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Vấn đề hôm nay 
 

WHO, WIPO, WTO ra mắt nền tảng hỗ trợ kỹ thuật COVID-19 ba bên 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và WTO đã ra 

mắt Nền tảng Hỗ trợ Kỹ thuật Ba bên COVID-19 mới của họ vào ngày 11 tháng 4 năm 

2022. Công cụ mới này nhằm giúp các thành viên và các ứng viên gia nhập WTO giải quyết 

nhu cầu xây dựng năng lực của họ để ứng phó với đại dịch COVID-19. 

Để hoan nghênh sáng kiến này, Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala cho biết Nền 

tảng này đa ̃“đưa sự hợp tác ba bên của chúng ta lên cấp độ tiếp theo”, bà gọ i đây là cơ 

chê ́“mộ t cử a” cho pheṕ các thành viên tìm kiếm và nhận hỗ trợ từ ba tổ chức trên tất cả 

các công cụ sẵn có, bao gồm cả sự linh hoạt về sở hữu trí tuệ để cải thiện khả năng tiếp 

cận với vắc-xin COVID-19, thuốc và các công nghệ liên quan. 

 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Quan hệ đối tác giữa 

WHO-WIPO-WTO hướng tới việ c đưa đổi mới về sức khỏe cộng đồng và sở hữu trí tuệ vào 
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phục vụ khả năng tiếp cận công nghệ y tế cho tất cả mọi người. Các quốc gia nên xem xét 

sử dụng nền tảng này và tất cả các cơ chế hiện có khác để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng”. 

Tổng giám đốc WIPO Daren Tang cuñg nói rằng ba tổ chức này đã cùng nhau hợp 

tác từ mùa hè năm ngoái, chia sẻ  kiến thức chuyên môn và nguồn lực để giúp các thành 

viên vượt qua những thách thức phức tạp do đại dịch gây ra. Ông nói “Tôi tự hào rằng 

thông qua quan hệ đối tác của mình, chúng tôi đang cung cấp Nền tảng hỗ trợ kỹ thuật ba 

bên cho phép các thành viên phương thức tiếp cận ‘một cửa’ với chuyên môn và nguồn lực 

của cả ba tổ chức.” 

Nền tảng mới về hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến COVID-19 cho pheṕ các thành viên 

WTO và các ứng viên gia nhập có một cái nhìn tổng thể về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật 

do ba tổ chức này cung cấp. Nền tả ng cuñg hỗ trợ các thành viên và các ứng viên gia nhập 

đang tìm cách giải quyết nhu cầu của họ về vắc-xin COVID-19, thuốc và các công nghệ liên 

quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật kịp thời 

và phù hợp nhằm tận dụng tất cả các lựa chọn sẵn có. Ngoài ra, Nền tảng cung cấp cho 

các thành viên và ứng viên gia nhập một biểu mẫu liên hệ duy nhất mà họ có thể sử dụng 

để liên hệ với các tổ chức ba bên. 

Nền tảng hỗ trợ kỹ thuật COVID-19 ba bên là một phần của khuôn khổ hợp tác ba 

bên hiện có giữa WHO, WIPO và WTO, theo thỏa thuận của Tổng giám đốc WHO Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WIPO Daren Tang và Tổng giám đốc WTO Ngozi 

Okonjo-Iweala tại cuộc họp của họ vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 và tái khẳng định vào 

ngày 1 tháng 2 năm 2022. Ba tổ chức cam kết hợp tác chặt chẽ cùng nhau để giúp khắc 

phục đại dịch COVID-19 và các tác động tàn phá về con người, xã hội và kinh tế của nó. 

Biểu mẫu liên hệ của nền tảng này đượ c cung câṕ tạ i đị a chỉ  https://www.who-wipo-

wto-trilateral.org/. 

 

 

 

https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/
https://www.who-wipo-wto-trilateral.org/
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/04/2022-

15/04/2022 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập 1 Thịt 

Argentina 1 Thực phẩm 

Ả Rập Xê Út 9 Thực phẩm nói chung; Hạt cà phê xanh; Thịt gia cầm;  

Bahrain 2 Thực phẩm; Hạt cà phê xanh 

Belize 1 Các quy định của Cơ quan Y tế Nông nghiệp Belize 

Brazil 98 Sản phẩm có nguồn gốc động vật; Nhuyễn thể hai mảnh vỏ; Phát 

thải; Băng tần 4.800 - 4.990 MHz; Hạt Impatiens; Thuốc; Máu 

người; Chế phẩm sử dụng cho tóc; Sản phẩm hữu cơ; Thuốc lá; 

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm phục vụ nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và nghiên cứu liên quan đến con người; Ngô; 

Thiết bị y tế; Benzen; Keo dán ; Sản phẩm vệ sinh; Mỹ phẩm; Vỏ 

thùng xe ô tô dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; Bơm; 

Khí dầu mỏ và các hydrocacbon ở thể khí khác; Công tắc điện; Máy 

nước nóng; Phanh; Phích cắm và ổ cắm; Thiết bị viễn thông; Vắc 

xin;  

