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Vấn đề hôm nay 
 

Xuất khẩu hàng hoá sang Italia: Cảnh giác với nạn lừa đảo 

(Phần I) 

Trước tình trạng lừa đảo tăng lên trong thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Italia 

khuyến cáo doanh nghiệp cần thận trọng khi xuất khẩu hàng hoá. 

Nhiều mặt hàng xuất khẩu tiềm năng 

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, nửa đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập 

khẩu giữa Việt Nam và Italia đạt 3,18 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 

đó, Việt Nam xuất khẩu sang Italia 2,32 tỷ USD, tăng 26,6%, nhập khẩu 861 triệu USD, 

giảm 8,2%. 

 

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu máy móc, thiết bị, điện thoại và linh kiện, máy vi tính và 

linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, sắt thép, cà phê, hàng dệt may, hàng thủy 

sản…; nhập khẩu máy móc thiết bị cơ khí, nhựa và các sản phẩm nhựa, dược phẩm, tủ bàn 

ghế, phụ kiện dệt may, đồ uống, rượu.... 
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Theo Thương vụ Việt Nam tại Italia, là một thành viên của EU, khó khăn doanh 

nghiệp Việt Nam gặp phải khi xuất khẩu sang thị trường Italia cũng tương tự như xuất 

khẩu sang EU. Trong đó nổi cộm là tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về chứng nhận, bao bì... 

Bên cạnh đó, khi hợp tác với các doanh nghiệp Italia, doanh nghiệp Việt Nam còn 

gặp một số khó khăn riêng, như: Môi trường pháp lý rất phức tạp, đôi khi thiếu sự minh 

bạch, rõ ràng và hiệu quả; các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, an toàn hoặc về môi 

trường được đưa ra các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đôi khi còn cao hơn cả những 

yêu cầu cơ bản của EU. 

Truyền thống thương mại của người Italia đã quen với các đối tác ở châu Âu, Nam 

Mỹ và châu Phi là nơi có nhiều người châu Âu, người gốc Italia kinh doanh… khó chấp 

nhận đối tác mới. 

Tuy nhiên, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) giúp hàng hoá và 

doanh nghiệp Việt Nam có nhiều ưu đãi, có khả năng cạnh tranh và chen chân vào chuỗi 

cung ứng của đối tác Italia. Điển hình là sả n phẩ m nông nghiệ p. Trong nhóm hàng này, 

mật ong sẽ được xóa bỏ ngay thuế quan khi hiệp định có hiệu lực và không áp dụng hạn 

ngạch thuế quan; thủy sản có tới 51,8% các dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu 

ngay khi EVFTA có hiệu lực, 25,4% dòng thuế được giảm dần trong vòng 4 năm, 18,3% số 

dòng thuế giảm dần trong vòng 6 năm và 4,5% số dòng thuế giảm dần trong vòng 8 năm; 

chè, cà phê 100% số dòng thuế được xóa bỏ về 0%; quế, hoa hồi, hạt tiêu, hạt điều, hoa 

quả có tới 86,3% số dòng thuế sẽ về 0%; gạo, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 

tấn gạo/năm, đặc biệt EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, không áp dụng hạn 

ngạch. 

Với mặt hàng công nghiệp: Động cơ điện, điện thoại và linh kiện, giày dép... những 

mặt hàng này 100%, 98% và 43% dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu 

lực. 

(Còn tiêṕ) 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/07/2022-

15/07/2022 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Anh 1 Thiết bị điện và điện tử 

Ấn Độ  3 Thực phẩm; Điện thoại 

Brazil 7 Thuốc chữa bệnh; Máy giặt gia đình; Máu người; Máy móc, thiết bị 

điện;  

Ca na đa  5 Sản phẩm sức khỏe tự nhiên; Mỹ phẩm; Thực phẩm; Khoai tây; 

Nhiên liệu; Thực phẩm dành cho người 

Chi lê 6 Nhiên liệu; Máy cưa đĩa; Máy cắt cỏ; Bộ điều chỉnh LPG để phân 

phối khí chính; Các thiết bị nấu nướng ngoài trời sử dụng khí dễ 

cháy; Đèn 

Colombia 1 Bình nước nóng 

Costa Rica 2 Dược phẩm; Ngũ cốc 

Đài Loan 1 Dây đai 

Ecuador 2 Dược phẩm 

Hàn Quốc  5 Các phương tiện đường sắt; Máy đo màu; Thực phẩm 

Hoa Kỳ 24 Bảo vệ môi trường; Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói 

chung; Các điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung; Thiết bị 

sưởi gia dụng, thương mại và công nghiệp; Thiết bị sưởi; Máy bay 

và các phương tiện vũ trụ nói chung; Thiết bị và dụng cụ trên tàu; 

Đồ uống có cồn; Thiết bị cho trẻ em; Thuốc lá, các sản phẩm thuốc 

lá và các thiết bị liên quan; Hàng hóa nguy hiểm; Hệ thống phương 

tiện giao thông đường bộ; Hệ thống phương tiện giao thông đường 

bộ; Lò điện; Thiết bị nghe nhìn; Hoá chất; Nhiên liệu 

Hồng Kông 1 Đèn 

Liên minh châu 

Âu 

9 Sản phẩm hữu cơ; Các sản phẩm diệt khuẩn; Phân bón; 

Clothianidin và thiamethoxam (hoạt chất thuốc trừ sâu); Thực phẩm 

Israel 4 Lò sưởi; Máy hút bụi; Thiết bị điện-gas gia dụng 

Jamaica 2 Đồ uống không cồn; Sơn và vecni 

Malawi 3 Tinh bột;  Đường. 

