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Vấn đề hôm nay 
 

Hoa Kỳ giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá cá tra, basa từ Việt 
Nam 

Trong kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính, Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định 

giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam. 

Theo thông tin cập nhật từ Cục Phòng vệ thương mại, ngày 7 tháng 9 năm 2022, Bộ 

Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát hành chính 

thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 18 (POR18) cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 

2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 đối với cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam  

Trước yêu cầu của các bên liên quan, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định giữ 

nguyên mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng đối với từng công ty căn cứ theo kết 

quả của các đợt rà soát gần nhất trước đó. 

 

Ở đợt rà soát POR17, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định 2 doanh nghiệp bị đơn bắt 

buộc của Việt Nam nhận được mức thuế lần lượt là 0,00 USD/kg và 3,87 USD/kg, 1 công ty 

https://congthuong.vn/chu-de/bo-thuong-mai-hoa-ky.topic
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nhận thuế suất riêng rẽ 1,94 USD/kg và 32 công ty nhận mức thuế suất toàn quốc 2,39 

USD/kg. 

Trong đợt rà soát POR18 này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định một công ty xuất 

khẩu của Việt Nam không đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất riêng rẽ, do đó sẽ nhận 

mức thuế suất toàn quốc là 2,39 USD/kg. 

Cục Phòng vệ thương mại cho hay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã và đang tiếp nhận hồ 

sơ yêu cầu rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 19 (POR19) cho giai đoạn từ ngày 1 

tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 đối với cá tra, basa Việt Nam. 

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

Thủy sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam và 

theo dõi, cập nhật thông tin từ phía Hoa Kỳ để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan nhằm 

đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trong vụ việc. 

Theo thống kê của VASEP, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 8 

tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 7,6 tỷ USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó xuất khẩu cá tra, basa đạt kim ngạch khoảng 1,8 tỷ USD, tăng gần 81% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai thị trường xuất khẩu cá tra, basa hàng đầu của Việt 

Nam với kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2022 lần lượt đạt xấp xỉ 500 triệu 

USD và 428 triệu USD. Mặc dù bị áp thuế từ năm 2003 đến nay, nhiều doanh nghiệp sản 

xuất, xuất khẩu cá tra, basa lớn của Việt Nam vẫn duy trì được mức thuế chống bán phá 

giá 0.00 USD/kg qua các kỳ rà soát để tiếp tục xuất khẩu vào thị trường lớn như Hoa Kỳ. 

 

 

 

 

 

https://congthuong.vn/chu-de/xuat-khau-ca-tra.topic


 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 4 
   

Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/09/2022-

15/09/2022 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập 4 Thực phẩm; Sô cô la 

Anh 2 Thuốc trừ sâu; Đồ chơi 

Argentina 5 Bột gạo; Rau;  

Ấn Độ  1  Sợi 

Ả rập xê út 1 Thuốc lá 

Bahrain 1 Thuốc lá 

Brazil 16 Thiết bị y tế; Khí ga; Thực phẩm; Động cơ; Dược phẩm; Hành 

tây; Nồi hơi; Bánh xe xe cơ giới; Hệ thống và thiết bị năng lượng 

quang điện; Máy ghi và tái tạo âm thanh; Gang 

Các tiểu Vương 

quốc Ả rập 

thống nhất 

1 Thuốc lá 

Đài Loan 4 Công tắc; Bộ điều áp gia dụng cho khí hóa lỏng; Máy quay video 

hình ảnh tĩnh kỹ thuật số; Thiết bị đun nước 

Ecuador 1 Mô tô, xe gắn máy 

El Salvador 1 Dược phẩm 

Hoa Kỳ 22 Găng tay; Thiết bị cho ngành dầu khí; Động cơ pittông đốt trong; 

Chất phóng xạ Bảo vệ môi trường; Bảo vệ bức xạ; Hàng hóa nguy 

hiểm; Hệ thống máy bay không người lái; Xe tập đi cho trẻ sơ 

sinh; Quạt và máy thổi thương mại và công nghiệp; Xe cơ giới; Bộ 

sạc pin; Axit perfluorooctanoic (PFOA) và Axit 

Perfluorooctanesulfonic (PFOS); Hóa chất; Ghế bệt cho trẻ sơ 

sinh; Bộ đèn quạt trần, Đèn sợi đốt phục vụ chung; Lò sưởi và nồi 

hơi dân dụng; Máy nước nóng dân dụng; Máy rửa bát; Máy giặt 

quần áo; Máy bơm hồ bơi chuyên dụng 

Nhiên liệu; Khí thải xe cộ; Hệ thống phương tiện giao thông 

đường bộ 

Israel 1 Thang máy 

Kuwait 1 Thuốc lá 

Liên minh châu 

Âu 

7 Mỹ phẩm; Thực phẩm; Hóa chất; Các sản phẩm có chứa vi nhựa; 

Điện thoại thông minh 
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Mexico 3 Máy đo độ ẩm; Thịt; Hàng nguy hiểm 

Mozambique 2 Nước; Bao, túi  

New Zealand 2 Nhiên liệu; Thuốc lá  

Nhật Bản 2 Hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh phi địa tĩnh băng tần Ku theo 

chòm sao vệ tinh xung quanh độ cao 1200km; Hệ thống Băng tần 

920MHz  không dây năng lượng thấp chủ động 

Oman 1 Thuốc lá 

Paraguay 1 Nước 

Peru 1 Thịt xông khói 

Qatar 1 Thuốc lá 

Slovenia 1 Kỹ thuật đường bộ 

Thái Lan 12 Bột màu; Thiết bị chăm sóc cơ thể; Đèn huỳnh quang; Quạt thông 

gió; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Dụng cụ nấu 

ăn; Máy lọc nước 

Trung Quốc 1 Mỹ phẩm 

Úc 1 Thiết bị y tế 

Uganda 1 Sản phẩm gốm sứ 

Ukraine 3 Thiết bi y tế; Sản phẩm gốm sứ; Thiết bị điện và điện tử 

 

Uruguay  Xe loại M, N và O. 