Burundi 4 Trà, cà phê; Thuốc trừ sâu 

Ca na đa  10 Thuốc trừ sâu; Các loài động vật thủy sinh; Quy định về sử dụng 

năng lượng hiệu quả; Thermolysin từ Anoxybacillus 

caldiproteolyticus; Thiết bị truyền thông; Nhiên liệu 

Các Tiểu Vương 

Quốc Ả Rập 

Thống Nhất 

6 Thịt gia cầm; Hạt cà phê xanh;  

Chile 1 Cây cảnh 

Colombia 3 Bột mì; Xe cơ giới; Động vật giáp xác 

Costa Rica 2 Danh sách các loài gây hại cần phải quản lý; Chuối 

Đài Loan 1 Giấy in 

Hàn Quốc  3 Thực phẩm chức năng; Thuốc lá 

Hong Kong 1 Tạm ngừng nhập khẩu Hamster sống vào Hồng Kông 
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Hoa Kỳ 23 Thiết bị truyền thông; Sản phẩm dành cho trẻ em; Thịt (thịt lợn) và 

các sản phẩm gia cầm; Máy giặt quần áo dân dụng; Máy bay; Thiết 

bị tần số vô tuyến (RF); Amiăng trắng; Bộ lọc không khí; Hệ thống 

thông gió và điều hòa không khí; Máy bơm; Mía; ản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất; Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi; 

Đường ống; Trái chuối; Bông cải xanh; Máy làm đá; Quạt; Máy bán 

đồ uống tự động;  Máy bán hàng tự động 

Kenya 6 Trà, cà phê; Thiết bị công nghệ thông tin; Đồ chơi trẻ em; 

Kazakhstan 6 Thịt gia cầm; Hàng hoá nói chung;  

Kuwait 2 Hạt cà phê xanh; "Tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm" 

Liên minh châu 

Âu 

10 Chế phẩm dùng trong dinh dưỡng động vật; Động vật có trứng; 

Chế phẩm dùng trong chăn nuôi gia súcThiết bị Hàng hải (bao gồm 

thiết bị cứu sinh, thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm, thiết bị phòng cháy 

chữa cháy, thiết bị định vị, thiết bị liên lạc vô tuyến); Mỹ phẩm; Sản 

phẩm tiêu dùng nói chung; Phương tiện giao thông đường bộ nói 

chung;   

Mexico 7 Hạt giống bông cải xanh; Hạt giống mía; Hạt đu đủ; Hạt giống thực 

vật của bắp cải 

Nhật Bản 33 Vật liệu xây dựng; Bình chứa khí áp suất cao; Thịt gia cầm n; Dược 

phẩm; Dầu ăn; Cá; Phụ gia thực phẩm;  

New Zealand 4 Động vật sống;  Rau quả, trái cây 

Nga 2 Động vật sống; Hàng hóa nói chung 

Oman 2 Hạt cà phê xanh; "Tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm" 

Paraguay 1 Phụ gia thực phẩm 

Peru 2 Thực phẩm nông nghiệp; Sữa 

Philippines 3 Gia súc sống; Nhiên liệu 

Qatar 2 Hạt cà phê xanh; "Tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm" 

Pháp 1 Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần 

Rwanda 4 Trà, cà phê 

Singapore 1 Thiết bị làm lạnh 

Sri Lanka 1 Mì ăn liền 

Ý 1 Vật liệu xây dựng 

Thuỵ Điển 1 Vật liệu xây dựng 

Tanzania 4 Cà phê 

Thailand 22 Thịt gia cầm; Thiết bị điện gia dụng; Men thực phẩm; Thiết bị giải 

trí ngoài trời; Đồ chơi 

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Tóc chưa qua xử lý 

Trung Quốc 10 Ghế; Tấm chống thấm xây dựng; Máy khai thác mỏ; Kính; Thiết bị 

điện y tế 

Uganda 18 Mũ bảo hiểm; Trà, cà phê; Mỹ phẩm; Thuốc chống muỗi; Đồ uống 
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có cồn; Túi xách; Băng phẫu thuật; Ngũ cốc; Gạo tẻ hoặc gạo lứt; 

Lúa mì và hạt meslin 

Úc 5 Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) dành cho xe hạng 

nặng; Thực phẩm; Xe hạng nặng 

Vương Quốc Anh 2 Đồ chơi; Ngũ cốc 

Yemen 2 Tiêu chí vi sinh đối với thực phẩm; Hạt cà phê xanh 

Tổng: 318 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 4/2022 

(Nguồn: WTO) 

Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn và các thông số kỹ thuật chung cho tấm chống 

thấm xây dựng của Trung Quốc 

Ngày 14/04/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn và các thông số kỹ 

thuật chung cho tấm chống thấm xây dựng. Tiêu 

chuẩn này cũng đưa ra quy định về phương pháp 

kiểm tra đối với các tấm chống thấm...Chưa xác định 

thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực sau 24 tháng kể từ ngày thông qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ 

ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2856_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1668 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với máy móc khai thác mỏ của Trung Quốc 

Ngày 14/04/2022 Trung Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Máy móc khai 

thác mỏ. Tài liệu này quy định các yêu cầu an 

toàn đối với thiết bị trong lĩnh vực máy khai thác 

mỏ. 

Tài liệu này áp dụng cho các thiết bị cơ khí 
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được sử dụng trong khai thác, sàng lọc và chế biến các loại khoáng sản rắn khác nhau. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 24 tháng kể 

từ ngày thông qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham 

gia đóng góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2856_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1671 

Tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu kỹ thuật về an toàn đối với kính sử dụng trong tòa 

nhà Trung Quốc 

Ngày 14/04/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu kỹ thuật về an toàn 

đối với kính sử dụng trong tòa nhà. 

Tiêu chuẩn trên bao gồm thuật ngữ và định 

nghĩa, các yêu cầu kỹ thuật về an toàn, các 

phương pháp thử nghiệm và quy tắc thử nghiệm 

kính xây dựng sử dụng trong các toà nhà. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đánh giá an toàn của kính trong tòa nhà. Chưa xác định 

thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày thông 

qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý 

kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_2857_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1669 
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Quy định về an toàn container của Nhật Bản 

Ngày 14/04/2022 Nhật Bản thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo sửa đổi Quy định về An toàn của container. 