Mexico 1 Mỹ phẩm 

Nhật Bản 3 L-Isoleucine làm phụ gia thức ăn chăn nuôi; Các chất có khả năng 

ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương; Dược phẩm 
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Nga 1 Thiết bị dựa trên việc sử dụng tia X hoặc bức xạ alpha, beta hoặc 

gamma 

Philippines 5 Ống thép; Thiết bị và trạm sạc xe điện; Ghế; Thuốc trừ sâu và các 

hóa chất nông nghiệp khác; Máu người 

Sri Lanka 1 Cá hồi 

Tanzania 3 Hoá chất; Bảo vệ môi trường 

Thailand 1 Hệ thống âm thanh, video và nghe nhìn nói chung 

The Gambia 3 Thực phẩm chế biến 

Thổ Nhĩ Kỳ 2 Các tiêu chuẩn bắt buộc nhất định 

Thuỵ Sỹ 1 Phương tiện cơ giới 

Trung Quốc  6 Sản phẩm máy bay không người lái dân dụng siêu nhỏ, hạng nhẹ; 

Mặt nạ phòng độc; Mỹ phẩm; Thiết bị chụp X quang công nghiệp; 

Sản phẩm chiếu laser 

Uganda 17 Nhiên liệu 

Ukraine 1 Dược phẩm 

Tổng: 121 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 7/2022 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo các quy định đối với việc giám sát lấy mẫu và thử nghiệm mỹ phẩm của 

Trung Quốc 

Ngày 15/7/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo các quy định đối với việc giám sát lấy mẫu 

và thử nghiệm mỹ phẩm.  

Quy định nhằm tăng cường giám sát việc 

lấy mẫu, kiểm nghiệm mỹ phẩm, thúc đẩy phát 

triển ngành mỹ phẩm và bảo vệ sức khỏe 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_4685_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1682 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về mặt nạ phòng độc của Trung Quốc 

Ngày 15/7/2022 Trung Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về mặt nạ phòng 

độc.  

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại 

sản phẩm, thành phần, yêu cầu kỹ thuật, 

phương pháp thử nghiệm và ghi dấu mặt nạ 
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phòng độc. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho những nơi làm việc bắt buộc yêu cầu mặt nạ phòng độc. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng trong việc chữa cháy. 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_4687_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1684 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về máy điện quay của Trung Quốc 

Ngày 15/7/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia về máy điện quay.  

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ 

thuật an toàn chung, các quy tắc thử nghiệm và 

kiểm tra đối với máy điện quay. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các máy 

điện quay (bao gồm cả động cơ và máy phát điện) trừ máy điện được quy định trong các 

tiêu chuẩn quốc gia khác (như máy điện hàng không, máy điện kéo, v.v.). 

Các loại động cơ khác có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo. 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_4690_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1687 
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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 Thông tư 

10/2022/TT-
BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy định kiểm tra 

nhà nước về đo 

lường  

28/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-10-2022-tt-
bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-

2013-tt-bkhcn-524927.html 

2 Thông tư 

06/2022/TT-

BTNMT của 
Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ 
lệ 1:50.000, 

1:100.000  

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-06-2022-TT-
BTNMT-Quy-chuan-ban-do-

dia-hinh-quoc-gia-ty-le-1-

50000-va-1-100000-

519996.aspx 

3 Thông tư 

05/2022/TT-
BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 
xây dựng, cập nhật 

cơ sở dữ liệu viễn 

thám quốc gia  

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Cong-nghe-thong-
tin/Thong-tu-05-2022-TT-

BTNMT-dinh-muc-kinh-te-xay-

dung-co-so-du-lieu-vien-

tham-quoc-gia-519988.aspx 

4 Thông tư 

07/2022/TT-
BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở 
dữ liệu nền địa lý 

quốc gia tỷ lệ 

1:50.000, 

1:100.000  

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Xay-dung-Do-
thi/Thong-tu-07-2022-TT-

BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-

co-so-du-lieu-nen-dia-ly-quoc-

gia-1-50000-519997.aspx 

5 Thông tư 
15/2022/TT-

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về cơ sở 

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Giao-thong-Van-
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BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 
Giao thông 

vận tải 

đóng mới, hoán cải, 

sửa chữa phục hồi 
phương tiện thủy 

nội địa  

tai/Thong-tu-15-2022-TT-

BGTVT-sua-doi-Quy-chuan-
co-so-dong-moi-phuong-tien-

thuy-noi-dia-520787.aspx 

 

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 Thông tư 

06/2022/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Thông tư quy định 

về kiểm dịch động 
vật, sản phẩm động 

vật thủy sản  

28/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-06-2022-tt-
bnnptnt-sua-doi-thong-tu-

kiem-dich-dong-vat-san-

pham-dong-vat-thuy-san-

523855.html 

2 Quyết định 

2752/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  

20/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-2752-qd-

bnn-tcln-2022-cong-bo-danh-

muc-cac-loai-go-nhap-khau-

vao-viet-nam-522948.html 

3 Thông tư 

10/2022/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Danh mục sản 

phẩm an toàn 

thông tin mạng 

nhập khẩu theo 

giấy phép và trình 
tự, thủ tục, hồ sơ 

cấp Giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an 

toàn thông tin 

mạng  

20/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-10-2022-tt-

btttt-sua-doi-13-2018-tt-btttt-

san-pham-an-toan-thong-tin-

nhap-khau-522765.html 
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4 Quyết định 

