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Vấn đề hôm nay 
 

Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp sang Anh: Dán nhãn UKCA thay 
thế CE 

Hậ u Brexit, kể từ ngày 01/1/2023 tới đây, hầu hết sản phẩm công nghiệp của Việt 

Nam xuất khẩu sang thị trường Anhbăt́  buộc phải chuyển đổi sang dán nhãn UKCA thay vì 

nhãn CE như trước đây. 

Điều kiện bắt buộc 

Ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh - 

cho hay: UKCA là nhãn hiệu chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn củ a Anh. Nhãn hiệu 

này rất quan trọng đối với những doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm chế tạo sang thị 

trường này. 

 
Ảnh minh họa 

Trước khi xảy ra Brexit, các sản phẩm phải có nhãn hiệu CE mới có thể  xuất khẩu 

sang thị trường châu Âu, trong đó có Anh. Nhãn hiệu CE hiện vẫn được chấp nhận sau 

Brexit, nhưng mới đây Chính phủ Anh đã ban hành quy định riêng về chứng nhận hợp 

https://congthuong.vn/tag/thi-truong-chau-au-9900.tag
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chuẩn đối với sản phẩm công nghiệp và bắt buộc doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường 

này phải tuân thủ, bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam. 

Theo bà Emily - Đại diện Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh, 

kể từ ngày 01/1/2023, nhãn hiệu UKCA áp dụng bắt buộc tại Anh với hàng hóa lần đầu tiên 

đưa ra thị trường thay thế cho các nhãn hàng hóa trước đó đã lưu thông. Thự c tê,́ nhãn 

hiệ u UKCA đã được đưa vào sử dụng từ năm 2021, tuy nhiên sau ngày 31/12/2022 bắt 

buộc mọi hàng hóa chế tạo phải sử dụng nhãn hiệu này để xuất khẩu vào Anh, trừ một số 

sản phẩm được luật quy định riêng. Nhãn UKCA có quy định mới về mẫu mã, hình thức và 

có thể do doanh nghiệp tự đánh giá hoặc bên thứ 3 đánh giá tùy theo yêu cầu của mặt 

hàng cụ thể. 

Ngoài ra, để hỗ trợ và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình chuyể n đổi 

nhãn hiệu, Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh vẫn se ̃ tiếp tục 

chấp nhận phụ tùng nhập khẩu vào Anh trước ngày 31/12/2022 phục vụ cho khâu bảo trì, 

bảo dưỡng mà không cần tái thử nghiệm hoặc dán lại nhãn. Bốn đối tượng cần đặ c biệ t 

quan tâm đêń dán nhãn hiệu UKCA gồm: Nhà sản xuất, nhà tiếp thị sản phẩm, nhà nhập 

khẩu và nhà phân phối. Không có chi phí nào từ phía Chính phủ Anh liên quan đến dán 

nhãn hiệu UKCA nếu doanh nghiệp tự công bố. 

Thêm cơ hội gia tăng kim ngạch từ Hiệp đị nh UKVFTA 

Anh là đối tác thương mại lớn của Việt Nam ở khu vực châu Âu, thị trường tiềm năng 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu bởi thị  trường này có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa công 

nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Theo Tổng cục Thống kê Anh, Việt Nam đứng thứ 23 trong 

danh saćh các nước xuất khẩu nhiều nhất đến Anh trong 2 năm vừa qua. Tỷ trọng kim 

ngạch xuất khẩu ngành hàng công nghiệp (không kể sắt thép, kim loại) trong năm 2021 

đạt 2,54 tỷ USD, chiếm 44,2% tổng giá trị xuất khẩu. Các mặt hàng chiếm tỷ trọng kim 

ngạch cao, gồm: Điện thoại các loại và linh kiện 24%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 

10,8%; sắt thép 8,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 5,6%. "Nhãn hiệu UKCA 

là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp lưu thông và sử dụng tại 
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Anh kể từ ngày 1/1/2023. Do đó, việc hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam về UKCA đối với 

các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu sang Anh là thiết thực, cần triển khai ngay" - ông Tạ 

Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ (Bộ Công Thương) - nhấn mạnh. 

Theo chia sẻ  củ a ông Nguyễn Cảnh Cường, năm 2019, giá trị nhập khẩu hàng sản 

xuất từ Việt Nam vào Anh là 1,2 tỷ bảng Anh. Con số này vào năm 2021 có thể lớn hơn khi 

doanh nghiệ p Việ t Nam đượ c hưở ng lợ i nhiều hơn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam - Anh (UKVFTA), cuñg như từ sự thay đổi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng toàn 

cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://congthuong.vn/tag/bo-cong-thuong-276.tag
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/10/2022-

15/10/2022 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả rập xê út 3 Máy sản xuất bột giấy từ vật liệu xenlulo; Máy rửa bát; Thép 

Brazil 10 Thịt; Thiết bị điện tử; Thiết bị y tế; Thức ăn chăn nuôi; Các loại xe 

cơ giới; Nệm và thảm 

Burundi 5 Quả hạch; Hạt giống; Dầu ăn 

Ca na đa 3 Thiết bị truyền thông 

Đài Loan 4 Ghế; Xe điện; Vật liệu xây dựng chống cháy 

Ecuador 7 Sản phẩm sắt và thép; Động cơ; Bộ lọc khí; Ngói lợp; Đồ gốm sứ 

Hàn Quốc 2 Dược phẩm; Thực phẩm 

Hoa Kỳ 11 Thuốc trừ sâu; Thực phẩm hữu cơ; Thiết bị điện; Bật lửa; Đèn 

halogen; Khí thải; Bộ sạc pin; Nồi hơi; Lò sưởi; Lò vi sóng; Thuốc lá 

điếu 

 Indonesia 10 Máy điều hòa không khí;  Bàn là điện; Máy xay và trộn thực phẩm; 