Yemen 1 Thuốc lá 

Việt Nam  2 Các vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa và thiết bị có chứa các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP); Sản phẩm của ngành công 

nghiệp hóa chất 

Tổng: 104 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 9/2022 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn biện pháp phân biệt cồn công nghiệp với cồn thực 

phẩm  

Ngày 13/9/2022 Việt Nam thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Thông tư Hướng dẫn biện pháp phân biệt cồn 

công nghiệp với cồn thực phẩm. 

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn biện pháp 

phân biệt cồn công nghiệp không dùng trong 

thực phẩm với cồn thực phẩm để phòng ngừa 

pha chế rượu từ cồn công nghiệp không dùng trong thực phẩm. 

Dự thảo Thông tư này không điều chỉnh đối với:  

a) Cồn công nghiệp sản xuất để xuất khẩu theo Hợp đồng gia công hàng xuất khẩu, 

tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, theo Hợp đồng sản xuất hàng để xuất khẩu;  

b) Cồn công nghiệp do doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong Khu 

chế xuất nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;  

c) Cồn công nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng;  

d) Cồn công nghiệp phục vụ mục đích thí nghiệm, nghiên cứu khoa học;  

đ) Cồn y tế;  

e) Cồn thực phẩm, sản phẩm đồ uống có cồn. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 01/12/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

01/1/2023. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng 

góp ý kiến. 
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/55.html 

Mã thông báo G/TBT/N/VNN/237 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa và thiết bị  

Ngày 15/9/2022 Việt Nam thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong 

nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa và 

thiết bị. 

Dự thảo quy chuẩn này quy định giới hạn 

tối đa cho phép đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, 

các bộ phận/chi tiết có chứa chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong sản phẩm, hàng 

hóa, thiết bị. 

Dự thảo quy chuẩn này áp dụng để kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, vật 

liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. 

Dự thảo quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh 

doanh chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, 

thiết bị có chứa chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; tổ chức, cá nhân sử dụng chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp trên lãnh thổ Việt 

Nam; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy; các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. 

http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/55.html
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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/VNM/22_6051_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/VNN/238 

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

Trung Quốc 

Ngày 14/9/2022 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 đưa ra với mục tiêu chuẩn hóa 

hoạt động phân phối mỹ phẩm trực tuyến và các 

hoạt động cung cấp dịch vụ trên nền tảng 

thương mại điện tử của mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn 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/1699 
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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 

02/2022/TT-
BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

QCVN 02:2022/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về số liệu 

điều kiện tự nhiên 

dùng trong xây 

dựng  

26/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-02-2022-tt-
bxd-qcvn-02-2022-bxd-so-

lieu-dieu-kien-tu-nhien-dung-

trong-xay-dung-530884.html 

2 Thông tư 

13/2022/TT-

BKHCN của 
Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy định định mức 

kinh tế - quy chuẩn 

kỹ thuật cho nhóm 
dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân 

sách nhà nước đối 

với hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật và hoạt 
động giải thưởng 

chất lượng quốc gia  

15/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-13-2022-tt-

bkhcn-dinh-muc-kinh-te-ky-
thuat-hoat-dong-tieu-chuan-

quy-chuan-ky-thuat-

530249.html 

3 Quyết định 

3368/QĐ-

BNN-CN của 

Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

đối với vật nuôi 

giống gốc  

06/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-3368-qd-

bnn-cn-2022-dinh-muc-kinh-

te-ky-thuat-vat-nuoi-giong-

goc-528763.html 

4 Quyết định 

42/2022/QĐ-

UBND của 

UBND tỉnh 

Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất 

lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích 
sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh  

31/8/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-42-2022-

qd-ubnd-quy-chuan-dia-

phuong-chat-luong-nuoc-
sach-thua-thien-hue-

528341.html 
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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 

573/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 169 

thuốc nước ngoài 

được gia hạn giấy 

đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 

110  

23/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-573-qd-

qld-2022-danh-muc-thuoc-

nuoc-ngoai-duoc-gia-han-

dang-ky-luu-hanh-dot-110-

530817.html 

2 Quyết định 

1845/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Về không gia hạn 

việc áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với 

một số sản phẩm 

phân bón DAP, MAP 

nhập khẩu (Vụ việc 

ER02.SG06)  

14/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1845-qd-

bct-2022-khong-gia-han-bien-

phap-tu-ve-phan-bon-dap-

map-nhap-khau-530066.html 

3 Thông tư 

10/2022/TT-

BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

Quy định về kiểm 

soát giết mổ và 

kiểm tra vệ sinh thú 

y  

14/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

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

bnnptnt-sua-doi-thong-tu-09-

2016-tt-bnnptnt-kiem-soat-

giet-mo-529839.html 

4 Quyết định 

527/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 

178  

09/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-527-qd-

qld-2022-danh-muc-53-thuoc-

san-xuat-trong-nuoc-duoc-
cap-luu-hanh-dot-178-

529476.html 

5 Quyết định 

1793/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Về giữ nguyên việc 

áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

đối với một số sản 

phẩm thép hình 

07/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1793-qd-

bct-2022-giu-nguyen-ap-

dung-chong-ban-pha-gia-

thep-chu-h-tu-malaixia-
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Thương chữ H có xuất xứ từ 