1403/QĐ-
BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Về kết quả rà soát 

lần thứ nhất việc áp 
dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

sản phẩm plastic và 

sản phẩm bằng 

plastic được làm từ 

các polyme trừ 
propylen có xuất xứ 

từ Ma-lai-xi-a, Thái 

Lan và Trung Hoa  

15/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1403-qd-
bct-2022-ket-qua-ra-soat-

chong-ban-pha-gia-san-

pham-plastic-thai-lan-

522615.html 

5 Thông tư 

04/2022/TT-

BNNPTNT 
của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Hướng dẫn thực 

hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong 
lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc 

Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-

2025  

11/7/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-

tu-04-2022-TT-BNNPTNT-ho-
tro-phat-trien-san-xuat-nong-

nghiep-Chuong-trinh-giam-

ngheo-521479.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Quy định về ghi nhãn và yêu cầu đối với rượu vang 

của Vương quốc Anh 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 5/2022, Quy định 

về ghi nhãn và yêu cầu đối với rượu vang cuối 

giai đoạn chuyển tiếp Brexit của Anh đã vấp 

phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. 

Các quan ngại cụ thể như sau:  

- Quan ngại của phái đoàn Úc: 

Đại diện của Úc đã đưa ra tuyên bố sau đây. Úc đánh giá cao các hoạt động của 

Vương Quốc Anh trong Uỷ ban WTO/TBT và hoan nghênh các bước mà Chính phủ Vương 

quốc Anh đã thực hiện để loại bỏ các yêu cầu khắt khe như quy định về hình thức VI-1 đối 

với tất cả rượu vang nhập khẩu vào Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Úc tiếp tục bày tỏ quan 

ngại về các yêu cầu ghi nhãn, đặc biệt là khi các yêu cầu này liên quan đến rượu vang 

được xuất khẩu và trung chuyển từ Anh sang EU. Úc ghi nhận phản hồi của Vương quốc 

Anh trong cuộc họp trước đó của Ủy ban TBT - rằng rượu vang được bán ở Vương quốc 

Anh có thể hiển thị Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu được nhập khẩu trên nhãn 

cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 và sau ngày đó, các sản phẩm rượu vang được bán 

trên thị trường Vương quốc Anh phải ghi chi tiết của một nhà nhập khẩu ở Vương quốc 

Anh trên nhãn của sản phẩm. Như đã nêu trong cuộc họp trước, Úc đang tìm kiếm sự linh 

hoạt để cho phép liệt kê nhiều nhà nhập khẩu trên nhãn của các chai rượu vang được 

nhập khẩu vào Vương quốc Anh và cho nhiều điểm đến, đặc biệt là sau khi thời gian gia 

hạn đó kết thúc. Úc tin rằng có thể bao gồm một nhà nhập khẩu ở Vương quốc Anh và các 

nhà nhập khẩu ở các nước thứ ba khác mà vẫn đáp ứng các mục tiêu quy định; ví dụ: "Đối 
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với Vương quốc Anh, nhập khẩu bởi ..." và "Đối với EU, nhập khẩu bởi ...". Úc muốn Vương 

quốc Anh làm rõ liệu họ có chấp nhận nhãn có nhà nhập khẩu Vương quốc Anh và EU trên 

nhãn sau ngày 1 tháng 10 năm 2022 hay không, vì điều này có nghĩa là nhãn vẫn mang 

thông tin chi tiết của một nhà nhập khẩu ở Vương quốc Anh. Úc mong muốn Vương quốc 

Anh đảm bảo bất kỳ yêu cầu ghi nhãn nào cũng không hạn chế thương mại hơn mức cần 

thiết để đạt được các mục tiêu chính đáng của mình và mong muốn hợp tác chặt chẽ với 

Vương quốc Anh về vấn đề này để đảm bảo một kết quả cùng hài lòng. Úc hoan nghênh 

các cam kết song phương với Anh đã có cho đến nay. Úc mong muốn giải quyết những vấn 

đề này rõ ràng hơn nữa trong các cam kết song phương sắp tới. 

- Quan ngại của Phái đoàn Uruguay 

Đại diện của Uruguay đã phát biểu như sau. Đầu tiên, phái đoàn Uruguay hoan 

nghênh việc thông qua luật dỡ bỏ yêu cầu nộp mẫu VI-1 cho việc nhập khẩu rượu vào 

Anh. Thứ hai, Uruguay một lần nữa mong muốn bày tỏ sự quan tâm của mình trong việc 

duy trì thông báo về các yêu cầu và điều kiện quy định sẽ áp dụng đối với việc nhập khẩu 

rượu vang vào thị trường Vương quốc Anh từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, đặc biệt liên 

quan đến yêu cầu về ghi nhãn, và đảm bảo rằng những yêu cầu như vậy là ít hạn chế 

thương mại nhất có thể. 

- Phản hồi của Phái đoàn Anh: 

Đáp lại, đại diện của Vương quốc Anh đã đưa ra tuyên bố sau đây. Vương quốc Anh 

hoan nghênh việc Úc và Uruguay tiếp tục quan tâm đến các yêu cầu ghi nhãn rượu vang 

của Anh và cam kết song phương mang tính xây dựng mà Anh đã có với Úc về chủ đề này. 