Thiết bị làm lạnh; Máy đun nước nóng; Đèn và phụ kiện chiếu sáng; 

Động cơ xoay chiều, nhiều pha, có công suất> 37,5 W nhưng <= 

750 W; 850152; Bơm ly tâm; Các thiết bị cơ khí; Ti vi 

Kenya 5 Dầu ăn; Hạt giống; Quả hạch 

Kyrgyz 1 Sản phẩm có chứa nicotine 

Liên minh châu 

Âu 

2 Các chất độc gây ung thư, gây đột biến và sinh sản; Thực phẩm 

Mexico 1 Phương tiện giao thông đường bộ nói chung 

Pháp  2 Máy bay dân dụng không người lái; Dụng cụ làm vườn 

Philippines 1 Các sản phẩm dược phẩm và vắc xin đủ tiêu chuẩn của WHO 

Rwanda 5 Dầu ăn; Hạt giống; Quả hạch 

Singapore 1 Thực phẩm 

Tanzania 5 Dầu ăn; Hạt giống; Quả hạch 

Trung Quốc 7 Lốp xe ô tô du lịch; Kính xe; Máy chế biến gỗ; Lốp ô tô tải; Đèn sử 

dụng trong mỏ than; Phương tiện bảo vệ hô hấp bằng oxy hóa học 

dùng để tự ứng cứu khi hỏa hoạn  
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Uganda 7 Dầu ăn; Hạt giống; Quả hạch; Băng vệ sinh; Vải dệt;  

Ukraine 2 Lúa mì; Thuốc trừ sâu 

Thái Lan 3 Thiết bị viễn thông; Bộ thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất 

Tổng: 99 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 10/2022 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Lốp xe ô tô chở khách của Trung Quốc 

Ngày 14/10/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với Lốp xe ô tô chở khách.  

Quy định này đưa ra các yêu cầu, phương 

pháp thử, quy tắc kiểm tra, đánh giá, ghi nhãn và 

các yêu cầu khác đối với lốp xe ô tô du lịch. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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 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_6954_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1703 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với kính tàu hỏa của Trung Quốc 

Ngày 14/10/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với 

kính tàu hỏa.  

Tài liệu này quy định về việc phân loại, yêu 

cầu kỹ thuật và phương pháp thử thủy tinh đối với 

kính dùng cho toa đầu máy tàu hỏa. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_6954_00_x.pdf


 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 8 
   

Tài liệu này áp dụng cho kính chắn gió, kính nội thất và kính cửa sổ bên thân tàu 

hỏa. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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/CHN/22_6956_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1705 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với máy chế biến gỗ của Trung Quốc 

Ngày 14/10/2022 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với máy chế biến gỗ. 

Tài liệu này quy định các thông số kỹ thuật 

an toàn của máy chế biến gỗ. 

Tài liệu này áp dụng cho máy chế biến gỗ cố 

định hoặc di chuyển. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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/CHN/22_6957_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1706 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với lốp xe tải của Trung Quốc 

Ngày 14/10/2022 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với lốp xe tải. 

Tài liệu này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đánh giá, ghi 

dấu và các yêu cầu thực hiện khác đối với lốp xe tải. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_6956_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_6957_00_x.pdf
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Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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 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_6953_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_6953_00_x.pdf
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Hàng rào kỹ thuật 
 

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

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

13/2022/TT-
BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 
thành lập bản đồ 

nhiệt độ bề mặt 

nước biển và bản 

đồ hàm lượng diệp 

lục bề mặt nước 

biển tỷ lệ 
1:500.000, 

1:1.000.000 bằng 

dữ liệu viễn thám 

quang học độ phân 

giải thấp  

27/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-13-2022-tt-
btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-

thuat-thanh-lap-ban-do-nhiet-

do-be-mat-nuoc-bien-

534879.html 

2 Thông tư 

16/2022/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Keo 

dán gỗ  

25/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-16-2022-tt-
bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-keo-dan-go-

534434.html 

3 Thông tư 

64/2022/TT-

BTC của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính 

Sửa đổi 2: 2022 

QCVN 08: 

2018/BTC Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với 

xuồng (tàu) cao tốc 

dự trữ quốc gia  

25/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-64-2022-tt-

btc-sua-doi-quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-doi-voi-xuong-

tau-cao-toc-du-tru-

534381.html 

4 Thông tư Bãi bỏ Thông tư 19/10/2022 https://thuvienphapluat.com/
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14/2022/TT-

BNNPTNT 
của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn  

ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật 
quốc gia lĩnh vực 

xây dựng công 

trình thủy lợi  

van-ban/thong-tu-14-2022-tt-

bnnptnt-bai-bo-thong-tu-quy-
chuan-xay-dung-cong-trinh-

thuy-loi-534340.html 

5 Quyết định 
1361/QĐ-

BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông 

vận tải  

Danh mục tiêu 
chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng 

cho dự án “Đầu tư 

xây dựng công 

trình đường cao tốc 

Mỹ An - Cao Lãnh 
giai đoạn 1” sử 

dụng vốn vay ODA 

của Hàn Quốc  

17/10/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1361-qd-

bgtvt-2022-tieu-chuan-ky-

thuat-du-an-cao-toc-my-an-

cao-lanh-giai-doan-1-

532840.html 

 

