thải carbon và thích ứng 

đối với biến đổi khí hậu. 

Ước tính có khoảng 100 triệu người đã bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực vì đại dịch 

COVID-19, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới David Malpass và Tổng giám đốc WTO 

Okonjo-Iweala lưu ý trong lời nói đầu chung của nghiên cứu. Nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ 

tăng trưởng thương mại hiện nay không đồng đều, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương 

khác bị tụt lại phía sau. Trong khi giữ cho thương mại cởi mở và các chuỗi giá trị toàn cầu 

đang hoạt động đang giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế, thì việc thúc đẩy năng lực thương 

mại của các nước đang phát triển sẽ là điều cần thiết để phân phối lợi nhuận từ thương 

mại rộng rãi hơn và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, nghiên cứu nhấn 

mạnh. Nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu có 

xu hướng linh hoạt hơn và phục hồi sớm hơn trước các cú sốc bên ngoài. 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 16/01/2022-

31/01/2022 

Nước thông báo Số 

lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 7 Dây cáp; Sản phẩm sắt và thép; Nồi áp suất; Sản phẩm dầu mỏ; Túi 

xách; Hóa chất hữu cơ; Dụng cụ và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm 

Ả Rập 5 Thực phẩm nói chung; Nhiên liệu; Gia vị và phụ gia thực phẩm 

Argentina 3 Rượu; Hoá chất 

Bahrain 2 Gia vị; Sắt, Thép 

Bolivia 2 Đồ may mặc; Đồ bảo hộ 

Các Tiểu Vương 

Quốc Ả Rập Thống 

Nhất 

2 Gia vị và phụ gia thực phẩm; Thiết bị phòng hoả 

Colombia 4 Quần áo; Thiết bị điện; Đồ bảo hộ; Dược phẩm 

Costa Rica 7 Thuốc trừ sâu; Dầu nhờn; Khí ga; Sản phẩm sắt và thép 

Cộng hoà Séc  1 Thiết bị đo lường 

Eswatini 3 Thiết bị điện và điện tử; Hàng hoá dễ cháy nổ 

El Salvador 5 Dầu nhờn 

Đài Loan 9 Bộ chỉnh lưu; Mỹ phẩm; Thiết bị đun nước; Cũi trẻ em; Sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ;  

Hàn Quốc 4 Vật liệu đóng gói; Thực phẩm; Mỹ phẩm 

Hoa Kỳ 16 Hoá chất; Khí thải xe cơ giới; Các chất per- và Polyfluoroalkyl; Nguồn 

điện; Vape-thuốc lá điện tử; Động cơ đốt trong; Tủ lạnh dân dụng; 

Máy bay trực thăng; Máy bay vận tải; Dịch vụ kiểm nghiệm và chứng 

nhận an toàn sản phẩm; Lò vi sóng va lò nướng; Sản phẩm dành cho 

trẻ sơ sinh 

Indonesia 2 Thực phẩm nói chung; Dược phẩm 

Israel 16 Máy phân phối và bán hàng tự động; Máy đun nước; Thiết bị diệt 

côn trùng bằng điện; Máy hút mùi; Thiết bị chăm sóc cơ thể; Thiết bị 

nhà bếp; Thiết bị giặt là; Pin; Thang máy;'   

Kenya 10 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Dầu thực vật và dầu động vật; Vải; Pho 

mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Hàng hoá nhập khẩu vào Kenya;  

Kuwait 1 Gia vị và phụ gia thực phẩm 
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Liên minh châu Âu 2 Thiết bị điện và điện tử; Thiết bị đường sắt 

Grenada 5 Gia vị và phụ gia thực phẩm; Đồ uống có cồn; Bao bì sản phẩm 

Guatemala 4 Dầu nhờn; Khí ga 

Guyana 4 Khí ga  

Hàn Quốc  3 Dược phẩm; Hoá chất tiêu dùng;  

Honduras 5 Dầu nhờn; Khí ga 

Ma cao   2 Đồ uống có cồn; Dầu nhờn 

Malaysia 1 Dầu thực vật và động vật 

Mexico 2 Van; Thiết bị hoạt động trên không gian  

New Zealand 1 Dầu nhờn;  