Như Vương Quốc Anh đã tuyên bố trong các cuộc họp trước đây vào tháng 2, tháng 6 và 

tháng 11 năm 2021, đối với rượu vang nhập khẩu vào Vương quốc Anh, các quy định của 

Anh cho phép nhà nhập khẩu ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh được hiển thị 

trên nhãn của các sản phẩm rượu vang được tiếp thị tại Vương quốc Anh cho đến ngày 1 

tháng 10 năm 2022. Sau ngày đó, nhãn của các sản phẩm rượu vang được tiếp thị ở 

Vương quốc Anh phải có thông tin chi tiết về nhà nhập khẩu ở Vương quốc Anh. Anh nhắc 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 13 
   

lại rằng Anh đã đưa ra các thỏa thuận chuyển tiếp hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp 

rượu để giảm thiểu tác động đến thương mại do Vương quốc Anh rời EU, đồng thời tính 

đến các mục tiêu chính sách của Anh về bảo vệ người tiêu dùng. Anh lưu ý đến đề xuất 

của Úc về việc cho phép các nhãn rượu riêng lẻ hiển thị thông tin chi tiết của hai nhà nhập 

khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng tại các thị trường quốc tế khác nhau. 

Tuy nhiên, hiện tại các quy tắc của Anh không cho phép điều này. Các quy tắc trong lĩnh 

vực này rất phức tạp, tuân theo cả luật dán nhãn rượu vang và thực phẩm theo chiều 

ngang. Cả hai đều chia sẻ mục đích thống nhất là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, cung 

cấp thông tin liên hệ rõ ràng nếu phát hiện ra vấn đề với rượu và để đảm bảo rằng thông 

tin trên nhãn có liên quan đến sản phẩm đang được chào bán và không gây hiểu lầm hoặc 

gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Chính phủ Anh đang trong quá trình thu thập bằng 

chứng rộng rãi từ các bên liên quan về việc liệu các quy tắc hiện hành có thể được tinh 

chỉnh để mang lại lợi ích hơn nữa cho các nhà sản xuất, kinh doanh rượu cũng như lợi ích 

và hạnh phúc của người tiêu dùng hay không. Quy tắc ghi nhãn rượu là một lĩnh vực đang 

được xem xét. Anh vẫn sẵn sàng thảo luận song phương thêm với Úc và Uruguay để thảo 

luận về cách tiếp cận quy định của mình. Thông tin chi tiết khác về các biện pháp ghi nhãn 

rượu được áp dụng có trên trang web của Chính phủ Vương quốc Anh. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Hội nghị BCH APO lần thứ 64: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng 

Ngày 7 – 8/7/2022, Hội nghị Ban chấp hành (GBM) Tổ chức Năng suất châu Á (APO) 

lần thứ 64 đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện 21 nền kinh tế thành viên.   

Là hội nghị cấp cao nhất của APO được tổ chức hàng năm gồm đại diện là Giám đốc 

APO quốc gia các nền kinh tế thành viên, GBM quyết định nhiều vấn đề chính sách quan 

trọng của APO như chính sách về niên liễm, phân bổ ngân sách cho các năm, v.v… Do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, GBM lần thứ 64 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.   

TS Hà Minh Hiệp, Giám đốc APO Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. 

 
TS Hà Minh Hiệp, Giám đốc APO Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị 

Tại hội nghị, các nền kinh tế thành viên đã bầu Campuchia làm Chủ tịch APO, Đài 

Loan làm Phó Chủ tịch thứ nhất, Fiji là Phó Chủ tịch thứ hai nhiệm kỳ 2022–2023.   
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Hội nghị đã thông qua chính sách và kết quả thực hiện các dự án của APO trong thời 

gian qua cũng như việc thiết lập Hệ thống Đánh giá độc lập từ bên thứ ba dành cho Ban 

thư ký và Tổng thư ký APO, giúp kiểm soát và đánh giá hoạt động của Ban thư ký, giúp 

vận hành APO hiệu quả hơn nữa.   

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL Hà Minh 

Hiệp đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thư ký APO trong nhiệm kỳ vừa qua và bày tỏ hy 

vọng với tinh thần đoàn kết của các nước thành viên, phong trào nâng cao năng suất dựa 

trên đổi mới sáng tạo sẽ phát triển sâu rộng trong năm 2022, hướng tới tầm nhìn APO 

2025.   

Đặc biệt, Hội nghị năm nay bầu ra Tổng thư ký APO nhiệm kỳ năm 2022-2025. Do 

dịch Covid-19, lần đầu tiên trong lịch sử APO thủ tục tiến hành lựa chọn Tổng thư ký APO 

diễn ra theo hình thức trực tuyến, các Giám đốc APO quốc gia tham gia bỏ phiếu bầu cử 

qua nền tảng độc lập Lumi Global. Hội nghị đã bầu ông Indra Pradana Singawinata, ứng cử 

viên của Indonesia, làm Tổng thư ký APO 2022–2025 sau hai vòng bỏ phiếu. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG ITALIA: CẢNH GIÁC VỚI 

NẠN LỪA ĐẢO (PHẦN II) 
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Vấn đề hôm nay 

 

Xuất khẩu hàng hoá sang Italia: Cảnh giác với nạn lừa đảo  

(Phần II) 

Thận trọng trong ký kết hợp đồng 

Dù có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu nhưng Thương vụ Việt Nam tại Italia khuyến cáo, 

doanh nghiệp cần cảnh giác với nạn lừa đảo có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây. 