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 
15/2022/TT-

BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Quy định về việc 
kiểm tra, giám sát 

vệ sinh thú y và an 

toàn thực phẩm đối 

với mật ong  

24/10/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-15-2022-tt-

bnnptnt-giam-sat-ve-sinh-thu-

y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-

mat-ong-534479.html 

2 Quyết định 

2626/QĐ-

BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và MT 

Danh mục hệ số 

phát thải phục vụ 

kiểm kê khí nhà 

kính  

10/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-2626-qd-

btnmt-2022-cong-bo-he-so-

phat-thai-phuc-vu-kiem-ke-

khi-nha-kinh-532253.html 
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3 Quyết định 

1991/QĐ-
BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Về áp dụng biện 

pháp chống bán 
phá giá tạm thời 

đối với sản phẩm 

bàn, ghế từ Ma-lai-

xi-a và Trung Hoa  

30/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1991-qd-
bct-2022-ap-dung-chong-ban-

pha-gia-tam-thoi-ban-ghe-tu-

ma-lai-xi-a-531165.html 

4 Thông tư 

13/2022/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Thông tư về quản 

lý thuốc thú y  

28/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-13-2022-tt-
bnnptnt-sua-doi-thong-tu-

quan-ly-thuoc-thu-y-

531233.html 

5 Quyết định 
1946/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Danh mục máy 
móc, thiết bị, vật 

tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản 

xuất được  

27/9/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1946-qd-

bct-2022-bo-sung-may-moc-

thiet-bi-trong-nuoc-da-san-

xuat-531323.html 

6 Quyết định 

575/QĐ-QLD 
của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 159 

thuốc sản xuất 
trong nước được 

cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 179  

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

van-ban/quyet-dinh-575-qd-
qld-2022-danh-muc-159-

thuoc-trong-nuoc-duoc-cap-

luu-hanh-dot-179-

531036.html 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi quy định về tiêu chuẩn và an toàn 

đối với thực phẩm nhập khẩu của Ấn Độ 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO 

ban hành tháng 05/2022, Dự thảo sửa đổi Quy 

định về Tiêu chuẩn và An toàn đối với thực 

phẩm nhập khẩu của Ấn Độ được thông báo cho 

WTO với mã thông báo G/TBT/N/IND/180 đã 

vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên 

WTO. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ: 

Hoa Kỳ có một số câu hỏi và quan ngại liên quan đến dự thảo nói trên của Ấn Độ. 

Hoa Kỳ đã gửi các ý kiến góp ý của mình sau khi Ấn Độ thông báo dự thảo cho WTO. Dự 

thảo quy định này còn tồn tại nhiều câu hỏi, thắc mắc chưa được giải đáp cho các cơ sở 

sản xuất thực phẩm nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan khác. Dự 

thảo quy định nêu rõ rằng Ấn Độ có thể xác định các danh mục "rủi ro" đối với các sản 

phẩm thực phẩm "theo thời gian ... mà việc thanh tra hoặc kiểm tra các cơ sở sản xuất 

thực phẩm nước ngoài sản xuất các loại thực phẩm đó sẽ là bắt buộc." Chúng tôi lo ngại về 

tính chất mở của phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật này. Hoa Kỳ đề nghị Ấn Độ 

làm rõ cách Ấn Độ sẽ xác định "rủi ro" cụ thể đối với các loại sản phẩm thực phẩm nhập 

khẩu vào Ấn Độ, và thông tin này sẽ được truyền đạt đến công chúng như thế nào. Liệu 

Ấn Độ có công bố danh sách cập nhật các danh mục sản phẩm thực phẩm như vậy không? 

Liệu các bên liên quan có cơ hội để gửi bình luận về các danh sách này không? 

Liệu các cơ sở nội địa của Ấn Độ sản xuất các loại sản phẩm thực phẩm được xác 

định là có đủ "rủi ro" sẽ cũng phải nộp đơn đăng ký FSSAI không? Ngoài ra, Hoa Kỳ đề 
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nghị Ấn Độ làm rõ nghĩa của từ "theo thời gian" là gì? Ấn Độ có dự định thực hiện đánh giá 

hệ thống theo lịch trình thường xuyên về các loại thực phẩm hay không? Liệu những đánh 

giá này và những thay đổi đối với hệ thống quản lý có được thông báo cho WTO và cho 

phép một khoảng thời gian để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến hay 

không? Đối với quy trình đăng ký, Ấn Độ sẽ yêu cầu nộp bản đăng ký bằng giấy hay các cơ 

sở sản xuất nước ngoài sẽ được phép nộp bản đăng ký điện tử? Nếu không thể nộp đơn 

theo phương thức điện tử, Ấn Độ nên xem xét gánh nặng đối với các cơ quan có thẩm 

quyền liên quan đến việc xem xét tài liệu và liệu việc xem xét có thể được thực hiện kịp 

thời hay không. Cuối cùng, Hoa Kỳ yêu cầu Ấn Độ vui lòng cung cấp sự rõ ràng về các thủ 

tục kiểm tra và kiểm toán không rõ ràng của mình, bao gồm tần suất mà Ấn Độ dự kiến 

thực hiện các cuộc đánh giá đó, người chịu trách nhiệm tài chính về chi phí kiểm toán của 

cơ sở thực phẩm. Hoa Kỳ mong Ấn Độ xem xét và phản hồi các ý kiến của Hoa Kỳ. 