Nicaragua 5 Dầu nhờn; Khí ga;  

Nhật Bản 3 Thực phẩm nói chung; Thức ăn chăn nuôi 

Oman 1 Gia vị và phụ gia thực phẩm 

Panama 5 Dầu nhờn;  

Peru 3 Dược phẩm; Đồ bảo hộ 

Philippines 1 Vật liệu xây dựng 

Qatar 1 Gia vị và phụ gia thực phẩm 

Thái Lan  2 Công tắc; Sản phẩm từ cao su và nhựa 

Thuỵ Sĩ 1 Thiết bị điện tử 

Trung Quốc  2 Thực phẩm nói chung 

Uganda 14 Trứng; Hạt điều; Hạt macadamia thô; Hạt macadamia rang; Hạt mè; 

Hạt chia; Kẽm oxit; Nhựa; Mỹ phẩm; Phụ gia thực phẩm;  

Ukraine 3 Máy kéo nông lâm nghiệp; Chất tẩy rửa; Sản phẩm dệt may 

Vanuatu 1 Thiết bị điện tử 

Việt Nam 5 Muối thực phẩm (natri clorua); Muối tinh; Ô tô; Sản phẩm, hàng hoá 

vật liệu xây dựng;  

Yemen 2 Gia vị và phụ gia thực phẩm; Sản phẩm dệt may 

Tổng: 186 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 1/2022 

(Nguồn: WTO) 

Bình đun nước nóng 

Ngày 19/1/2022, Đài Loan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Yêu cầu 

về tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu, chỉ định 

hiệu quả năng lượng và phương pháp kiểm tra đối với 

Bình đun nước nóng. Mục đích của dự thảo nhằm bảo 

tồn năng lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 07/2022. 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 07/2/2022. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_6980_00_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/394 

Dược phẩm 

Ngày 21/1/2022, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi 

Quy định đối với thuốc gây mê, thuốc ngủ, thuốc 

hướng thần dựa theo đạo luật kiểm soát các thuốc 

ma tuý và hướng thần. Mục đích của dự thảo nhằm 

bảo vệ sức khoẻ con người thông qua hạn chế việc 

lạm dụng thuốc. Thời gian dự kiến thông qua vào 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_4996_00_e.pdf
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tháng 12 năm 2022. Thời gian có hiệu lực vào khoảng tháng 01 năm 2023. Hạn cuối cùng 

để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 03/12/2022. Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_6616_00_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/643 

Phytase - một chất phụ gia thức ăn chăn nuôi 

Ngày 18/1/2022, Nhật Bản thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn và thông số 

kỹ thuật của Phytase - một chất phụ gia thức ăn chăn nuôi. Mục 

đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ động thực vật. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_6547_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/642  

Hoá chất tiêu dùng 

Ngày 22/1/2022, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo danh 

sách các sản phẩm hoá chất tiêu dùng bắt buộc phải 

kiểm tra an toàn và các tiêu chuẩn dán nhãn an toàn 

liên quan trong mã thông báo G/TBT/N/KOR/867. Các 

nội dung cụ thể như sau: 

- Xây dựng tiêu chuẩn an toàn đối với 03 sản phẩm: mực dấu đỏ, bút xoá dạng lỏng 

và dạng băng, dung dịch tạo khói. 

- Cấm sử dụng chất microplastic (microbead) trong các sản phẩm tẩy giặt; 

- Cấm sản xuất/nhập khẩu các sản phẩm hóa học được sử dụng làm dung dịch trong 

máy tạo độ ẩm; 

- Cấm 5 chất gây tổn hại có trong dung dịch khử trùng sử dụng cho máy tạo độ ẩm; 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_6616_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_6547_00_e.pdf
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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 và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 11/03/2022. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.knowtbt.kr 

Vape - thuốc lá điện tử 

Ngày 25/1/2022,Văn phòng điều hành về y tế và dịch 

vụ nhân sinh - Ban Y tế Công cộng Massachusetts thông 

báo cho các Thành viên WTO về việc ban hành Quy định 

khẩn cấp cấm tất cả các sản phẩm vape (một loại thuốc lá 

điện tử) trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1551. 