Ma-lai-xi-a  

529014.html 

6 Quyết định 

517/QĐ-QLD 

của Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục thuốc 

được cấp giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam kèm theo các 

Quyết định cấp giấy 

đăng ký lưu hành  

05/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-517-qd-

qld-2022-sua-doi-thong-tin-

thuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-

luu-hanh-tai-viet-nam-

528742.html 

7 Quyết định 
1596/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy trình thực hiện 
dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân 

sách nhà nước đối 

với xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia; 

xây dựng quy 
chuẩn kỹ thuật; 

tham gia xây dựng 

tiêu chuẩn quốc tế; 

phổ biến, hướng 

dẫn áp dụng tiêu 

chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia; tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, tiêu 

chuẩn nước ngoài; 

hoạt động giải 
thưởng chất lượng 

quốc gia  

23/8/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1596-qd-

bkhcn-2022-quy-trinh-dich-

vu-su-nghiep-cong-xay-dung-

tieu-chuan-quoc-gia-

528005.html 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với quy định về giám sát và quản lý Thiết bị Y tế 

(Lệnh số 650) của Trung Quốc 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

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

về giám sát và quản lý Thiết bị Y tế (Lệnh số 

650) của Trung Quốc, 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: 

Đại diện của Hàn Quốc đã phát biểu như sau: Hàn Quốc đánh giá cao việc Trung 

Quốc đã giải thích một cách cẩn thận và nghiêm túc về những thông tin liên quan đến Quy 

định sửa đổi đối với việc giám sát và quản lý thiết bị y tế được đưa ra trong các cuộc họp 

cuối cùng của Ủy ban TBT vào tháng 6 và tháng 11 năm 2021. Tại các cuộc họp cuối cùng 

của Ủy ban TBT vào tháng 6 và tháng 11 năm 2021, Trung Quốc đã giải thích như sau: 

"Bản sửa đổi mới [...] đã được phát hành và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. 

Quy định mới đặt ra một cách hợp lý các yêu cầu đánh giá lâm sàng, đơn giản hóa các thủ 

tục đánh giá và khuyến khích hơn nữa sự đổi mới. Trong khi đó, quy định vẫn đảm bảo 

việc thực hiện đầy đủ từ hệ thống đăng ký, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và 

sự giám sát trong toàn bộ quá trình phân phối và sử dụng thiết bị y tế". Hàn Quốc hoàn 

toàn hiểu những giải thích của Trung Quốc và mục tiêu của việc sửa đổi. Tuy nhiên, điều 

mà Hàn Quốc yêu cầu là Trung Quốc phải làm rõ định nghĩa hoặc phạm vi không rõ ràng 

của "các phòng thử nghiệm đủ tiêu chuẩn" được nêu trong Quy định sửa đổi. Theo đó, 

Hàn Quốc một lần nữa muốn yêu cầu Trung Quốc đưa ra phản hồi về việc liệu các phòng 

thí nghiệm được quốc tế công nhận có được đưa vào định nghĩa của Trung Quốc về các 
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phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn hay không và Hàn Quốc tiếp tục yêu cầu Trung Quốc đưa 

các phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận hoặc các phòng thí nghiệm ở nước ngoài 

vào định nghĩa của mình về các phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Tại cuộc họp cuối cùng 

của Ủy ban TBT vào tháng 6 năm 2021, Trung Quốc đã trả lời các quy tắc hoạt động bao 

gồm các yêu cầu làm rõ đang được soạn thảo. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa nhận được 

thông tin cập nhật thêm từ Trung Quốc, và do đó yêu cầu Trung Quốc chia sẻ tiến trình 

hiện tại của việc xây dựng các quy định. 

- Phản hồi của Phái đoàn Trung Quốc: 

Đáp lại, đại diện của Trung Quốc đưa ra tuyên bố sau đây. Quy định mới sửa đổi về 

Giám sát và Quản lý Trang thiết bị Y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Theo Điều 

75 của Quy định, chỉ các cơ sở kiểm định được cơ quan quản lý chứng nhận, công nhận và 

cơ quan quản lý dược phẩm công nhận mới có thể thực hiện việc kiểm tra trang thiết bị y 

tế. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Hệ thống TBT cần có giải pháp mới để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 

hàng Việt 

Đây là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh tại 

cuộc họp triển khai công tác TBT năm 2022 với các điểm TBT cấp Bộ diễn ra vào sáng nay.   

Tham dự cuộc họp còn có ông Cao Xuân Quân – Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam, 

đại diện điểm TBT các Bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục TCĐLCL.   

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh 

cho biết, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trên diện rộng, cạnh tranh 

chiến lược giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt, cùng một số vấn đề mang tính toàn cầu 

nổi lên (biến đổi khí hậu, phát triển của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, chuyển đổi số,…) đã tác động mạnh mẽ tới kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu; 

đồng thời đặt ra những cơ hội và thách thức mới đối với các nền kinh tế, trong đó có Việt 

Nam. 