- Quan ngại của phái đoàn Mexico: 

Phái đoàn của Mexico đã xem xét và nghiên cứu , Dự thảo sửa đổi Quy định về Tiêu 

chuẩn và An toàn đối với thực phẩm nhập khẩu của Ấn Độ được thông báo cho WTO với 

mã thông báo G/TBT/N/IND/180. Mexico mong muốn Ấn Độ có thể làm rõ các sản phẩm 

thực phẩm cần phải tuân thủ Quy định này và xác nhận xem đồ uống có cồn có nằm trong 

danh sách này hay không. Mexico hiểu rằng Chính phủ Ấn Độ sẽ xác định, trên cơ sở rủi 

ro, các danh mục phải tuân theo Quy định. Về vấn đề này, Mexico cho biết thủ tục đăng ký 

và kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm ở nước ngoài đã gây ra sự nghi ngờ và không 

chắc chắn cho ngành công nghiệp Mexico. Do đó, điều quan trọng là phải có thông tin về 

cách các quá trình này sẽ được tiến hành. Mexico cũng cho rằng điều quan trọng là Chính 

phủ Ấn Độ phải chia sẻ thông tin về cách thức để thủ tục này đạt được mục tiêu đã theo 

đuổi và liệu việc Ấn Độ có xem xét áp dụng các thủ tục thay thế khác để ít hạn chế hơn đối 

với các nhà nhập khẩu hay không. Vì những điều trên, Mexico mong muốn Ấn Độ có thể 

chia sẻ thông tin về Quy định, cách thức để xác định các danh mục sản phẩm hoặc loại sản 
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phẩm sẽ phải tuân thủ và tình trạng hiện tại của Quy định này. Mexico mong Ấn Độ xem 

xét và phản hồi các ý kiến của Mexico. 

- Quan ngại của Phái đoán Úc 

Úc công nhận quyền của Chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các biện pháp cần 

thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Úc đã đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi của Ấn Độ 

và có góp ý bằng văn bạn trong thời hạn góp ý của dự thảo này. Úc mong muốn nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nghĩa vụ của WTO, đặc biệt là các biện pháp 

được thực hiện theo cách không hạn chế thương mại hơn mức cần thiết. Úc bày tỏ quan 

ngại rằng theo dự thảo, các khía cạnh của Quy định đề xuất mang tính hạn chế thương 

mại nhiều hơn mức cần thiết để thực hiện các mục tiêu an toàn thực phẩm của Ấn Độ. Úc 

tin rằng các Quy định sẽ tạo thêm gánh nặng cho cả nhà sản xuất và xuất khẩu ở Úc, đồng 

thời gây ra sự gián đoạn cho các nhà nhập khẩu và khách hàng của Ấn Độ. Thiếu sự rõ 

ràng về danh mục các nhà sản xuất thực phẩm và cơ sở để xác định thời điểm áp dụng 

Quy định. Úc lo ngại rằng các biện pháp được đề xuất có thể không liên quan đến những 

rủi ro do thực phẩm nhập khẩu gây ra. Úc hoan nghênh việc Ấn Độ xem xét các bình luận 

của Úc và mong được Ấn Độ phản hồi. 

- Quan ngại của phái đoàn Argentina 

Argentina đồng quan điểm với các quan ngại từ các nước Thành viên khác. Ngoài ra, 

tất cả các câu hỏi và ý kiến góp ý của Argentina đã được chuyển tới Cơ quan đầu mối TBT 

của Ấn Độ trước thời hạn đóng góp ý kiến của dự thảo và mong nhận được hồi đáp và giải 

thích rõ ràng từ phía Ấn Độ trong thời gian sớm nhất. Argentina cũng hy vọng rằng các 

điều khoản trong dự thảo tiêu chuẩn không trở thành những hạn chế vô cớ đối với thương 

mại, vì Ấn Độ là một đối tác thương mại rất quan trọng đối với Argentina, đặc biệt khi nông 

sản là mặt hàng xuất khẩu chính. 

- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ: 

Ấn Độ cảm ơn các nước Thành viên WTO đã quan tâm đến dự thảo của Ấn Độ. Các ý 

kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan liên quan để xem xét và phản hồi sớm. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Doanh nghiệp xuất khẩu cần làm gì để vượt “rào cản” kỹ thuật các thị 

trường FTA 

Các biện pháp an toàn SPS hay các tiêu chuẩn về hàng rào kỹ thuật trong thương 

mại thường được xem là “rào cản” cho các quốc gia xuất khẩu vào thị trường FTA.   

Xu hướng gia tăng sử dụng các rào cản kỹ thuật   

Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp thực hành xuất khẩu bền vững vào các thị 

trường FTA, sáng 28/9 Trung tâm Hội nhập quốc tế phối hợp với Hội Lương thực thực 

phẩm TP. Hồ Chí Minh (FFA) tổ chức Hội nghị “Phổ biến các tiêu chuẩn quy định về thực 

thi cam kết về các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch dịch động thực vật 

(SPS) trong Hiệp định EVFTA”. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Minh Vũ – Phó Giám đốc Trung Tâm hội 

nhập quốc tế – khẳng định: Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2020. Đây là một dấu mốc quan 

trọng trên hành trình cải cách và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.   

Theo thống kê 2 năm Hiệp định EVFTA thực thi, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

sang thị trường EU đạt khoảng 83 tỷ USD với tăng trưởng xấp xỉ 15%. Riêng năm 2021, 

kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam – EU đạt hơn 57 tỷ USD, tăng 14,5% so với 

cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 40 tỷ USD, tăng 14,2%. Việt Nam 

tiếp tục xuất siêu sang EU khoảng 23,2 tỷ USD.   