Cụ thể, theo Đạo luật an toàn khí áp suất cao, 

Nhật Bản sẽ đưa ra các quy định mới về loại 

container chứa khí hydrofluorocarbon dưới dạng 

áp suất cao. Thời gian dự kiến thông qua vào 

tháng 07/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực khoảng tháng 01/2023. Các nước Thành viên 

WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_2872_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 10 
   

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 

19/2022/QĐ-
UBND của 

UBND tỉnh 

Bình Định 

Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất 
lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích 

sinh hoạt  

20/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Tai-nguyen-Moi-
truong/Quyet-dinh-19-2022-

QD-UBND-Quy-chuan-ky-

thuat-dia-phuong-chat-luong-

nuoc-sach-Binh-Dinh-

512695.aspx 

2 Quyết định 

511/QĐ-
BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông 

vận tải 

Hướng dẫn phương 

pháp xây dựng định 
mức kinh tế - quy 

chuẩn kỹ thuật áp 

dụng cho hoạt 

động vận tải hành 

khách công cộng 

bằng xe buýt  

18/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Giao-thong-Van-
tai/Quyet-dinh-511-QD-

BGTVT-2022-xay-dung-dinh-

muc-van-tai-hanh-khach-

cong-cong-bang-xe-buyt-

510864.aspx 

3 Thông tư 

23/2022/TT-

BQP của Bộ 

trưởng Bộ 

Quốc phòng 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đặc 

tính kỹ thuật mật 

mã sử dụng trong 

các sản phẩm mật 

mã dân sự thuộc 
nhóm sản phẩm 

bảo mật luồng IP 

sử dụng công nghệ 

IPsec và TLS 

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

n-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-23-2022-TT-

BQP-Quy-chuan-dac-tinh-ky-

thuat-mat-ma-su-dung-trong-

dan-su-509296.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 

764/QĐ-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 

bản đối với sản 

phẩm Phát hiện và 

phản ứng sự cố an 

toàn thông tin trên 

thiết bị đầu cuối  

25/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Quyet-dinh-764-QD-

BTTTT-2022-Phat-hien-va-

phan-ung-su-co-an-toan-

thong-tin-tren-thiet-bi-dau-

cuoi-511563.aspx 

2 Quyết định 

202/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 53 thuốc 

sản xuất trong 

nước được cấp giấy 

đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 

174.1  

20/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

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

dinh-202-QD-QLD-2022-53-

thuoc-san-xuat-trong-nuoc-

duoc-cap-giay-dang-ky-luu-

hanh-511731.aspx 

3 Thông tư 

03/2022/TT-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy định về giám 

định tư pháp trong 

hoạt động khoa học 

và công nghệ  

20/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thu-tuc-To-

tung/Thong-tu-03-2022-TT-

BKHCN-giam-dinh-tu-phap-

trong-hoat-dong-khoa-hoc-

512815.aspx 

4 Quyết định 

185/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 102 

thuốc nước ngoài 

được cấp, gia hạn 

giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - 

Đợt 107 bổ sung  

19/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

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

dinh-185-QD-QLD-2022-danh-

muc-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-

cap-giay-dang-ky-luu-hanh-

510878.aspx 

5 Quyết định 
706/QĐ-BCT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Áp dụng thuế 
chống bán phá giá 

tạm thời đối với sản 

phẩm vật liệu hàn 

có xuất xứ từ Ma-

lai-xi-a, Thái Lan và 

Trung Hoa  

15/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-706-QD-BCT-2022-thue-

chong-ban-pha-gia-vat-lieu-

han-xuat-xu-Malaixia-Thai-

Lan-510976.aspx 
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6 Quyết định 

1040/QĐ-
UBND của 

UBND Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Phê duyệt Kế hoạch 

triển khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn 

Thành phố 

08/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thuong-mai/Quyet-
dinh-1040-QD-UBND-2022-

trien-khai-he-thong-truy-xuat-

nguon-goc-Ho-Chi-Minh-

511915.aspx 

7 Quyết định 

640/QĐ-BCT 
của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Kết quả rà soát lần 

thứ nhất việc áp 
dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

một số sản phẩm 

bột ngọt có xuất xứ 

từ In-đô-nê-xi-a và 

Trung Hoa  

06/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thuong-mai/Quyet-
dinh-640-QD-BCT-2022-ra-

soat-bien-phap-chong-ban-

pha-gia-bot-ngot-tu-In-do-ne-

xi-a-511408.aspx 

8 Quyết định 
595/QĐ-BCT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Bổ sung Danh mục 
máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản 

xuất được  

31/03/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-595-QD-BCT-2022-bo-

sung-may-moc-nguyen-lieu-

trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-

508980.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Quy tắc quản lý chất thải nhựa năm 

2021 của Ấn Độ 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 11/2021, Dự 

thảo sửa đổi Quy tắc quản lý chất thải nhựa  

năm 2021 của Ấn Độ, 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 mạnh mẽ nỗ lực của Ấn Độ trong việc đưa ra Quy tắc 

quản lý chất thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường và sự an toàn của người dân. Hơn nữa, 

các công ty Hàn Quốc hoàn toàn cam kết tuân thủ các quy định của Ấn Độ. Tuy nhiên, các 

công ty Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về "Quy tắc quản lý chất thải nhựa (sửa đổi), năm 

2021" được đăng trên Công báo của Ấn Độ vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, vì vậy Hàn 

Quốc sẽ đưa ra các nhận xét sau.  

Thứ nhất, liên quan đến sửa đổi này, Hàn Quốc yêu cầu Ấn Độ thông báo cho WTO 

để cung cấp cho các Thành viên WTO thời gian bình luận kéo dài hơn 60 ngày và cung cấp 

khoảng thời gian chuyển tiếp đủ để ngành sản xuất có thể tuân thủ các quy định liên quan. 