 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh và Giám đốc Cao Xuân Quân điều hành buổi trao đổi ý kiến của 

Điểm TBT các Bộ 
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Trước bối cảnh kinh tế thế giới đang có xu hướng phục hồi, cùng sự định hình và 

phát triển xu hướng thương mại, đầu tư mới, việc thực thi các FTAs thế hệ mới như 

EVFTA, CPTPP, RCEP,… sẽ tạo điều kiện thuận lợi, khả năng cạnh tranh để Việt Nam tham 

gia vào quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư, 

công nghệ tiên tiến, tạo sức bật mới, tăng trưởng bền vững khi tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu.   

Cũng theo ông Linh, dự báo trong thời gian tới, tình hình trong nước sẽ có những 

thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Với việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 

19, duy trì ổn định hoạt động sản xuất- kinh doanh, Việt Nam có triển vọng phục hồi kinh 

tế tích cực trong bối cảnh bình thường mới.   

“Hiện nay, hàng rào thương mại các nước dựng lên tương đối nhiều, chúng ta cũng 

nhận rất nhiều cảnh báo của các nước. Cụ thể đối với nhóm sản phẩm hàng hóa xuất 

khẩu, vấn đề đặt ra là hệ thống TBT cần có những giải pháp mới, cách thức mới để giúp 

phòng hộ, bảo vệ quyền lợi chính đáng sản phẩm hàng hóa của nước ta”, ông Linh nhấn 

mạnh.   

Tại cuộc họp, ông Cao Xuân Quân – Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam đã báo cáo 

hoạt động TBT và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022, phương hướng hoạt động 

năm 2023. Theo đó, trong năm 2021 đã có 3.966 Thông báo của các nước Thành viên 

WTO, tăng 18% so với 2020, từ 2015 – 2019 tăng 14%/năm. Các Thành viên thông báo 

nhiều biện pháp TBT nhất 2021 là Uganda, Brazil, Hoa Kỳ, Kenya, Trung Quốc, Hàn Quốc 

& Liên minh châu Âu (EU); Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của biện pháp được 

thông báo là máy móc thiết bị cơ khí, sản phẩm sữa, trứng, mật ong, thực phẩm, các sản 

phẩm ăn được có nguồn gốc từ động vật, rau củ quả, dầu ăn, nước hoa, mỹ phẩm giấy vệ 

sinh, thiết bị máy móc và điện tử, sản phẩm hóa chất, dược phẩm, dệt may, đồ uống, 

nhựa, phương tiện giao thông… 
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Đặc biệt, trong năm 2021 có hơn 70 thông báo liên quan tới Covid-19 của các thành 

viên. Các biện pháp chủ yếu liên quan tới việc hợp lý hóa thủ tục chứng nhận hoặc các yêu 

cầu về pháp lý đối với hàng hóa y tế được thông quan do đại dịch. 

Về thông báo TBT của Việt Nam, trong 2021, Việt Nam thông báo 35/240 biện pháp 

TBT, trong đó có 30 thông báo thường và 05 thông báo sửa đổi, bổ sung. Con số trên tăng 

17% so với 2020 và là năm có số lượng thông báo cao nhất kể từ khi gia nhập WTO cho 

tới nay.  Chủ yếu các biện pháp được thông báo liên quan tới sản phẩm công nghiệp: vật 

liệu nổ, thiết bị viễn thông, phương tiện giao thông, dược phẩm, giống cây trồng nhập 

khẩu & thực phẩm…   

Cũng theo ông Quân, trong hoạt động hỏi đáp, phối hợp các Bộ ngành xử lý gần 50 

câu hỏi, góp ý từ các tổ chức trong và ngoài nước. Các câu hỏi trong nước chủ yếu liên 

quan tới yêu cầu, quy định của các thị trường nước ngoài về các mặt hàng xuất khẩu chủ 

lực của Việt Nam và một số quy định của các thị trường về khẩu trang y tế. Các câu hỏi từ 

nước ngoài (EU, TQ, Thái Lan, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc): liên quan tới các biện pháp đã 

thông báo của Việt Nam…   

Theo ông Quân, nhìn chung, hoạt động TBT đã thực hiện tương đối tốt nghĩa vụ 

minh bạch hóa trong các cam kết về TBT; không có thông báo thực hiện theo trường hợp 

khẩn cấp; số thông báo đảm bảo đủ 60 ngày góp ý theo khuyến nghị của Ủy ban TBT – 

83%.  Tuy nhiên, một số Bộ, ngành vẫn chưa chủ động thực hiện việc thông báo; Thông 

báo khi có yêu cầu của các nước Thành viên WTO (Hoa Kỳ đề nghị TB Luật BVMT; các 

nước ASEAN đề nghị thông báo Dự thảo sửa đổi Thông tư 32; Hoa Kỳ, EU đề nghị Thông 

báo Dự thảo Nghị định Quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra 

nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập 

khẩu). 

Về phương hướng hoạt động TBT 6 tháng cuối năm 2022 và phương hướng hoạt 

động TBT năm 2023, ông Quân đưa ra 6 điểm. Thứ nhất, Điểm TBT cấp Bộ chủ động khắc 

phục các tồn tại trong việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá về TBT mà Việt Nam đã cam 
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kết trong khuôn khổ WTO và FTAs. Quy trình và thủ tục thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá 

thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BKHCN;   

Thứ hai, Điểm TBT cấp Bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng TBT Việt Nam và cung 

cấp thông tin kịp thời đối với các quan ngại thương mại về TBT tại các phiên họp Uỷ ban 

TBT;   

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các điểm TBT của các mạng 

lưới TBT;    

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong việc cung 

cấp thông tin biện pháp TBT các thị trường trọng điểm;    

Thứ năm, đề xuất đề án: Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới và cam kết TBT trong khuôn khổ 

các Hiệp định thương mại tự do (FTAs). 