Thương vụ Việt Nam tại Italia đang giải quyết rất nhiều vụ việc gian lận của doanh 

nghiệp Italia với doanh nghiệp Việt Nam. Một số hình thức lừa đảo như: Đối tác phía Italia 

không trả tiền hàng còn lại hoặc không giao hàng, sử dụng địa chỉ giả mạo… 

Do vậy, doanh nghiệp trong nước hết sức thận trọng khi ký kết hợp đồng và phải sử 

dụng những phương thức thanh toán an toàn. Thường xuyên liên hệ với Thương vụ Việt 

Nam tại nước sở tại để phối hợp xác minh tính chính xác thông tin đối tác, tránh bị lừa 

đảo. 
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Ngoài ra, để tận dụng tốt EVFTA đẩy mạnh xuất khẩu sang Italia doanh nghiệp trong 

nước cũng cần lưu ý: Tiếng Italia là ngôn ngữ chính thức và được sử dụng ở tất cả các 

vùng của Italia. Việc trao đổi thư từ với các công ty Italia, đặc biệt là những lần liên hệ ban 

đầu nên được ưu tiên bằng tiếng Italia. 

Khi chuẩn bị sang Italia công tác hoặc lên lịch làm việc với đối tác, doanh nghiệp nên 

xem trước các ngày nghỉ lễ để chủ động sắp xếp thời gian phù hợp. Bên cạnh đó, từng địa 

phương sẽ có những ngày lễ thánh tùy vào truyền thống từng khu vực. 

Tiền tệ chính thức ở Italia là Euro, USD không được chấp nhận rộng rãi. Dù ngân 

hàng cho phép mở tài khoản bằng USD nhưng phải đổi sang Euro khi sử dụng. Tất cả các 

ngân hàng thương mại được phép thực hiện các giao dịch ngoại hối. 

Việc vun đắp và duy trì các mối quan hệ cá nhân là điều cần thiết để kinh doanh ở 

Italia. Do đó, việc tìm kiếm đúng đại lý, nhà phân phối hoặc đối tác kinh doanh của Italia là 

rất quan trọng. Thường không hiệu quả nếu dựa vào các đại lý đặt tại các thị trường lân 

cận như Pháp, Đức mặc dù có thị trường chung EU. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Italia, “chìa khóa vàng” của phép lịch sự kinh doanh 

thông thường, đặc biệt là trả lời kịp thời các yêu cầu báo giá và đơn đặt hàng là con đường 

tốt nhất để thành công. Những người kinh doanh ở Italia đánh giá cao việc trả lời nhanh 

chóng các câu hỏi của họ và mong đợi tất cả các thư từ được ghi nhận. 

Thương vụ Việt Nam tại Italia có thể cung cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam cả 

về phương thức thanh toán được sử dụng, điều khoản hợp đồng và chia sẻ thông tin 

thương mại khi đàm phán và cách thức thực hiện hiệu quả tránh rủi ro. 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/07/2022-

31/07/2022 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Bahrain 1 Thuốc lá 

Brazil 11 Gelatin; Lốp; Sản phẩm thú y; Bơm; Chế phẩm dùng trong chăn 

nuôi gia súc; Phương tiện giao thông đường bộ; Thiết bị ghép nối 

xe đầu kéo; Công tắc điện; Đèn điện 

Burundi 6 Rau; Sắn; Khoai lang 

Ca na đa  4 Thực phẩm; Phương tiện giao thông đường bộ; Thuốc có chứa 

vitamin 

Chi lê 8 Gỗ; Thực phẩm; Thực phẩm chế biến đóng gói sẵn;  

Colombia 1 Sắt, thép 

Costa Rica 1 Thiết bị làm lạnh 

Đài Loan 3 Ngói; Kháng nguyên COVID-19; Loa 

El Salvador 1 Xúc xích 

Guatemala 1 Thiết bị làm lạnh 

Kenya 6 Sắn; Khoai tây 

Honduras 1 Dầu ăn 

Hàn Quốc  2 Sản phẩm Hóa chất Tiêu dùng được Xác minh An toàn; Dược phẩm 

Hoa Kỳ 21 Những vật liệu nguy hiểm; Khí thải xe cộ; Phương tiện giao thông 

đường bộ nói chung; Đồ điện gia dụng nói chung; Thiết bị cho trẻ 

em; Tấm lót cũi; Thiết bị y tế; Dược phẩm; Bật lửa; Quạt; Máy 

bơm; Quạt thông gió; Máy lạnh; Quạt trần, Đèn sợi đốt; Lò sưởi; 

Máy nước nóng dân dụng; Máy rửa bát; Máy giặt quần áo; Bộ sạc 

pin; Thực phẩm kỹ thuật sinh học (BE); Sản phẩm thực phẩm nói 

chung; Thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn; Xe địa hình; Vật liệu 

xây dựng chống cháy; Dây và cáp điện; Hoá chất; Máy lọc không 

khí; Xe cơ giới 

Liên minh châu 

Âu 

1 Chất độc hại 

Lithuania 1 Thức ăn chăn nuôi 

Israel 5 Dầu ăn; Thuốc diệt côn trùng; Titanium dioxide trong thực phẩm; 

Mỹ phẩm 

Mexico 4 Các thiết bị gia dụng; Ván dăm gỗ; Đồ chơi; Thang máy 
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Nam Phi 1 Đồ hộp và rau muối 