Việc sửa đổi này đáng lẽ phải được thông báo cho các Thành viên WTO và đáng lẽ phải 

dành một thời gian hợp lý để các Thành viên WTO đưa ra bình luận. Nhưng khi Sửa đổi có 

hiệu lực mà không có thông báo TBT của WTO và không có bất kỳ thời gian gia hạn nào, 

các yêu cầu mới khá nặng nề đối với các ngành bị ảnh hưởng. 
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Thứ hai, Hàn Quốc đề nghị bổ sung quy định ngoại lệ đối với yêu cầu ghi nhãn trên 

bao bì nhựa, bất kể nó được sử dụng cho sản phẩm nhập khẩu hay sản phẩm sản xuất 

trong nước. Vật liệu đóng gói nhập khẩu không có số đăng ký tại Ấn Độ, do đó, không thể 

tuân thủ các yêu cầu về nhãn mác như tên nhà sản xuất, số đăng ký,... Đối với thiết bị 

điện và điện tử (sản phẩm EEE) nói riêng là điều khó để tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn 

và tự quản lý số đăng ký vật liệu đóng gói, do việc sử dụng vật liệu đóng gói từ nhiều công 

ty thậm chí trên cùng một mẫu, công ty đóng gói thường xuyên thay đổi và việc đóng gói 

đôi khi diễn ra ở Ấn Độ với bao bì nhựa nhập khẩu. Theo Quy tắc sửa đổi, "bao bì nhiều 

lớp được sử dụng cho hàng hóa nhập khẩu" được loại trừ khỏi yêu cầu ghi nhãn. Theo đó, 

Hàn Quốc đề nghị Ấn Độ cũng vui lòng xem xét việc miễn trừ cho "bao bì nhựa nhập 

khẩu". 

- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ: 

Đáp lại, đại diện của Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố sau đây. Vì các ý kiến góp ý được gửi 

khá muộn và không có bản đầy đủ của câu hỏi, nên Ấn Độ sẽ trả lời dựa trên hiểu biết của 

mình đối với câu hỏi. Quy tắc quản lý chất thải nhựa năm 2016 cung cấp khuôn khổ pháp 

lý để quản lý chất thải nhựa ở Ấn Độ. Quy tắc 4 của Quy tắc quản lý chất thải nhựa, năm 

2016, đưa ra yêu cầu về độ dày tối thiểu đối với túi đựng bằng nhựa và tấm nhựa được sử 

dụng trong bao bì và Quy tắc 9 về trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và chủ sở 

hữu thương hiệu để quản lý, bảo vệ môi trường. Yêu cầu ghi dấu và ghi nhãn trên bao bì 

nhựa theo Quy tắc sửa đổi về quản lý chất thải nhựa, năm 2021, không mang tính phân 

biệt đối xử và không phải là rào cản đối với thương mại quốc tế. Các yêu cầu này được áp 

dụng một cách thống nhất cho cả các công ty trong nước và quốc tế. Các yêu cầu về ghi 

dấu và ghi nhãn như vậy cũng đã được các quốc gia/nhóm khu vực khác như Liên minh 

Châu Âu đưa ra. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn hóa 

Ngày 16/3 vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc 

trực tuyến với Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) với mục đích nhằm thắt 

chặt mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tiêu chuẩn hóa đại diện cho Việt Nam và Nhật Bản. 

Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.   

Cuộc họp do Phó Tổng cục trưởng phụ trách – ông Hà Minh Hiệp chủ trì phía Việt 

Nam và các đơn vị trực thuộc có liên quan của Tổng cục. Về phía Nhật Bản, ông Mitsuo 

Matsumoto, Phó Chủ tịch ISO về tài chính và ông Yoichi Kikuchi, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế 

cùng các công sự đại diện cho JISC tham dự cuộc họp.   

 

Hệ thống quốc gia thống nhất về tiêu chuẩn công nghiệp bắt đầu hoạt động với sự 

thành lập của JESC (Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Nhật Bản) vào năm 1921. JESC tiến hành 
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việc thông qua các tiêu chuẩn quốc gia (JES). Năm 1949, Luật Tiêu chuẩn hóa Công 

nghiệp được ban hành và Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) mới được thành 

lập theo Luật, với tư cách là một tổ chức tham vấn cho các Bộ trưởng có thẩm quyền phụ 

trách việc xây dựng Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) và chỉ định Dấu phù hợp JIS 

cho các sản phẩm. 

Trong những năm qua, Tổng cục TCĐLCL đã và đang duy trì, phát triển mở rộng hợp 

tác song phương với Nhật Bản trong lĩnh vực tiêu chuẩn với các cơ quan, tổ chức của Nhật 

Bản, và cụ thể là với JISC. Tổng cục TCĐLCL và Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản 

(JISC) đã ký Biên bản Hợp tác (MoC) trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp 

vào ngày 26/8/2013, với mục tiêu tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa hai cơ 

quan sẽ được tăng cường và JISC hỗ trợ Tổng cục TCĐLCL xây dựng các chương trình đào 

tạo nguồn nhân lực; trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, 

mà trước mắt sẽ ưu tiên cho lĩnh vực điện-điện tử.   