Cũng tại cuộc họp, Điểm TBT các Bộ đã có những ý kiến, nội dung trao đổi về công 

tác TBT năm 2022 và khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất trong thời gian tới. Phía 

Tổng cục đề nghị Văn phòng TBT Việt Nam tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ TBT 

cho các Điểm TBT trong thời gian tới, có thể hướng dẫn với từng Điểm (cả các đơn vị trực 

thuộc Bộ) để nắm được tầm quan trọng và các nghĩa vụ của Việt Nam trong việc thực hiện 

minh bạch hóa về TBT; Làm việc trực tiếp với các Bộ để nắm thông tin và thống nhất 

phương án giải quyết các quan ngại thương mại tại các phiên họp Ủy ban TBT, đặc biệt 

những quan ngại phức tạp, kéo dài; Đề nghị Văn phòng nghiên cứu những khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất của các Điểm TBT cấp Bộ để tư vấn hướng tháo gỡ và báo cáo 

LĐTC.   

Tổng cục cũng đề nghị Điểm TBT các Bộ: Tổ chức nghiên cứu, đánh giá những cảnh 

báo về TBT mà Văn phòng TBT Việt Nam gửi, đặc biệt làm việc với các Hiệp hội, doanh 

nghiệp trong phạm vi lĩnh vực quản lý, để tăng cường làm việc với các nước ở cấp song và 

đa phương tháo gỡ sớm khó khăn cho doanh nghiệp, Hiệp hội khi xuất khẩu. Tổng cục 

hiện chỉ nhận được ý kiến góp ý của Bộ Công Thương đối với một số biện pháp TBT mà 
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các nước thông báo. Bộ Công Thương đã phân tích và có góp ý rất cụ thể. Góp ý gần nhất 

của Bộ Công Thương đối với quy định của EU đã được gửi cho EU để tiếp thu và phản hồi;   

Cần làm việc chặt chẽ với Văn phòng TBT Việt Nam để giải quyết các quan ngại 

thương mại phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023; Phối hợp với Văn phòng 

TBT Việt Nam để rà soát các biện pháp TBT đang xây dựng đảm bảo không vi phạm quy 

định về TBT và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ minh bạch hóa, tránh trở thành các quan 

ngại thương mại tại WTO. 

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH XUẤT KHẨU DỆT MAY TĂNG TRƯỞNG ẤN 

TƯỢNG NHỜ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NHANH KHI NHU 

CẦU THỊ TRƯỜNG ĐI XUỐNG 
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Vấn đề hôm nay 
 

Ngành xuất khẩu dệt may tăng trưởng ấn tượng nhờ khả năng thích 

ứng nhanh khi nhu cầu thị trường đi xuống 

Bằng nỗ lực xoay sở cũng như tận dụng tốt các điều khoản trong các hiệp định 

thương mại tự do đã ký kết, ngành xuất khẩu dệt may ước đạt 35 tỷ USD trong 9 tháng 

đầu năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 

Tăng trưởng trong khó khăn 

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, xuất khẩu 

dệt may tăng trưởng tương đối tốt trong Quý I và II năm nay. Tuy vậy bước vào quý 

III/2022 thị trường bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm đơn hàng. Điều này xuất phát từ mức 

lạm phát tăng cao tại các thị trường lớn là Mỹ và EU khiến người dân hạn chế đáng kể các 

khoản mục chi tiêu, trong đó may mặc là mặt hàng chịu cắt giảm tương đối nhiều. 

Ngoài ra, các thị trường là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Trung 

Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… vẫn đang áp dụng các biện pháp chống dịch 

https://congthuong.vn/chu-de/nganh-det-may-viet-nam.topic
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nghiêm ngặt, phần nào có tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng nguyên, phụ liệu và 

tiêu thụ sản phẩm dệt may của nước ta. 

Cùng với đó, thực trạng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới yêu cầu truy xuất 

nguồn gốc bông, vải, sợi hay xanh hóa dệt may cũng là những thách thức mà doanh 

nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt. 

Tuy vậy, ông Giang cho biết, sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ngành vẫn đạt con 

số ấn tượng với khoảng 35 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh nghiệp thích ứng nhanh 

Để đạt được con số nói trên, các doanh nghiệp dệt may đã rất nỗ lực để thích ứng 

nhanh chóng với những thách thức của thị trường. Theo đó, xuất khẩu không chỉ phụ 

thuộc vào 5 thị trường truyền thống như trước đây là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và 

Trung Quốc, mà bắt đầu là chuyển dịch sang Nga và một số nước khác. 

Bên cạnh đó, trong cái bối cảnh những đơn hàng truyền thống như đồ Jean, đồ kaki 

các loại hoặc đồ thun đều bị thiếu đầu ra, thậm chí có những doanh nghiệp thiếu trên 

35%, các doanh nghiệp này bắt đầu chuyển dịch từ hàng dệt kim sang hàng dệt thoi một 

cách rất nhanh chóng. 