Riêng lĩnh vực nông – thủy sản, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU đạt 3,2 tỷ 

USD, tăng 11,1% so cùng kỳ 2020. Ông Huỳnh Minh Vũ nhìn nhận, Hiệp định EVFTA cũng 

như các Hiệp định thương mại Việt Nam đang thực thi đã bước đầu mang lại những hiệu 

quả tích cực đối với doanh nghiệp, tạo ra tác động tích cực cho hoạt động xuất khẩu của 

doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng. 
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Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, năm 2022, ngành nông nghiệp và các 

doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong bối cảnh 

các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP, UKVFTA) đang được thực thi, 

hàng rào thuế quan sẽ dần dỡ bỏ, các quốc gia nhập khẩu có xu hướng gia tăng sử dụng 

các rào cản phi thuế quan (NTM) như là công cụ hợp pháp để bảo vệ thị trường trong 

nước.   

Trong đó, các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch dịch động thực vật 

(SPS) hay các tiêu chuẩn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thường được xem 

là những “rào cản” cho các quốc gia xuất khẩu. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ tác động 

sâu rộng đến nền kinh tế nước ta giai đoạn 2021 – 2035, giúp mở rộng cơ hội xuất khẩu, 

từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.   

“Rào cản” kỹ thuật – thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững   

Ông Trịnh Bá Cường – Tổng thư ký Hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

(FFA) – cho biết: TP. Hồ Chí Minh hiện là nơi tập trung số lượng lớn nhất cả nước các 

doanh nghiệp sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, ở tất cả các loại hình quản lý với 

mức độ tập trung các mặt hàng sản phẩm đạt trên 70%. Nhiều sản phẩm đầu ra của các 

doanh nghiệp thành viên hội đang là sản phẩm chủ lực của TP. Hồ Chí Minh, là nguyên liệu 

đầu vào chính để các doanh nghiệp tại các tỉnh thành trong cả nước sản xuất, chế biến. 

Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia ký kết hợp tác với nhiều khu vực thông qua các Hiệp 

định thương mại tự do như: EVFTA, UKVFTA, RCEP…. điều này sẽ là động lực lớn thúc đẩy 

kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang các thị trường này sẽ tiếp tục khởi sắc, rộng mở cơ hội 

để các doanh nghiệp ngày càng ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng lương 

thực thực phẩm của thế giới.   

Tuy nhiên, theo ông Trịnh Bá Cường, hiện nay việc các nước đặt ra các yêu cầu kỹ 

thuật, quy định về SPS, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) rất khắt khe. Đây chính 

là thách thức lớn đối với xuất khẩu Việt Nam, nhất là các sản phẩm nông thủy sản, thực 

phẩm chế biến, nhất là các thị trường yêu cầu rất cao như thị trường EU.   
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Ông Cao Xuân Quân – Giám đốc Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) 

Thực tế, thời gian qua, nhiều sản phẩm nông sản và thủy sản xuất khẩu của Việt 

Nam có mức dư lượng hóa chất nông nghiệp vượt quá mức quy định đã bị Liên minh châu 

Âu (EU) thu hồi hoặc cảnh báo. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chúng ta không đáp ứng 

được những yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS). Theo đó 

sản phẩm của chúng ta không thể đi được vào các thị trường đối tác hoặc nếu có thể đi 

vào thì sẽ bị ngăn chặn do không đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể bị trả lại, tiêu hủy, gây ra 

nhiều tổn thất cho doanh nghiệp lẫn hệ thống sản xuất trong nước. 

Do đó, doanh nghiệp Việt cần hiểu rõ các yêu cầu này và chỉ cần đáp ứng được thì sẽ 

mở ra cơ hội rất lớn trong xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang các thị trường này. Một 

khi đã xuất khẩu được vào EU – một thị trường có yêu cầu cao, qua đó tạo sự lan tỏa và 

dễ dàng xuất khẩu vào các thị trường khác.   

Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp thực hành xuất khẩu bền vững vào các thị 

trường FTA, tại hội nghị ông Lê Thanh Hòa – Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi 

đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) đã chia sẻ các các cam 
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kết về SPS trong Hiệp định EVFTA; lưu ý cho doanh nghiệp ngành hàng nông thủy sản khi 

xuất khẩu vào thị trường EU; hướng dẫn doanh nghiệp theo dõi, cập nhật các thông báo, 

quy định SPS trong hoạt động xuất khẩu.   

 
Ông Lê Thanh Hòa – Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và 

kiểm dịch động thực vật (SPS), chia sẻ các các cam kết về SPS trong Hiệp định EVFTA tại hội nghị 

Bà Phan Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung Tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II, 

Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn) cũng đã cập nhật các tiêu 

chuẩn, quy định cuat thị trường EU với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật; những 

lưu ý về an toàn thực phẩm với sản phẩm nhập khẩu… 

Về quy định nhãn mác, bao bì sản phẩm nông thủy sản cuat thị trường EU và một số 

thị trường trọng điểm Việt Nam có FTA, ông Cao Xuân Quân – Giám đốc Văn phòng Thông 

báo Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) Việt Nam (Bộ Khoa học Công 

nghệ) cũng cập nhật các quy định về nhãn mác, bao bì, đóng gói; hướng dẫn doanh 

nghiệp theo dõi cập nhật các thông báo, quy định TBT trong hoạt động xuất khẩu…   

Ngoài ra, các diễn giả tại hội nghị còn lưu ý với doanh nghiệp các xu hướng mới 

trong tiêu dùng của thị trường EU liên quan kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi 
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trường…, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm, chuẩn bị và có chiến lược sản xuất 

kinh doanh phù hợp đáp ứng các xu hướng này.   