Theo đó, để tránh các nguy cơ nghiêm trọng về phổi đối 

với người sử dụng sản phẩm vape, Thống đốc Bang Massachusetts đã ban hành quy tắc 

khẩn cấp cấm tất cả các sản phẩm vape trong Liên bang. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_6632_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_6632_01_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_6632_02_e.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knowtbt.kr/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_6632_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_6632_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_6632_02_e.pdf
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

02/QĐ-QLD 
của Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 34 

thuốc sản xuất 
trong nước được 

cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 173  

05/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/The-thao-Y-te/Quyet-
dinh-02-QD-QLD-2022-danh-

muc-thuoc-duoc-cap-giay-

dang-ky-luu-hanh-Viet-Nam-

500550.aspx 

2 Quyết định 

14/QĐ-BNN-

TCLN của Bộ 
trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Quy chuẩn kỹ 

thuật gieo ươm, 

trồng, chăm sóc, 
nuôi dưỡng, khai 

thác, sơ chế và 

bảo quản sản 

phẩm Quế 

(Cinamomum 

cassia BL)  

05/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-

dinh-14-QD-BNN-TCLN-2022-
ky-thuat-nuoi-duong-so-che-

va-bao-quan-san-pham-Que-

501070.aspx 

3 Thông tư 

28/2021/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

thiết bị đầu cuối 

mạng thông tin di 

động 5G lai ghép - 

Phần truy nhập vô 

tuyến 

31/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-28-2021-TT-

BTTTT-Quy-chuan-thiet-bi-

dau-cuoi-mang-thong-tin-di-

dong-5G-lai-ghep-

499872.aspx 

4 Thông tư 

16/2021/TT-

BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia 

QCVN 

18:2021/BXD về 

an toàn trong thi 

công xây dựng  

20/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Xay-dung-Do-

thi/Thong-tu-16-2021-TT-

BXD-Quy-chuan-ky-thuat-An-

toan-trong-thi-cong-xay-

dung-499054.aspx 
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

37/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 03 sinh 

phẩm được cấp, 

gia hạn giấy đăng 

ký lưu hành tại 

Việt Nam - Đợt 43 

bổ sung (lần 01)  

25/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/The-thao-Y-te/Quyet-

dinh-37-QD-QLD-2022-Danh-

muc-sinh-pham-duoc-cap-

giay-dang-ky-luu-hanh-tai-

Viet-Nam-502581.aspx 

2 Quyết định 

01/QĐ-TTg 

năm của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Phê duyệt kế 

hoạch thực hiện 

Hiệp định đối tác 

kinh tế toàn diện 

khu vực (Hiệp định 

RCEP)  

04/01/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-01-QD-TTg-2022-thuc-

hien-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-

te-Toan-dien-Khu-vuc-

499652.aspx 

3 Quyết định 
3395/QĐ-

TCHQ của 

Tổng cục 

trưởng Tổng 

cục Hải quan 

Quy trình miễn 
thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu theo 

điều ước quốc tế  

31/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-3395-QD-TCHQ-2021-

mien-thue-doi-voi-hang-hoa-

xuat-khau-theo-dieu-uoc-

quoc-te-502295.aspx 

4 Quyết định 
5246/QĐ-

BNN-TCLN 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Danh mục các loại 
gỗ đã nhập khẩu 

vào Việt Nam  

31/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-5246-QD-BNN-TCLN-

2021-cong-bo-loai-go-da-

nhap-khau-vao-Viet-Nam-

499717.aspx 

5 Quyết định 

3501/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Phê duyệt chuẩn 

đo lường quốc gia, 

chỉ định tổ chức 

giữ chuẩn quốc gia  

30/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-

dinh-3501-QD-BKHCN-2021-

phe-duyet-chuan-do-luong-

quoc-gia-499777.aspx 
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6 Thông tư 