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục TCĐLCL – ông Hà 

Minh Hiệp đã chia sẻ về định hướng chính của Tổng cục đến năm 2025, bao gồm việc xây 

dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, rà soát, sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. v.v.v. Đặc biệt, Việt Nam rất mong muốn 

nhận được sự ủng hộ của JISC trong việc tăng cường vai trò của Việt Nam tại Tổ chức Tiêu 

chuẩn hóa quốc tế (ISO), nhằm đón đầu những xu thế mới nhất, hỗ trợ công tác hài hòa 

tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng vào các lĩnh vực công nghệ mới nổi 

như AI, Chuyển đổi số, IoT, Thẻ và thiết bị định danh, an toàn thông tin, kiểm thử phần 

mềm và Đô thị thông minh…  

Về phía bạn, ông Mitsuo Matsumoto cảm ơn những đề xuất và ý kiến đóng góp của 

Việt Nam tại buổi làm việc, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam 

và Nhật Bản trong các lĩnh vực được nêu trên. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO CAM KẾT THAM GIA VÀO 

TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP CỦA WTO 
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Vấn đề hôm nay     

2 
Các nước Thành viên WTO cam kết tham gia 
vào tiến trình cải cách hệ thống… 

 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại      
                                                             

4 
Danh mục thông báo nhận được từ 15/04/2022 - 30/04/2022 

6 
Tin cảnh báo TBT tháng 4/2022 

9 
Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy 
phạm pháp luật liên quan tới TBT mới ban hành 

Quan ngại thương mại      
                                                             

12 
Quan ngại đối với quy định về sơ và sợi hóa 

học sử dụng trong sản phẩm xi măng… 
 

 
Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng       
                                                           

14 
Thúc đẩy hợp tác song phương về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng trong ASEAN 
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Vấn đề hôm nay 
 

Các nước Thành viên WTO cam kết tham gia vào tiến triǹh cải cách Hệ 

thống giải quyết tranh chấp của WTO 

Tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Cơ quan Giải quyết 

Tranh chấp (DSB) của WTO, các nước Thành viên đã thể hiện cam kết vê ̀ việc tham gia 

vào các cuộc thảo luận về cải cách hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. 

Thay mặ t cho 123 nước Thành viên, Mexico đã triǹh bày đề xuất nhóm lần thứ 53 về 

việc triể n khai các thủ  tụ c nhằm lựa chọn các ứng viên cho những vị trí còn trống tại Cơ 

quan Phúc thẩm. Theo Mexico, hiệ n rât́ nhiều nước Thành viên bày tỏ  quan ngại về tình 

hình hiện tại củ a Cơ quan Phúc thẩ m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giải 

quyết tranh chấp chung của WTO và hạ n chê ́khả  năng mang lạ i lợi ích tốt nhất cho các 

nước Thành viên. 

 

Hoa Kỳ cho biết những quan ngại lâu nay của họ đối với hệ  thống giải quyết tranh 

chấp của WTO vẫn chưa được giải quyết và không ủng hộ đề xuất về việc bắt đầu bổ 
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nhiệm các thành viên củ a Cơ quan Phúc thẩm. Nhiều thành viên cuñg bày tỏ  sự  đồng tiǹh 

với quan ngại của Hoa Kỳ đối với hoạt động của hệ thống và tác động tiêu cực của nó đối 

với các chức năng đàm phán và giám sát của WTO. 

Hoa Kỳ cũng đồng thời thể  hiệ n sự  ủng hộ đối với việ c cải cách hệ  thống giải quyết 

tranh chấp của WTO và sẵn sàng tiếp tục gắn bó và sâu sắc hơn với các nước Thành viên 

miêñ là những cuộc thảo luận đượ c diêñ ra phải nhằm đảm bảo rằng việc giải quyết tranh 

chấp của WTO phản ánh lợi ích thực sự của các thành viên và không aṕ đặ t quan điể m lên 

hiǹh thaí củ a hệ thống sau cải cách. 

Hơn 20 phái đoàn (bao gồm Liên minh châu Âu đạ i diệ n cho 27 thành viên, Nigeria 

đạ i diệ n Nhóm châu Phi và St Vincent và Grenadines cho Tổ chức các quốc gia Đông 

Caribe) đã tham dự phiên họp để nhắc lại tầm quan trọng của hệ thống giải quyết tranh 

chấp hai tầng của WTO đối với tính ổn định và khả năng dự đoán của hệ thống thương mại 

đa phương. Họ kêu gọi tất cả các nước Thành viên tham gia vào các cuộc thảo luận mang 

tính xây dựng để khôi phục một hệ thống giải quyết tranh chấp với đầy đủ  chức năng hoạt 

động, mà theo mộ t số quan điể m, là ưu tiên hàng đầu trong qua ́triǹh cải tổ tổ chức này. 

Tạ i cuộ c họ p, Hoa Kỳ đã trình bày báo cáo tình hiǹh liên quan đến cać vụ  tranh châṕ 

như ma ̃DS184, “Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép 

cán nóng từ Nhật Bản” DS160, “Hoa Kỳ - Mục 110 (5) của Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ”, 

ma ̃DS464, “Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá và đối kháng đối với máy giặt dân 

dụng lớn của Hàn Quốc”, và ma ̃DS471,“ Hoa Kỳ - Các phương pháp nhất định và việc áp 

dụng các biện pháp chống bán phá giá liên quan đến Trung Quốc. ” Trong khi đó, Liên 

minh Châu Âu đã trình bày báo cáo cậ p nhậ t hiện trạng liên quan đến vụ  tranh chấp 

DS291, “EC - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc phê duyệt và tiếp thị các sản phẩm công 

nghệ sinh học” và Indonesia đã có báo cáo về vụ  DS477 và DS478, “Indonesia - Nhập 

khẩu các sản phẩm làm vườn, động vật và sản phẩm động vật.” 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/04/2022-

30/04/2022 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập  1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Ả Rập 2 Thịt ướp lạnh và đông lạnh; Hạt cà phê xanh 

Brazil 9 Máy điều hòa không khí; Quạt thông gió; Găng tay phẫu thuật; Máy 

đo độ ẩm; Găng tay bảo vệ chống lại các tác nhân sinh học; Bình 

chữa cháy dạng bột; Nước giải khát 

Bahrain 2 Thịt ướp lạnh và đông lạnh; Trà, cà phê;  