Một điểm đáng chú ý khác là các doanh nghiệp trong ngành cũng đã rất nhạy bén 

khi chuyển dịch đầu tư vào công nghệ và tự động hóa, từ đó thích ứng được khi cơ cấu 

mặt hàng có những thay đổi. 

Ngoài ra, khi đối mặt với tình trạng đơn hàng giảm, doanh nghiệp đã thực hiện sắp 

xếp lại giờ lao động, không tổ chức tăng ca, không làm thêm giờ mà chỉ làm theo giờ hành 

chính hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần để đảm bảo phân phối lượng công việc đều 

đặn và ổn định cho người lao động. 

Đặc biệt, đối với thị trường EU, nếu như trước đây dệt may Việt Nam chỉ tập trung 

vào một số nước lớn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, thì nay đã xuất khẩu vào 26/ 27 

quốc gia ở EU. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển dịch tầm nhìn, mô hình 

hoạt động sang các nước như Châu Phi, Mexico… 
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“Tôi tin rằng trong thời gian tới doanh nghiệp may vẫn thích ứng được, dù rằng quý 

IV này sẽ khó khăn, thậm chí khó khăn còn có thể kéo dài đến quý I/2023”- ông Vũ Đức 

Giang nhìn nhận. 

Với những thuận lợi, thách thức đan xen, cũng có nhiều ý kiến khuyến nghị  các 

doanh nghiệp thay đổi theo hướng xanh, bền vững để đáp ứng yêu cầu của người tiêu 

dùng và các nước nhập khẩu. 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/09/2022-

30/09/2022 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Argentina 8 Thực phẩm; Xi măng; Rau quả, Trái cây; Đồ uống có cồn;  

Ấn Độ  1 Thực phẩm nói chung 

Bỉ 3 Thiết bị điện và điện tử 

Bolivia 1 Sợi 

Brazil 6 Pho mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thiết bị y tế; Thiết bị truyền 

thông; Giấy vệ sinh 

Burundi 9 Xà phòng; Chất hoạt động bề mặt; Nước 

Ca na đa  1 Ti vi; Nhiên liệu lỏng 

Colombia 2 Thực phẩm đóng gói 

Costa Rica 3 Dây cáp; Cốt thép bê tông 

Đài Loan 3 Thực phẩm; Thiết bị điện; Xi măng 

El Salvador 2 Thực phẩm; Hàng hóa nguy hiểm 

Hoa Kỳ 20 Thực phẩm; Hóa chất; Ti vi kỹ thuật số; Rượu; Dầu nhờn; 

Hydrofluorocarbons; Máy giao dịch tự động; Nam châm; Sản phẩm gỗ 

composite; Thuốc lá; Thuốc trừ sâu; Máy bơm  

Xích đu cho trẻ sơ sinh; Các thiết bị ghi nhật ký điện tử; Phương tiện 

giao thông đường bộ nói chung; Thiết bị điện và điện tử; Hệ thống 

máy tính trên bo mạch 

Israel 4 Thực phẩm; Vật liệu xây dựng; Thiết bị dành cho trẻ em 

Kenya 31 Xà phòng; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thịt và các sản phẩm từ thịt; 

Nước; Ngũ cốc; Rau quả, Trái cây; Cà phê; Trà ; Đồ uống có cồn; Hóa 

chất; Vải dệt; Bê tông;  

Hàn Quốc  10 Nước hoa; Gỗ; Xe điện; Cầu chì; Thiết bị điện và điện tử 

Liên minh 

châu Âu 

5 Sản phẩm diệt khuẩn; Thuốc trừ sâu; Hàng hóa nguy hiểm; Thiết bị 

điện 

Mexico 3 Mỹ phẩm; Cà phê 

Nam Phi 1 Trái cây sấy khô 

Nhật Bản 5 Cáp ti vi; Điều hòa; Hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh phi địa tĩnh 

băng tần Ku theo chòm sao vệ tinh xung quanh độ cao 500km; Rượu 

hữu cơ 

New Zealand 1 Thuốc lá 
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Peru 1 Gạo 

Philippines 1 Thực phẩm chế biến sẵn 

Rwanda 9 Xà phòng; Nước 

Singapore 1 Thực phẩm 

Tanzania 9 Xà phòng; Nước 

Thailand 4 Mỹ phẩm;  

Thuỵ Sỹ 1 Thiết bị viễn thông 

Uganda 114 Xà phòng; Nước; Búa; Thiết bị chẩn đoán;  

Uruguay 1 Ngũ cốc 

Tổng: 267 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 9/2022 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng 

cho phép của một số chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử  

Ngày 30/9/2022 Đài Loan thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi các quy định quản lý việc 

xem xét, đăng ký và cấp giấy phép cho thực 

phẩm và các sản phẩm liên quan. Các sửa 

đối chính như sau: 

1. Các yêu cầu bổ sung đối với nền tảng ứng dụng trực tuyến; 

2. Sửa đổi các yêu cầu liên quan dựa trên các thông lệ đăng ký và xem xét; 

3. Các yêu cầu bổ sung đối với việc đăng ký phụ gia thực phẩm. 

Mục đích của dự thảo nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu 

dùng; bảo vệ sức khỏe 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/TPKM/22_6663_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/507 

Dự thảo Quy định về kiểm tra pháp lý đối với thiết bị khử trùng bằng tia cực tím  

Ngày 21/9/2022 Đài Loan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy định về kiểm tra pháp lý đối với thiết bị khử trùng bằng tia cực tím.  