19/2021/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 
được phép sử 

dụng tại Việt Nam, 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại 

Việt Nam  

28/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Linh-vuc-khac/Thong-
tu-19-2021-TT-BNNPTNT-

Danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-

vat-duoc-phep-su-dung-

499773.aspx 

7 Quyết định 

717/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 02 vắc 

xin, sinh phẩm 

được cấp giấy 

đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 

43  

21/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/The-thao-Y-te/Quyet-

dinh-717-QD-QLD-2021-

Danh-muc-vac-xin-duoc-cap-

giay-dang-ky-luu-hanh-tai-

Viet-Nam-498188.aspx 

8 Thông tư 
16/2021/TT-

BNNPTNT 

của Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất 

an toàn thuộc 

trách nhiệm quản 

lý  

20/12/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thong-

tu-16-2021-TT-BNNPTNT-san-

pham-co-kha-nang-gay-mat-

an-toan-quan-ly-Bo-Nong-

nghiep-498413.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 12 
   

Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Đặc điểm kỹ thuật 

đối với pin nhiên liệu và pin Lithium Ion được sử dụng trong thiết bị 

điện tử di động của Trung Quốc 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO 

ban hành tháng 11/2021, Dự thảo Tiêu chuẩn 

quốc gia về Đặc điểm kỹ thuật đối với pin nhiên 

liệu và pin Lithium Ion được sử dụng trong 

thiết bị điện tử di động của Trung Quốc, được 

thông báo cho Uỷ ban WTO/TBT với mã thông 

báo G/TBT/N/CHN/1576 đã vấp phải quan ngại 

từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Hàn Quốc: 

Hàn Quốc tôn trọng và ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc trong việc đưa ra Tiêu chuẩn 

quốc gia về Đặc điểm kỹ thuật đối với pin nhiên liệu và pin Lithium Ion được sử dụng trong 

thiết bị điện tử di động với mục đích đảm bảo sự an toàn của người dân. Hơn nữa, các 

công ty Hàn Quốc hoàn toàn cam kết tuân thủ các quy định của Trung Quốc. Vào tháng 3 

năm 2021, Trung Quốc đã thông báo bản dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia về Đặc 

điểm kỹ thuật đối với pin nhiên liệu và pin Lithium Ion được sử dụng trong thiết bị điện tử 

di động của Trung Quốc, được thông báo cho Uỷ ban WTO/TBT với mã thông báo 

G/TBT/N/CHN/1576. Vào tháng 5 năm 2021, Hàn Quốc đã gửi ý kiến góp ý đối với thông 

báo trên và yêu cầu Trung Quốc điều chỉnh dự thảo sửa đổi của mình để phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế IEC 62133-2: 2017. Vào tháng 7 năm 2021, Trung Quốc đã trả lời rằng "Các 

tiêu chuẩn pin khác nhau, bao gồm GB 31241-2014 và IEC 62133-2, đều có các yêu cầu đề 

xuất về đánh dấu và thử nghiệm nghiền, vì vậy dự thảo sửa đổi GB 31241-20XX cũng đề 
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xuất các yêu cầu tương đương. Điều này là cần thiết để theo dõi và xác định tế bào pin 

một cách hiệu quả và đánh giá tốt hơn độ an toàn. Tuy nhiên, các công ty Hàn Quốc vẫn 

tiếp tục gặp khó khăn, vì vậy Hàn Quốc muốn đề cập lại vấn đề này. 

Hàn Quốc hiểu rằng trong IEC 62133-2, chỉ có một điều khoản về miễn trừ yêu cầu 

ghi nhãn trên sản phẩm khi có thỏa thuận giữa các nhà sản xuất. Hàn Quốc yêu cầu Trung 

Quốc trình bày lý do của câu trả lời trước đây và kiểm tra lại. Nếu Trung Quốc yêu cầu 

đánh dấu ô để theo dõi/nhận dạng sản phẩm, thì yêu cầu này nên được sửa đổi để chỉ bắt 

buộc ghi thông tin tối thiểu, chẳng hạn như ký hiệu kiểu máy và ngày sản xuất. Vì tế bào là 

một thành phần không được người tiêu dùng sử dụng trực tiếp và rất khó để đánh dấu 

riêng nó cho mục đích bán riêng ở Trung Quốc. Điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi 

phí do thay đổi dây chuyền sản xuất và bổ sung chứng nhận, dẫn đến gánh nặng và quá 

mức tốn kém cho các doanh nghiệp sản xuất. Hàn Quốc muốn yêu cầu Trung Quốc một 

lần nữa sửa đổi tiêu chuẩn nói trên cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. 