Bolivia 1 Sản phẩm thực phẩm nói chung 

Botswana 3 Vật liệu xây dựng chống cháy; Thiết bị chống cháy 

Ca na đa  1 Hệ thống điện cao thế xoay chiều 

Colombia 1 Xe ô tô 

Costa Rica 1 Thiết bị và Vật liệu Y sinh 

Các Tiểu 

Vương Quốc Ả 

Rập Thống 

Nhất 

5 Thiết bị điện; Sản phẩm động vật; Trà, cà phê 

Ecuador 2 Gương kính phẳng được tráng bạc; Ổ khóa 

Ghana 1 Phương tiện giao thông đường bộ 

Hàn Quốc  3 Các sản phẩm hóa chất tiêu dùng được xác nhận an toàn và các sản 

phẩm diệt khuẩn; Sản phẩm vệ sinh; Dược phẩm 

Hoa Kỳ 16 Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi; Tủ đông; Sản phẩm dành cho trẻ 

em; Thiết bị công nghiệp; Lò sưởi; Súng; Phơi nhiễm với Glyphosate 

từ Sản phẩm Tiêu dùng; Nước giải khát; Nhiên liệu; Máy sưởi; Kính;  

Indonesia 1 Sản phẩm Halal 

Israel 5 Máy nước nóng lưu trữ điện; Sản phẩm sữa lên men; Công tắc điện; 

Bộ ngắt mạch 

Kuwait 2 Thịt ướp lạnh và đông lạnh; Hạt cà phê xanh 

Lithuania 4 Thuốc lá; Vật liệu xây dựng 

Mexico 2 Đồ uống có cồn; Xe cơ giới 

Mongolia 1 Thực phẩm nói chung 

Myanmar 1 Thực phẩm đóng gói 
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New Zealand 1 Nước giải khát 

Nga 1 Đồ bảo hộ 

Nhật Bản 3 Hệ thống không dây năng lượng thấp băng tần 920MHz; Dược phẩm 

Oman 2 Thịt ướp lạnh và đông lạnh; Hạt cà phê xanh 

Philippines 3 Dược phẩm; Thực phẩm đã qua chế biến; Thực phẩm chế biến đóng 

gói sẵn 

Qatar 2 Thịt ướp lạnh và đông lạnh; Hạt cà phê xanh 

Trung Quốc 4 Thuốc lá điện tử; Mỹ phẩm 

Thuỵ Điển 3 Thuốc lá 

Thuỵ Sỹ 1 Tiết kiệm năng lượng 

Tanzania 15 Hạt hướng dương; Thực phẩm đóng gói sẵn và chế biến sẵn; Vật liệu 

và phụ kiện đóng gói; Vật liệu sản xuất nhôm; Mỹ phẩm; Sản phẩm vệ 

sinh 

Thái Lan 1 Khẩu trang 

Thổ Nhĩ Kỳ 3 Thực phẩm; Lò vi sóng 

Yemen 1 Thịt đông lạnh; Hạt cà phê xanh 

Việt Nam 2 Ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm 

Tổng: 106 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 4/2022 

(Nguồn: WTO) 

Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho các sản phẩm vệ sinh của Hàn Quốc  

Ngày 26/04/2022 Hàn Quốc thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi 

Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật cho các sản phẩm vệ 

sinh. Cụ thể, 'Natri dichlor oisocyanurat' và 'Alkyldimethyl 

benzyl amoni clorua' bị loại khỏi danh sách nguyên liệu 

cho nước rửa bát chén dạng xịt.. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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. Các nước Thành viên 

WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3058_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1068 

Quy định về ghi dấu cảnh báo trên sản phẩm thuốc lá điện tử của Trung Quốc 

Ngày 26/04/2022 Trung Quốc thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định 

về ghi dấu cảnh báo trên sản phẩm Thuốc lá Điện tử. 

Biện pháp này quy định về nội dung, vị trí, diện 

tích, cỡ chữ và các yêu cầu khác về dấu hiệu cảnh báo 

ghi trên bao bì của thuốc lá điện tử. Biện pháp này áp 

dụng đối với sản phẩm thuốc lá điện tử được tiêu thủ trong lãnh thổ của Trung Quốc. 
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Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước 

Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3011_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1675 

Tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật cho mỹ phẩm của Trung Quốc 

Ngày 25/04/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo 

Tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật cho mỹ phẩm.  

Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn cho mỹ 

phẩm, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học trong việc 

giám sát mỹ phẩm, thúc đẩy ngành mỹ phẩm phát 

triển và bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước 

Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3007_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1674 

Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm  

Ngày 19/04/2022 Việt Nam thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng thực 

phẩm.  

Thông tư này quy định về nội dung, cách ghi 

thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên 

nhãn thực phẩm và lộ trình thực hiện đối với thực 

phẩm được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam theo quy định tại Phụ 
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lục I Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về nhãn hàng hóa. 