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_6663_00_x.pdf
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Hiện nay, thiết bị khử trùng bằng tia UV 

được người tiêu dùng ưa chuộng để chống chọi 

với đại dịch. Bức xạ phát ra từ thiết bị khử trùng 

bằng tia UV có thể gây nguy hiểm cho người tiêu 

dùng nhưng không dễ dàng phát hiện ra bức xạ. 

Sử dụng thiết bị khử trùng bằng tia UV không 

đúng cách có thể làm giảm thị lực và gây tổn 

thương cho da của người tiêu dùng. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Đài Loan có 

kế hoạch điều chỉnh quy định liên quan đến các thiết bị khử trùng bằng tia UV.  

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

định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/5/2023. 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/TPKM/22_6423_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/506 

Dự thảo sửa đổi các yêu cầu về kiểm tra pháp lý đối với xi măng của Đài Loan 

Ngày 19/9/2022 Đài Loan thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Đề xuất sửa đổi các yêu cầu về kiểm tra 

pháp lý đối với xi măng. Cụ thể, với mục đích 

nâng cao chất lượng của xi măng, Cục Tiêu 

chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI) đang đề 

xuất áp dụng phiên bản cập nhật của CNS 15286 "Xi măng thủy lực hỗn hợp", cho phiên 

bản hiện tại, được xuất bản vào năm 2022, làm tiêu chuẩn kiểm tra. . Sự thay đổi chính 

của CNS 15286 là xi măng đá vôi Loại IL-Portland và xi măng hỗn hợp Loại IT-III được 

thêm vào trong phân loại xi măng thủy lực hỗn hợp. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_6423_00_e.pdf


 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 9 
   

Xi măng pooclăng-đá vôi phải là xi măng thủy lực có hàm lượng đá vôi lớn hơn 5% 

nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 15% khối lượng của xi măng trộn.  

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/TPKM/22_6423_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/505 

Dự thảo sửa đổi Quy tắc thực thi của Đạo luật kiểm soát an toàn thiết bị điện và 

sản phẩm tiêu dùng của Hàn Quốc 

Ngày 19/9/2022 Hàn Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi Quy tắc thực thi của Đạo luật 

kiểm soát an toàn thiết bị điện và sản phẩm 

tiêu dùng. Các sửa đổi chính như sau: 

 

- Phạm vi của hệ thống sạc xe điện sẽ được mở rộng (200kVA → 500kVA) (Phụ lục 1, 

4); 

- Các sản phẩm hiện đang được xác nhận an toàn sẽ bị hạ cấp trở thành đối tượng 

cần đảm bảo sự phù hợp của nhà cung cấp: Đệm sưởi điện và máy sưởi chân cho điện áp 

định mức DC (Phụ lục 4, 5, 13). 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe 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_6226_02_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1096 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_6423_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_6226_02_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 Thông tư 

02/2022/TT-
BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

QCVN 02:2022/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về số liệu 

điều kiện tự nhiên 

dùng trong xây 

dựng  

26/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-02-2022-tt-
bxd-qcvn-02-2022-bxd-so-

lieu-dieu-kien-tu-nhien-dung-

trong-xay-dung-530884.html 

2 Thông tư 

13/2022/TT-

BKHCN của 
Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy định định mức 

kinh tế - quy chuẩn 

kỹ thuật cho nhóm 
dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân 

sách nhà nước đối 

với hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật và hoạt 
động giải thưởng 

chất lượng quốc gia  

15/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-13-2022-tt-

bkhcn-dinh-muc-kinh-te-ky-
thuat-hoat-dong-tieu-chuan-

quy-chuan-ky-thuat-

530249.html 

3 Quyết định 

3368/QĐ-

BNN-CN của 

Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

đối với vật nuôi 

giống gốc  

06/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-3368-qd-

bnn-cn-2022-dinh-muc-kinh-

te-ky-thuat-vat-nuoi-giong-

goc-528763.html 

4 Quyết định 

42/2022/QĐ-

UBND của 

UBND tỉnh 

Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất 

lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích 
sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh  

31/8/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-42-2022-

qd-ubnd-quy-chuan-dia-

phuong-chat-luong-nuoc-
sach-thua-thien-hue-

528341.html 
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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 

573/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 169 

thuốc nước ngoài 

được gia hạn giấy 

đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 

110  

23/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-573-qd-

qld-2022-danh-muc-thuoc-

nuoc-ngoai-duoc-gia-han-

dang-ky-luu-hanh-dot-110-

530817.html 

2 Quyết định 

1845/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Về không gia hạn 

việc áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với 

một số sản phẩm 

phân bón DAP, MAP 

nhập khẩu (Vụ việc 

ER02.SG06)  