Tại phiên thảo luận, với sự tham gia của các diễn giả đến từ Văn phòng SPS Việt 

Nam, Văn phòng TBT Việt Nam, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp phát triển nông 

thôn, các doanh nghiệp và các đại biểu tham dự, Hội nghị đã giúp tháo gỡ những vướng 

mắc cho doanh nghiệp thông qua việc giải đáp những tình huống thực tế mà một số doanh 

nghiệp đang gặp phải khi có nhu cầu tìm hiểu và xuất khẩu hàng hóa sang các nước thành 

viên EU. 

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH THỨC GIA TĂNG XUẤT KHẨU CHÈ SANG THỊ 

TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG, BẮC PHI, NAM Á 
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MỤC LỤC 

  

 
 

 

 

Vấn đề hôm nay     

2 
Cách thức gia tăng xuất khẩu chè sang thị 
trường Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á 

 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại      
                                                             

6 
Danh mục thông báo nhận được từ 15/10/2022 - 31/10/2022 

8 
Tin cảnh báo TBT tháng 10/2022 

11 
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      
                                                             

14 
Quan ngại đối với quy định liên quan đến 
thành phần, yêu cầu sản xuất ghi nhãn… 
 

 
Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng       
                                                           

17 
Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo 
các tổ chức Năng suất quốc gia tại Bangkok 
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Vấn đề hôm nay 
 

Cách thức gia tăng xuất khẩu chè sang thị trường Trung Đông, Bắc 
Phi, Nam Á 

Người dân Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á có nhu cầu sử dụng chè lớn, tạo nên nhiều 

dư địa cho xuất khẩu chè Việt Nam vào các thị trường này. 

Doanh nghiệp chủ động đổi mới 

Với kinh nghiệm 57 năm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩ u chè tới 

cać thị trường Trung Đông, châu Phi, Bắc Phi, bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty CP 

Đầu tư phát triển chè Tam Đường (Lai Châu) - nhận thấy đây là những thị trường rất tiềm 

năng. Để thâm nhập vào thị trường này, doanh nghiệp đã chủ động đổi mới dây chuyền 

sản xuất, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và cải tiến mẫu mã; quy triǹh sả n xuất 

sản phẩm chè đượ c tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu trồng chè, thu hái, bảo quản cho đến 

chế biến; đã đạt các bộ tiêu chuẩn Organic, Halal, GMP, Rainforest Alliance,… 

 
Hình ảnh minh họa 

https://congthuong.vn/tag/thi-truong-trung-dong-50668.tag
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Hiện doanh nghiệp đang ký hợp đồng bao tiêu, liên kết với hơn 4.000 hộ nông dân, 

tương ứng với hơn 10.000 người nông dân tham gia trong chuỗi của doanh nghiệp trên 

diện tích chè lên tới hơn 3.000ha. Các sản phẩm chè truyền thống của doanh nghiệp đã 

xuất khẩu đi các thị trường Trung Đông và Nam Á, cụ thể như Afghanistan, Pakistan, Thổ 

Nhĩ Kỳ… và nhậ n được sự  đón nhậ n tićh cự c từ phiá người tiêu dùng tạ i đây. 

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp mong muốn có thể tiếp cận các thông tin về nhu cầu 

thị trường, đối tác khách hàng nhập khẩu để từ đó doanh nghiệp có thể định hình lại và tổ 

chức sản xuất, để các sản phẩm của doanh nghiệp nói riêng và của Việt Nam nói chúng có 

thể đi sâu vào thị trường đầy tiềm năng này. “Vấn đề quan trọng nhất vẫn là thâm canh để 

đảm bảo các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà thị trường yêu cầu. Đây cũng 

là vấn đề khó khăn nhất. Bên cạnh đó, việc tiếp cận thông tin về nhu cầu thị trường để có 

thể định hướng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ máy móc để đảm bảo tiêu 

chuẩn xuất khẩu”, bà Loan chia sẻ. 

Sự vào cuộc của cơ quan tham tán, đại sứ quán 

Gần một nửa trong số 15 quốc gia nhập khẩu chè hàng đầu thế giới đều thuộc khu 

vực Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Người dân khu vực này có nhu cầu sử dụng chè lớn, 

tạo nên nhiều dư địa đầy tiềm năng cho chè Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường này. 

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, do nhiều nguyên nhân chủ quan lâñ khách quan, 

tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam sang khu vực nói trên còn hạn chế, chưa tương xứng 

với tiềm năng. Xét trong tổng kim ngạch nhập khẩu chè của các nước này, khả năng xuất 

khẩu của Việt Nam chiếm 4,1% tại Iraq, 1,6% tại Saudi Arabia và 1,5% tại UAE. 

Ấn Độ vừa là thị trường tiêu thụ lớn vừa là thị trường xuất khẩu chính. Ông Bùi 

Trung Thướng - Tham tán, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - nhận định, thị trường 

Ấn Độ nói riêng và thị trường Trung Đông nói chung không phải là thị trường khó tính. Yêu 

cầu về tiêu chuẩn thị trường không cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý 

yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

https://congthuong.vn/tag/ve-sinh-an-toan-thuc-pham-4695.tag
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Đây cũng là khu vực đa sắc tộc, đa văn hóa; vậ y nên để thâm nhập vào thị trường 

khổ ng lồ này, các doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề yếu tố hồi giáo, nhãn mác sản phẩm 

phải đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Văn hóa tiêu dùng ở các thị trường khác nhau, họ không sử 

dụng chè xanh mà sử dụng chè đen CTC. Chè không uống một mình mà kèm theo đó là 

đường, sữa,… hay hương liệ u. Đây là thời điểm để chúng ta phát triển thương hiệu chè. 