Những sản phẩm thực phẩm sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 

này:  

a) Thực phẩm không chứa bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào quy định tại Điều 5 

Thông tư này; 

b) Nguyên liệu thực phẩm;  

c) Các sản phẩm bao gồm một thành phần duy nhất;  

d) Nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai (bao gồm cả loại chỉ bổ sung CO2 

và/hoặc hương liệu);  

đ) Muối ăn;  

e) Giấm ăn và các chất thay thế cho giấm bao gồm cả loại chỉ bổ sung hương liệu;  

g) Hương liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;  

h) Men, enzym thực phẩm;  

i) Trà, cà phê không chứa thành phần bổ sung khác;  

k) Các thực phẩm không bao gói sẵn. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 7/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

15/9/2022. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng 

góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

www.moh.gov.vn 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/219 
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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 

19/2022/QĐ-
UBND của 

UBND tỉnh 

Bình Định 

Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất 
lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích 

sinh hoạt  

20/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Tai-nguyen-Moi-
truong/Quyet-dinh-19-2022-

QD-UBND-Quy-chuan-ky-

thuat-dia-phuong-chat-luong-

nuoc-sach-Binh-Dinh-

512695.aspx 

2 Quyết định 

511/QĐ-
BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông 

vận tải 

Hướng dẫn phương 

pháp xây dựng định 
mức kinh tế - quy 

chuẩn kỹ thuật áp 

dụng cho hoạt 

động vận tải hành 

khách công cộng 

bằng xe buýt  

18/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Giao-thong-Van-
tai/Quyet-dinh-511-QD-

BGTVT-2022-xay-dung-dinh-

muc-van-tai-hanh-khach-

cong-cong-bang-xe-buyt-

510864.aspx 

3 Thông tư 

23/2022/TT-

BQP của Bộ 

trưởng Bộ 

Quốc phòng 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đặc 

tính kỹ thuật mật 

mã sử dụng trong 

các sản phẩm mật 

mã dân sự thuộc 
nhóm sản phẩm 

bảo mật luồng IP 

sử dụng công nghệ 

IPsec và TLS 

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

n-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-23-2022-TT-

BQP-Quy-chuan-dac-tinh-ky-

thuat-mat-ma-su-dung-trong-

dan-su-509296.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 

764/QĐ-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Yêu cầu kỹ thuật cơ 

bản đối với sản 

phẩm Phát hiện và 

phản ứng sự cố an 

toàn thông tin trên 

thiết bị đầu cuối  

25/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Quyet-dinh-764-QD-

BTTTT-2022-Phat-hien-va-

phan-ung-su-co-an-toan-

thong-tin-tren-thiet-bi-dau-

cuoi-511563.aspx 

2 Quyết định 

202/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 53 thuốc 

sản xuất trong 

nước được cấp giấy 

đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 

174.1  

20/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

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

dinh-202-QD-QLD-2022-53-

thuoc-san-xuat-trong-nuoc-

duoc-cap-giay-dang-ky-luu-

hanh-511731.aspx 

3 Thông tư 

03/2022/TT-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy định về giám 

định tư pháp trong 

hoạt động khoa học 

và công nghệ  

20/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thu-tuc-To-

tung/Thong-tu-03-2022-TT-

BKHCN-giam-dinh-tu-phap-

trong-hoat-dong-khoa-hoc-

512815.aspx 

4 Quyết định 

185/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 102 

thuốc nước ngoài 

được cấp, gia hạn 

giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - 

Đợt 107 bổ sung  

19/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

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

dinh-185-QD-QLD-2022-danh-

muc-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-

cap-giay-dang-ky-luu-hanh-

510878.aspx 

5 Quyết định 
706/QĐ-BCT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Áp dụng thuế 
chống bán phá giá 

tạm thời đối với sản 

phẩm vật liệu hàn 

có xuất xứ từ Ma-

lai-xi-a, Thái Lan và 

Trung Hoa  

15/4/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-706-QD-BCT-2022-thue-

chong-ban-pha-gia-vat-lieu-

han-xuat-xu-Malaixia-Thai-

Lan-510976.aspx 
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6 Quyết định 

1040/QĐ-
UBND của 

UBND Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Phê duyệt Kế hoạch 

triển khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn 

Thành phố 

08/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thuong-mai/Quyet-
dinh-1040-QD-UBND-2022-

trien-khai-he-thong-truy-xuat-

nguon-goc-Ho-Chi-Minh-

511915.aspx 

7 Quyết định 

640/QĐ-BCT 
của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Kết quả rà soát lần 

thứ nhất việc áp 
dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

một số sản phẩm 

bột ngọt có xuất xứ 

từ In-đô-nê-xi-a và 

Trung Hoa  

06/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Thuong-mai/Quyet-
dinh-640-QD-BCT-2022-ra-

soat-bien-phap-chong-ban-

pha-gia-bot-ngot-tu-In-do-ne-

xi-a-511408.aspx 

8 Quyết định 
595/QĐ-BCT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Bổ sung Danh mục 
máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản 

xuất được  

31/03/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-595-QD-BCT-2022-bo-

sung-may-moc-nguyen-lieu-

trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-

508980.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với quy định về Xơ và Sợi hóa học: PSY, IDY, FDY, POY, 

PSF và SMF sử dụng trong sản phẩm xi măng của Ấn Độ 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO 

ban hành tháng 11/2021, Quy định về Xơ và sợi 

hóa học: PSY, IDY, FDY, POY, PSF và SMF sử 

dụng trong sản phẩm xi măng của Ấn Độ, 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: 

Về Quy định kiểm soát Chất lượng (QCO) của Ấn Độ đối với Xơ và Sợi hóa học (PSY, 

IDY, FDY, POY, PSF và SMF), Hàn Quốc đã gửi ý kiến góp ý liên quan vào tháng 8 năm 

2021. Đáp lại, Chính phủ Ấn Độ đã cung cấp thêm thời gian chuyển tiếp cho đến tháng 4 

năm 2022, giải quyết một phần khó khăn cho các công ty Hàn Quốc và Hàn Quốc hoàn 

toàn đánh giá cao chính phủ Ấn Độ vì những nỗ lực của mình. Hàn Quốc tôn trọng những 

nỗ lực của Ấn Độ trong việc kiểm soát sợi hoá học vì sức khỏe và sự an toàn của người 

dân Ấn Độ. Hơn nữa, các công ty Hàn Quốc cam kết tuân thủ các quy định của Ấn Độ. Tuy 

nhiên, Hàn Quốc tiếp tục đề nghị Ấn Độ hỗ trợ vì các công ty Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn 

kỹ thuật chưa được giải quyết liên quan đến sáu QCO. Thứ nhất, Hàn Quốc gặp khó khăn 

trong việc tuân thủ các quy định vì quy trình kiểm tra chi tiết và vị trí đính kèm cho Dấu ISI 

chưa được đề cập cụ thể. Do đó, Hàn Quốc yêu cầu Ấn Độ cung cấp thông tin rõ ràng về 

các quy định kỹ thuật. 