14/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1845-qd-

bct-2022-khong-gia-han-bien-

phap-tu-ve-phan-bon-dap-

map-nhap-khau-530066.html 

3 Thông tư 

10/2022/TT-

BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

Quy định về kiểm 

soát giết mổ và 

kiểm tra vệ sinh thú 

y  

14/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

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

bnnptnt-sua-doi-thong-tu-09-

2016-tt-bnnptnt-kiem-soat-

giet-mo-529839.html 

4 Quyết định 

527/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 

178  

09/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-527-qd-

qld-2022-danh-muc-53-thuoc-

san-xuat-trong-nuoc-duoc-
cap-luu-hanh-dot-178-

529476.html 

5 Quyết định 

1793/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Về giữ nguyên việc 

áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

đối với một số sản 

phẩm thép hình 

07/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1793-qd-

bct-2022-giu-nguyen-ap-

dung-chong-ban-pha-gia-

thep-chu-h-tu-malaixia-



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 12 
   

Thương chữ H có xuất xứ từ 

Ma-lai-xi-a  

529014.html 

6 Quyết định 

517/QĐ-QLD 

của Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục thuốc 

được cấp giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam kèm theo các 

Quyết định cấp giấy 

đăng ký lưu hành  

05/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-517-qd-

qld-2022-sua-doi-thong-tin-

thuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-

luu-hanh-tai-viet-nam-

528742.html 

7 Quyết định 
1596/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quy trình thực hiện 
dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân 

sách nhà nước đối 

với xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia; 

xây dựng quy 
chuẩn kỹ thuật; 

tham gia xây dựng 

tiêu chuẩn quốc tế; 

phổ biến, hướng 

dẫn áp dụng tiêu 

chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia; tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, tiêu 

chuẩn nước ngoài; 

hoạt động giải 
thưởng chất lượng 

quốc gia  

23/8/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1596-qd-

bkhcn-2022-quy-trinh-dich-

vu-su-nghiep-cong-xay-dung-

tieu-chuan-quoc-gia-

528005.html 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Quy định ghi nhãn về rượu của EU 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

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

ghi nhãn đối với rượu của EU, đã vấp phải 

quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các 

quan ngại cụ thể như sau: 

 

 

- Quan ngại của phái đoàn Úc: 

Úc cảm ơn EU về sự phối hợp của họ trong việc giải quyết vấn đề quan trọng này. 

Tuy nhiên, Úc lưu ý rằng vấn đề này vẫn là mối ngại thường xuyên và là rào cản đối với 

ngành công nghiệp phụ thuộc vào các chuyến hàng giữa Vương quốc Anh và Liên minh 

châu Âu trước khi Vương quốc Anh rời EU. Úc 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 dấu hiệu 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 định rõ nhà điều hành kinh doanh thực phẩm, ví dụ như người 
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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 

EU không hạn chế thương mại hơn mức cần thiết để đạt được các mục tiêu của mình. 

Úc đã tuyên bố trong các cuộc họp Uy 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. Úc tìm cách hiểu làm thế nào các yêu cầu không cho phép điều này, 

được EU mô tả trong cuộc họp Ủy ban vừa qua, không hạn chế thương mại một cách 

không cần thiết. Như Úc đã nêu trong cuộc họp trước đó của Ủy ban, Úc 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. Việc hướng dẫn thêm và 

rõ ràng là rất quan trọng để cung cấp sự chắc chắn cho các nhà giao dịch và đảm bảo 

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 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) Số 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  
 

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, 

chứng nhận và đào tạo 

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và 

Viện nghiên cứu hợp chuẩn Hàn Quốc (KCL), ngày 23/9/2022, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ 

hợp tác (MoU) đã chính thức diễn ra tại khách sạn InterContinental Seoul COEX (Seoul, 

Hàn Quốc).   

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), ông Phùng Mạnh Trường – Phó Viện trưởng phụ 

trách Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, ông Jo Yungtae – Chủ tịch KCL, ông Jun 

Sooyong – Giám đốc Điều hành Khối Đối ngoại – KCL, ông Lee Chang Soo – Cục trưởng 

Cục các vấn đề về TBT – KATS, ông Lee Gyujeong – Phó Giám đốc Khối Hợp tác về quy 

chuẩn kỹ thuật – KATS.   

 
Ông Jo Yungtae – Chủ tịch KCL, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng STAMEQ và ông Phùng 

Mạnh Trường  – Phó Viện trưởng phụ trách VSQI tại Lễ ký thoả thuận hợp tác 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 17 
   

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Linh chúc mừng hai đơn vị và ghi nhận sự 

nỗ lực trong việc tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng phạm vi 

hoạt động của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) và Viện nghiên cứu hợp chuẩn 

Hàn Quốc (KCL). 

2022 là một năm quan trọng đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

– Hàn Quốc. Sau 30 năm, Hàn Quốc hiện đang đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp; thứ hai 

về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại tại Việt 

Nam. Đóng góp không nhỏ vào thành công này là hiệp định thương mại tự do và sự giảm 

thiểu các hàng rào thương mại, kỹ thuật giữa hai nước.   

Sự hợp tác giữa VSQI và KCL trong các lĩnh vực: Xây dựng tiêu chuẩn, chứng nhận 

và đào tạo – các lĩnh vực mà cả mà cả 2 bên quan tâm và mong muốn. Hai bên kỳ vọng sự 

hợp tác sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi hơn 

trong việc tiếp cận tiêu chuẩn, chứng nhận sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Từ đó nâng 

cao độ tin cậy về chất lượng sản phẩm dịch vụ và hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp cũng như sản phẩm – hàng hóa – dịch vụ trên thị trường hai 

nước.   

Đồng thời, sự hợp tác góp phần mang lại đóng góp hiệu quả cho sự phát triển sản 

xuất – kinh doanh bền vững của doanh nghiệp hai nước, củng cố và mở rộng hợp tác trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn – chất lượng giữa hai tổ chức quốc gia về tiêu chuẩn hóa STAMEQ và 

KATS. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 

 


	Hoa Kỳ giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá cá tra, basa từ Việt Nam
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