Nhật Bản 2 Máy kéo 

Nicaragua 1 Thiết bị làm lạnh 

Philippines 2 Pháo hoa; Khí dầu mỏ hóa lỏng 

Panama 1 Thiết bị làm lạnh 

Paraguay 1 Mũ bảo hiểm 

Rwanda 6 Sắn; Khoai tây 

Tanzania 6 Sắn; Khoai tây 

Thailand 2 Tất cả các sản phẩm phải ghi nhãn được sản xuất trong nước hoặc 

nhập khẩu để bán ở Thái Lan; Sản phẩm có chứa tia laser 

Trinidad and 

Tobago 

1 Hoá chất 

Thuỵ Điển 1 Thuốc lá 

Uganda 8 Sắn; Khoai tây 

Úc 2 Xi lanh; Thực phẩm 

Tổng: 115 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 7/2022 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo sửa đổi một phần Quy định về an toàn cho các phương tiện giao thông 

đường bộ của Nhật Bản 

Ngày 27/7/2022 Nhật Bản thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo sửa đổi một phần Quy định về an toàn 

cho các phương tiện giao thông đường bộ. Cụ 

thể, Nhật Bản sẽ đưa ra quy trình kiểm tra 

hiệu suất sử dụng năng lượng điện và nhiên 

liệu của xe có GVW trên 3,5 tấn (không bao 

gồm xe có sức chứa dưới 10 hành khách 

chuyên dùng chở người) của xe điện thuần túy (PEV), xe lai sạc điện xe (OVC-HEV) và xe 

hybrid pin nhiên liệu (FCV). Mục đích của dự thảo nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng năng 

lượng điện và nhiên liệu PEV, OVC-HEV và FCV một cách thích hợp để đánh giá quảng cáo 

của các loại xe này. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10 năm 2022. Chưa xác định 

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: 

enquiry@mofa.go.jp  

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/744 
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Dự thảo Chỉ định các sản phẩm hóa chất tiêu dùng phải được xác minh an toàn, 

các Tiêu chuẩn An toàn và yêu cầu ghi nhãn của Hàn Quốc 

Ngày 19/7/2022 Hàn Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Chỉ định các sản phẩm hóa chất tiêu dùng 

phải được xác minh an toàn, các Tiêu chuẩn An 

toàn và yêu cầu ghi nhãn. Các yêu cầu cụ thể 

như sau: 

- Chỉ định (các) loại sản phẩm mới và sử dụng chúng, đồng thời phát triển hoặc củng 

cố các tiêu chuẩn ghi nhãn và an toàn liên quan; 

- Tăng cường quản lý an toàn 'bao bì và thùng chứa' và cải tiến phương pháp báo 

cáo; 

-Cải thiện các tiêu chuẩn ghi nhãn sản phẩm, v.v. 

 Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 năm 

2022. Các nước Thành viên WTO có 40 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_4759_01_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1087 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về máy điện quay của Trung Quốc 

Ngày 20/7/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Thông báo về việc gia hạn thời hạn sử dụng các 

vật liệu đóng gói dạng rắn cho các doanh nghiệp 

nước giải khát. Cụ thể, để giảm lãng phí và giúp 

các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề, Trung 

Quốc ban hành Thông báo về việc gia hạn thời hạn sử dụng các vật liệu đóng gói dạng rắn 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 8 
   

cho các doanh nghiệp nước giải khát. Thông báo quy định rằng các vật liệu đóng gói dạng 

rắn hiện có của đồ uống giải khát có thể được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 

2022.  

Mục đích của dự thảo nhằm giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi hoá 

thương mại. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

31/12/2022. 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: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_4806_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1688 
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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 Thông tư 

10/2022/TT-
BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy định kiểm tra 

nhà nước về đo 

lường  

28/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-10-2022-tt-
bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-

2013-tt-bkhcn-524927.html 

2 Thông tư 

06/2022/TT-

BTNMT của 
Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ 
lệ 1:50.000, 

1:100.000  

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-06-2022-TT-
BTNMT-Quy-chuan-ban-do-

dia-hinh-quoc-gia-ty-le-1-

50000-va-1-100000-

519996.aspx 

3 Thông tư 

05/2022/TT-
BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 
xây dựng, cập nhật 

cơ sở dữ liệu viễn 

thám quốc gia  

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Cong-nghe-thong-
tin/Thong-tu-05-2022-TT-

BTNMT-dinh-muc-kinh-te-xay-

dung-co-so-du-lieu-vien-

tham-quoc-gia-519988.aspx 

4 Thông tư 

07/2022/TT-
BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở 
dữ liệu nền địa lý 

quốc gia tỷ lệ 

1:50.000, 

1:100.000  

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Xay-dung-Do-
thi/Thong-tu-07-2022-TT-

BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-

co-so-du-lieu-nen-dia-ly-quoc-

gia-1-50000-519997.aspx 

5 Thông tư 
15/2022/TT-

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về cơ sở 

30/06/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Giao-thong-Van-
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BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 
Giao thông 

vận tải 

đóng mới, hoán cải, 

sửa chữa phục hồi 
phương tiện thủy 

nội địa  

tai/Thong-tu-15-2022-TT-

BGTVT-sua-doi-Quy-chuan-
co-so-dong-moi-phuong-tien-

thuy-noi-dia-520787.aspx 

 