Tham dự triển lãm quốc tê,́ các chương trình xúc tiến thương mại đa quốc gia,… sẽ hỗ trợ 

chè Việt Nam có đủ  cơ sở  để  thâm nhập sâu hơn vào khu vực thị trường đầy tiềm năng 

này. 

Afghanistan, Pakistan hiện là 2 thị trường nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam. Ông 

Nguyễn Tiên Phong - Đại sứ Việt Nam tại Pakistan và kiêm nhiệm Afpakistan - chia sẻ, 

người dân nơi đây sử dụng chè hàng ngày. Tỷ trọng chè đen CTC thường dùng nhiều hơn 

so với chè xanh. Tuy nhiên, chè xanh lạ i đang là sả n phẩ m xuât́ khẩ u chińh củ a Việt Nam 

sang đây. Vấn đề này cuñg nên đượ c Hiệp hội chè Việt Nam xem xet́, đánh gia ́để  nâng tỷ 

trọng sản xuất chè đen, qua đó tăng cường xuất khẩu và mở rộng giá trị xuất khẩu. 

“Chè là đồ uống phổ biến. Đây cũng là 2 thị trường dễ tính, giá cả phải chăng đây là 

cơ hội và dư địa cho chúng ta có thể xuất khẩu vào thị trường này”, ông Nguyễn Tiên 

Phong cho biết. 

Để xuất khẩu, ông Phong cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất phải nhận diện thị 

hiếu thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm, có 

bao bì đóng gói phù hợp với văn hóa tiêu dùng và đặc biệt tập trung vào sản phẩm 

theo tiêu chuẩn Halal chứ không chỉ đóng gói chè thô. “Một số lô chè Việt Nam xuất khẩu 

sang thị trường Pakistan có nhuộm màu cho bắt mắt, pha ra có màu vàng và việc này có 

thể không hợp với thị hiếu của người tiêu dùng thị trường này”, ông Phong khuyến nghị. 

Theo các chuyên gia, chè Việt Nam, đặc biệt là chè xanh thu hút ngày càng nhiều sự 

quan tâm của người tiêu dùng do mức thu nhập của người Trung Đông ngày càng tăng. 

Họ muốn sử dụng các sản phẩm giúp đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, chè xanh đang dần dần 

https://congthuong.vn/search_enginer.html?p=tim-kiem&q=ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20Halal
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có những vị trí nhất định trong giỏ hàng hóa tiêu dùng của người Trung Đông, Bắc Phi, 

Nam Á. Văn hóa uống chè cũng đang dần thay đổi. Đây chińh là thời cơ cho chè Việt Nam. 

Với nỗ lực, sự hỗ trợ của cơ quan chức năng như các tham tán thương mại, các đại 

sứ quán,… trong việc cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp Việt Nam chè 

Việt Nam được kỳ vọng sẽ có vị trí ngày càng lớn tại thị trường Trung Đông, Bắc Phi, Nam 

Á này. 

“Chúng tôi mong muốn có thêm các thông tin, clip quảng bá, tờ rơi, hàng mẫu để có 

thể kết nối các doanh nghiệp. Sau khi trao đổi thông tin, hàng mẫu, trao đổi qua kết nối 

online doanh nghiệp có thể cử các đoàn doanh nghiệp sang thị trường này hoặc ngược lại 

để tìm hiểu thị trường. Đại sứ quán sẵn sàng là vai trò của người dẫn đường để hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong việc kết nối, giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp chè giữa hai 

nước”, ông Nguyễn Tiên phong chia sẻ. 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/10/2022-

31/10/2022 

Nước thông 

báo 

Số 

lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả rập xê út 1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Ấn Độ  1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Argentina 1 Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn 

Bahrain 1 Sản phẩm nói chung 

Botswana 2 Ngũ cốc 

Brazil 1 Ga 

Burundi 10 Máy gieo hạt, máy trồng và máy cấy; Đường và các sản phẩm từ đường; 

Dầu khí; Các chế phẩm chống đóng băng; Mỹ phẩm; Ga; Rượu; Hạt 

giống 

Các tiểu Vương 

quốc Ả rập thống 

nhất 

1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Đài Loan 4 Thực phẩm ăn kiêng đặc biệt cho bệnh nhân; Máy đun nước nóng; Dây 

đai bảo hộ; Đồng hồ nước 

Ecuador 3 Vít tự khai thác, bằng sắt hoặc thép; Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Hàn Quốc 4 Thực phẩm; Thuốc lá; Thiết bị vô tuyến cho C-ITS 

Hồng Kông 2 Máy bơm; Dụng cụ nén 

Hoa Kỳ 18 Kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân; An toàn đường ống; Sản phẩm thuốc 

không kê đơn với một điều kiện bổ sung để sử dụng không theo đơn; 

Dược phẩm; Động cơ điện; Dán nhãn năng lượng; Điều hòa; Máy bay 

không người lái; Thiết bị y tế: Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi; Sạc điện di 

động; Các loại rau họ đậu; Quạt; Trái cây 
Indonesia 1 Polyetylen 

Israel 1 Cặp học sinh 

Kenya 15 Hạt giống; Đường và các sản phẩm từ đường; Dầu khí; Sợi; Kem; Sản 

phẩm sắt thép; Mỹ phẩm 

Kuwait 1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Liên minh châu 

Âu 

2 Sản phẩm sát khuẩn 
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Macao 3 Dao, nĩa và thìa bằng nhựa dùng một lần, không phân hủy được; Thuốc 

cổ truyền Trung Quốc 

Malaysia 1 Bia 

Mexico 1 Cà phê 

Nam Phi 1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Mongolia 1 Sản phẩm có chứa nicotine 