- Phản hồi của Phái đoàn Trung Quốc: 

Tiêu chuẩn này rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn của pin. Tế bào là một 

thành phần quan trọng của pin. Nếu không có dấu hiệu cần thiết cho mục đích nhận dạng, 

chúng không thể được truy xuất và xác định một cách hiệu quả. Đã có nhiều báo cáo trong 

những năm gần đây rằng các tế bào không được đánh dấu nhận dạng thích hợp gây ra sự 

nhầm lẫn đối với các quy định của thị trường. Do đó, sau nhiều cuộc điều tra và tham khảo 

ý kiến cộng đồng trong quá trình xây dựng biện pháp, Trung Quốc sẽ giữ nguyên các quy 

định của mình. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Phú Thọ: Đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 

Năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ đã chủ trì thực 

hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, qua kiểm tra, 

đã kịp thời xử lý những vi phạm và chấn chỉnh việc chấp hành quy định thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 03 đợt khảo sát, đánh giá chất lượng 

sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh.   

Trong năm 2021, Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác tham mưu 

trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động về Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, cụ thể: Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về 

phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ; Kế hoạch số 4835/KH-UBND ngày 

21/10/2021 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 

2025. Trong năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã cơ bản hoàn thành các chỉ 

tiêu, kế hoạch đề ra.   

Các hoạt động thông tin tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được Chi 

cục quan tâm thực hiện và đạt kết quả như: Biên tập và xuất bản 06 số bản tin Thông báo 

và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Quản trị 

website:http://tcdlclphutho.gov.vn, Cập nhật 50 tin, bài trên trang thông tin điện tử của 

Chi cục và trang thông tin điện tử quảng bá, giới thiệu NHCN Chè Phú Thọ 

(chephutho.com.vn); Cung cấp 10 tin, bài về hoạt động quản lý Nhà nước về TCCL đăng 

tải trên Tập san Khoa học và Công nghệ Phú Thọ; 

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng và phát sóng trên Đài PTTH tỉnh 02 phóng sự 

về hoạt động TCĐLCL; Soạn thảo, đề nghị cấp phép, in ấn, phát hành các văn bản hướng 
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dẫn, phát  tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hướng dẫn thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng; Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn về TXNG, mã số mã vạch, ghi nhãn 

hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa… 

Năm 2021, Chi cục đã chủ trì thực hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng, qua kiểm tra đã kịp thời xử lý vi phạm và chấn chỉnh việc chấp 

hành quy định thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 03 

đợt khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh.   

 
Ảnh minh họa 

Công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 

đúng quy trình nghiệp vụ và tiến độ theo Kế hoạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng. Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Phú Thọ đã đề xuất Hội đồng Quốc gia – Bộ 

Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

năm 2021 cho 02 doanh nghiệp: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn – Phú Thọ và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì. 

Triển khai Kế hoạch số 2033/KH – UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về 

việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
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9001: 2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đến năm 

2021, Chi cục đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị đôn đốc UBND các xã thực hiện 

việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đảm bảo yêu cầu về tiến độ và nội dung thực hiện. Năm 

2021 có 199 cơ quan HCNN cấp xã trên 13 huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc 

công bố HTQLCL theo TCVN 9001: 2015 tại UBND các xã, phường, thị trấn.   

Ông Khổng Danh Đạt – Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận những kết quả đã đạt 

được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

Chi cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt năng lực chuyên môn, sự sáng tạo để 

thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong năm 2022. Thực hiện tốt kế hoạch về phát 

triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo. 

 

 