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 Thông tư 

06/2022/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Thông tư quy định 

về kiểm dịch động 
vật, sản phẩm động 

vật thủy sản  

28/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-06-2022-tt-
bnnptnt-sua-doi-thong-tu-

kiem-dich-dong-vat-san-

pham-dong-vat-thuy-san-

523855.html 

2 Quyết định 

2752/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  

20/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-2752-qd-

bnn-tcln-2022-cong-bo-danh-

muc-cac-loai-go-nhap-khau-

vao-viet-nam-522948.html 

3 Thông tư 

10/2022/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Danh mục sản 

phẩm an toàn 

thông tin mạng 

nhập khẩu theo 

giấy phép và trình 
tự, thủ tục, hồ sơ 

cấp Giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an 

toàn thông tin 

mạng  

20/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-10-2022-tt-

btttt-sua-doi-13-2018-tt-btttt-

san-pham-an-toan-thong-tin-

nhap-khau-522765.html 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 11 
   

4 Quyết định 

1403/QĐ-
BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Về kết quả rà soát 

lần thứ nhất việc áp 
dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

sản phẩm plastic và 

sản phẩm bằng 

plastic được làm từ 

các polyme trừ 
propylen có xuất xứ 

từ Ma-lai-xi-a, Thái 

Lan và Trung Hoa  

15/7/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1403-qd-
bct-2022-ket-qua-ra-soat-

chong-ban-pha-gia-san-

pham-plastic-thai-lan-

522615.html 

5 Thông tư 

04/2022/TT-

BNNPTNT 
của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Hướng dẫn thực 

hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong 
lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc 

Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-

2025  

11/7/2022 https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-

tu-04-2022-TT-BNNPTNT-ho-
tro-phat-trien-san-xuat-nong-

nghiep-Chuong-trinh-giam-

ngheo-521479.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với quy định về ghi nhãn và yêu cầu đối với rượu 

của Liên minh Châu Âu 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 5/2022, Quy định 

về ghi nhãn và yêu cầu đối với rượu của 

Liên minh châu Âu đã vấp phải quan ngại từ 

các nước Thành viên WTO. Các quan ngại 

cụ thể như sau:  

- Quan ngại của phái đoàn Úc: 

Đại diện của Úc đã đưa ra tuyên bố sau đây. Úc cảm ơn EU về sự tham gia thảo luận 

của mình cho đến nay về vấn đề quan trọng này. Tuy nhiên, Úc lưu ý rằng vấn đề này vẫn 

là mối quan tâm thường xuyên và là rào cản đối với ngành công nghiệp phụ thuộc vào các 

sản phẩm rượu giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu trước khi Vương quốc Anh rời 

EU. Chúng tôi hiểu rằng, sau khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc, Vương quốc Anh đã 

áp dụng các luật và quy định hiện hành về rượu của EU, có nghĩa là rượu nhập khẩu và 

bán tại Vương quốc Anh yêu cầu tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu có trụ sở tại Vương 

quốc Anh trên nhãn. Úc hiểu rằng yêu cầu tương tự cũng áp dụng cho rượu vang đóng 

chai bán ở EU. Vì rượu vang thường xuyên được xuất khẩu sang EU thông qua Vương quốc 

Anh, sẽ là hợp lý nếu ghi chi tiết về cả các nhà nhập khẩu EU và Vương quốc Anh trên một 

nhãn duy nhất để đảm bảo thương mại có thể tiếp tục không bị gián đoạn và không có chi 

phí bổ sung cho các nhà sản xuất rượu vang. Theo quy định của EU, Úc hiểu rằng ghi dấu 

của "nhà nhập khẩu" là bắt buộc đối với rượu vang nhập khẩu vào EU (theo Quy định số 

1308/2013 và Quy định được ủy quyền 2019/33), để xác định thể nhân hoặc pháp nhân 

hoặc nhóm người nhập khẩu rượu vang vào EU. Úc ủng hộ mục tiêu của EU trong việc xác 
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định rõ nhà điều hành kinh doanh rượu, ví dụ như người chịu trách nhiệm đưa rượu vang 

vào lưu thông tại EU và không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, Úc yêu cầu 

EU cung cấp sự đảm bảo rằng các yêu cầu ghi nhãn của mình không hạn chế thương mại 

hơn mức cần thiết để đạt được các mục tiêu chính đáng. 

Úc đã tuyên bố trong các ủy ban trước đây và duy trì quan điểm rằng EU cho phép 

một "tùy chọn cụ thể" trên nhãn để bao gồm các nhà nhập khẩu ở các nước thứ ba khác 

sẽ phù hợp với mục tiêu của EU, trong khi vẫn xác định rõ ràng nhà nhập khẩu EU và 

người chịu trách nhiệm. Ví dụ: các tuyên bố như "Đối với EU, nhập khẩu bởi ..." và "Đối với 

Vương quốc Anh, nhập khẩu bởi ..." sẽ không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về nhà 

điều hành kinh doanh rượu. Như đã nêu trong cuộc họp trước đó của Ủy ban, Úc cũng 

đang tìm kiếm sự rõ ràng từ EU về việc liệu có thể liệt kê các nhà nhập khẩu cho nhiều 

điểm đến trên cùng một nhãn chai rượu theo Quy định hiện hành của EU hay không. 