Thứ hai, các quy định BIS được thông báo đi chệch khỏi các tiêu chuẩn quốc tế. 

Không giống như các quốc gia khác như Hoa Kỳ và Đức, có hệ thống thống nhất cấp giấy 

chứng nhận sau khi thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm địa phương, quy định của Ấn Độ 
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yêu cầu sản phẩm phải được thử nghiệm hai lần, bao gồm cả đánh giá địa phương và các 

thử nghiệm phòng thí nghiệm được chỉ định, làm tăng gánh nặng chứng nhận cho ngành 

sản xuất. Do đó, Hàn Quốc yêu cầu Ấn Độ thống nhất các quy trình thử nghiệm sản phẩm 

đối với các thử nghiệm do cơ quan chứng nhận BIS thực hiện và miễn các cuộc đánh giá 

tại chỗ tại địa phương.  

Thứ ba, mặc dù chỉ được phân loại đơn giản trong quá trình sản xuất, POY, FDY và 

IDY được quy định riêng biệt, gây ra gánh nặng không cần thiết trong việc chứng nhận. Vì 

ba sản phẩm này có cùng đặc tính và thành phần nguyên liệu thô, Hàn Quốc đề nghị Ấn 

Độ xem xét tích hợp chúng thành một mặt hàng quản lý thống nhất của Polyester 

Filaments.  

Cuối cùng, sau khi chứng nhận BIS, các thủ tục hành chính thừa xảy ra trong quá 

trình gắn dấu ISI, dẫn đến chi phí chứng nhận quá cao so với các chứng chỉ khác nói 

chung. Do đó, Hàn Quốc yêu cầu Ấn Độ giảm thiểu các thủ tục liên quan bằng cách công 

nhận số chứng nhận BIS được khai báo trong tài liệu vận chuyển thay cho các tệp đính 

kèm nhãn hiệu ISI. 

- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ: 

Đáp lại, đại diện của Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố sau đây. Việc gia hạn QCO cho PSY, 

IDY, FDY, POY, PSF và SMF để sử dụng trong sản phẩm Xi măng đã được ban hành vào 

ngày 8 tháng 10 năm 2021 và sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ ngày công bố trên công 

báo chính thức của Ấn Độ. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Thúc đẩy hợp tác song phương về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

trong ASEAN 

Ngày 28/4/2022, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (TCĐLCL) Hà Minh Hiệp đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Banjong Sukreeta, 

Tổng thư ký Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI).   

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan 

của hai cơ quan, về phía Việt Nam có Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tiêu chuẩn, Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Chất lượng Việt Nam, về phía Thái Lan có ông Ekanit Romyanon, Phó Tổng Thư 

ký TISI và đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.  

 
Tổng cục TCĐLCL làm việc trực tuyến với TISI ngày 28/4/2022 
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Tại buổi làm việc, ông Hà Minh Hiệp đã chia sẻ các định hướng công tác của Tổng 

cục TCĐLCL đến năm 2025, trong đó Tổng cục sẽ đẩy mạnh hoạt động tham gia vào Tổ 

chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tổng cục cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác song 

phương với TISI hơn nữa thông qua việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác. TISI cho biết Thái lan 

ủng hộ việc Việt Nam tham gia tích cực hơn trong ISO và tán thành việc hai Bên sẽ thiết 

lập khuôn khổ hợp tác chính thức. Nhiều năm qua, Tổng cục TCĐLCL và TISI luôn duy trì 

quan hệ tốt đẹp trong các tổ chức, diễn đàn mà hai Bên cùng tham gia như ISO, IEC, 

APEC/SCSC và ASEAN/ACCSQ. Vì vậy, việc ký kết MOU sẽ tạo điều kiện để hai Bên triển 

khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần hỗ trợ thương mại giữa hai nước. 

Trong tuần qua, ngày 31/3/2022, ông Hà Minh Hiệp cũng làm việc trực tuyến với ông 

Shaharul Sadri bin Alwi, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn hóa Malaysia (DSM). 

Tại buổi làm việc, Tổng cục TCĐLCL bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của 

DSM trong việc tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế. Malaysia là một trong những 

thành viên ASEAN hoạt động tích cực nhất trong ISO với nhiều năm tham gia Hội đồng ISO 

và là thành viên đầy đủ của 180 ban kỹ thuật tiêu chuẩn (trong đó, DSM là thư ký của 03 

TC). Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đề nghị DSM xem xét hỗ trợ Tổng cục trong công tác xây 

dựng tiêu chuẩn quốc gia và thử nghiệm về sản phẩm Halal, đồng thời đề xuất hai Bên sẽ 

phối hợp tổ chức một hội thảo trực tuyến ở cấp kỹ thuật để thảo luận cụ thể về việc triển 

khai nội dung hợp tác này.   

Phía DSM hoan nghênh các đề xuất của Tổng cục và cho biết sẽ ủng hộ Tổng cục 

tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế. Hai Bên hi vọng các kết quả của cuộc họp sẽ 

giúp thúc đẩy quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa Tổng cục và DSM đi vào chiều sâu, mang lại lợi 

ích thiết thực cho hai cơ quan. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 

 