Hướng dẫn thêm và rõ ràng từ phía EU là rất quan trọng đối với doanh nghiệp để đảm bảo 

sự chắc chắn cho các nhà giao dịch và không xảy ra gián đoạn giao dịch. Úc mong muốn 

hợp tác chặt chẽ với EU về vấn đề này để đảm bảo một kết quả cùng có lợi khi Úc tiếp tục 

các cuộc thảo luận tương tự với Vương quốc Anh để giải quyết vấn đề tương tự đối với 

rượu vang nhập khẩu vào Vương quốc Anh. 

- Phản hồi của Phái đoàn EU: 

Đáp lại, đại diện của Liên minh châu Âu đã đưa ra tuyên bố sau đây. Như đã giải 

thích trong các Ủy ban TBT trước đây, dấu hiệu "nhà nhập khẩu" là dấu hiệu bắt buộc đối 

với rượu vang nhập khẩu vào EU theo Quy định (EU) số 1308/2013111 và Quy định được 

ủy quyền (EU) 2019/33.112. Nhà nhập khẩu là một thể nhân hoặc pháp nhân hoặc một 

nhóm những người như vậy được thành lập ở EU, chịu trách nhiệm đưa hàng hóa không 

thuộc Liên minh vào lưu thông theo nghĩa của Điều 5 (24) của Quy định (EU) Số 952 / 

2013113 về Bộ luật Hải quan Liên minh. Bất kỳ dấu hiệu nào khác trên nhãn đề cập đến 

pháp nhân đã đưa rượu vào một nước thứ ba khác trước khi nhập khẩu vào Liên minh chỉ 

có thể được chấp nhận như một sản phẩm cụ thể tùy chọn, miễn là nó không xuất hiện 
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cùng với các từ "nhà nhập khẩu" hoặc "được nhập khẩu bởi (… ) "và không gây hiểu lầm 

cho người tiêu dùng liên quan đến nhà điều hành kinh doanh thực phẩm (tức là người chịu 

trách nhiệm đưa rượu vào lưu thông ở EU). EU nhắc lại rằng không thể liệt kê "nhà nhập 

khẩu" cho nhiều điểm đến trên cùng một nhãn chai rượu. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Hội nghị lần thứ 57 Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN 

(ACCSQ) 

Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) 

và các phiên họp liên quan được tổ chức từ ngày 07-10/7/2022 theo hình thức trực tuyến.   

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có đại diện Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) và các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan như Bộ Y 

tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.   

Tại Hội nghị, các nước thành viên cùng rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm 2022 của ACCSQ như: cập nhật hướng dẫn của ASEAN về hài hoà tiêu 

chuẩn; xây dựng hướng dẫn của ASEAN về triển khai hoạt động công nhận hài hoà, hướng 

dẫn của ASEAN về tăng cường nhận thức của công chúng về đo lường pháp định;   

 
Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ACCSQ 57 tại đầu cầu Tổng cục TCĐLCL 

Thông qua chính sách quản lý dược phẩm ASEAN (APRP) tại cấp Hội nghị Bộ trưởng 

Kinh tế ASEAN (AEM) và Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM), xây dựng khung pháp lý 
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dược phẩm ASEAN (APRF) và triển khai xây dựng Hiệp định APRF; hoàn thiện sổ tay thông 

tin về Hiệp định hài hoà quy chế quản lý thiết bị điện, điện tử ASEAN (AHEEERR) và nghiên 

cứu tổng quan về tiêu chuẩn hoá đơn điện tử tại một số nước ASEAN. 

Hội nghị cũng cập nhật tình hình phê duyệt, ký kết các hiệp định, thoả thuận thừa 

nhận lẫn nhau (MRA) thuộc phạm vi phụ trách của ACCSQ như Hiệp định khung ASEAN về 

MRA, MRA ASEAN về phê duyệt kiểu xe cơ giới, MRA ASEAN về vật liệu xây dựng, Hiệp 

định khung pháp lý ASEAN về an toàn thực phẩm…   

Tại Hội nghị lần này, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan đầu mối tham gia nhóm công 

tác trực thuộc, ACCSQ Việt Nam lần đầu đề xuất ACCSQ xem xét, xây dựng cách tiếp cận 

chung cho vấn đề hài hoà tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong ASEAN làm căn cứ để 

tăng cường triển khai hiệu quả các MRA.   

Liên quan đến vấn đề về Thông tư 32/2018/TT-BYT của Bộ Y tế (Thông tư 32), đại 

diện Việt Nam đã báo cáo Hội nghị các điểm thay đổi chính của dự thảo Thông tư thay thế 

Thông tư 32. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 32 được thông báo qua WTO và ASEAN 

từ tháng 12/2021 theo đúng quy định của Hiệp định WTO TBT và Hiệp định ATIGA. Đến 

nay, Việt Nam đã nhận được ý kiến của Indonesia và Thái Lan. Ý kiến của hai nước đã 

được Bộ Y tế Việt Nam cân nhắc, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Thông tư 

thay thế.    

Bên cạnh đó, Hội nghị còn thảo luận tình hình triển khai chương Tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp (STRACAP) trong các Hiệp định thương 

mại tự do ASEAN+ cũng như các chương trình hợp tác với các đối tác đối thoại như Hoa 

Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Viện Vật lý kỹ thuật Đức (PTB), Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO). Trong khuôn khổ kỳ họp lần này, Việt 

Nam sẽ đồng chủ trì Phiên đối thoại ACCSQ-Hoa Kỳ lần thứ 25 cùng với đại diện Bộ 

Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 10/6/2022. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 
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