Nhật Bản 4 Dược phẩm; Cải dầu biến đổi gen (GM); Hệ thống radar thời tiết đa 

năng băng tần 9,7GHz; Ô tô có 

Oman 1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Panama 1 Các sản phẩm dầu mỏ nói chung 

Paraguay 1 Thực phẩm 

Qatar 1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Rwanda 9 Hạt giống; Đường và các sản phẩm từ đường; Dầu khí; Chất chống 

đông; Mỹ phẩm 

Sri Lanka 1 Sản phẩm thiết bị nông nghiệp 

Tanzania 9 Hạt giống; Đường và các sản phẩm từ đường; Dầu khí; Chất chống 

đông; Mỹ phẩm 

Thái Lan 11 Phát thải phương tiện giao thông đường bộ nói chung; Máy tính; Nước 

khoáng thiên nhiên; Thực phẩm; Thực phẩm đóng gói sẵn 

Trung Quốc 2 Bộ chỉnh lưu; Pin 

Uganda 9 Hạt giống; Đường và các sản phẩm từ đường; Dầu khí; Chất chống 

đông; Mỹ phẩm 

Úc 2 Xe đạp; Đồ chơi 

Ukraine 3 Khí hóa lỏng dùng cho vận tải đường bộ, hộ gia đình và công nghiệp; 

Tinh thể thủy tinh; Dược phẩm 

Uruguay 1 Xe điện plug-in và xe điện hybrid 

Vương Quốc Anh 1 Alpha-cypermethrin (hoạt chất trừ sâu) 

Việt Nam 6 Sản phẩm thức ăn nuôi trồng thủy sản; Máy và đơn vị xử lý dữ liệu tự 

động 

Yemen 1 Sản phẩm hàng hóa nói chung 

Tổng: 139 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 10/2022 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản phần 1: Thức ăn hỗn 

hợp  

Ngày 25/10/2022 Việt Nam thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn 

thủy sản phần 1: Thức ăn hỗn hợp. 

Dự thảo quy chuẩn này quy định các chỉ 

tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn 

hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủ y sản. 

Dự thảo quy chuẩn này aṕ dụ ng đối với cać tổ chức, ca ́nhân có liên quan đến hoạt 

động sản xuất, nhập khẩu thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủ y sản tại Việt Nam  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 

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/VNM/22_7201_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/VNN/242 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản, phần 1: hóa chất, chế phẩm sinh học  

Ngày 25/10/2022 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, 

phần 1: hóa chất, chế phẩm sinh học 
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Dự thảo quy chuẩn này quy định mức giới 

hạn an toàn đối với hóa chất, chế phẩm sinh học 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Dự thảo quy chuẩn này áp dụng đối với tổ 

chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, 

nhập khẩu hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 

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/VNM/22_7203_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNN/244 

Dự thảo 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 dữ liệu lưu giữ 

Ngày 25/10/2022 Việt Nam thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo 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 dữ 

liệu lưu giữ. 

Dự thảo quy chuẩn này quy định mức giới hạn các đặc tính kỹ thuật mật mã của các 

sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ phục vụ bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật 

nhà nước. 

Dự thảo quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sử dụng 

sản phẩm mật mã dân sự để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_7203_00_x.pdf
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Thời gian dự kiến thông qua vào 01/6/2023. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

01/7/2023. 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/VNM/22_7197_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNN/239 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản, Phần 3: thức ăn tươi, 

sống. 

Ngày 25/10/2022 Việt Nam thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản, 

Phần 3: thức ăn tươi, sống. 

Dự thảo quy chuẩn này quy định cać chỉ tiêu 

an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn tươi, 

thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủ y sản. 

Dự thảo quy chuẩn này aṕ dụ ng đối với cać tổ chức, ca ́nhân có liên quan đến hoạt 

động sản xuất, nhập khẩu thức ăn tươi, thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủ y sản tại 

Việt Nam.  

Quy chuẩn này không aṕ dụ ng đối với cać tổ chức, ca ́nhân tự sản xuất thức ăn tươi, 

thức ăn sống để  sử dụ ng nội bộ. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 

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/VNM/22_7200_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNN/241 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_7197_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_7200_00_x.pdf
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Hàng rào kỹ thuật 
 

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

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

13/2022/TT-
BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 
thành lập bản đồ 

nhiệt độ bề mặt 

nước biển và bản 

đồ hàm lượng diệp 

lục bề mặt nước 

biển tỷ lệ 
1:500.000, 

1:1.000.000 bằng 

dữ liệu viễn thám 

quang học độ phân 

giải thấp  

27/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-13-2022-tt-
btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-

thuat-thanh-lap-ban-do-nhiet-

do-be-mat-nuoc-bien-

534879.html 

2 Thông tư 

16/2022/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Keo 

dán gỗ  

25/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-16-2022-tt-
bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-keo-dan-go-

534434.html 

3 Thông tư 

64/2022/TT-

BTC của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính 

Sửa đổi 2: 2022 

QCVN 08: 

2018/BTC Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với 

xuồng (tàu) cao tốc 

dự trữ quốc gia  

25/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-64-2022-tt-

btc-sua-doi-quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-doi-voi-xuong-

tau-cao-toc-du-tru-

534381.html 

4 Thông tư Bãi bỏ Thông tư 19/10/2022 https://thuvienphapluat.com/
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14/2022/TT-

BNNPTNT 
của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn  

ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật 
quốc gia lĩnh vực 

xây dựng công 

trình thủy lợi  

van-ban/thong-tu-14-2022-tt-

bnnptnt-bai-bo-thong-tu-quy-
chuan-xay-dung-cong-trinh-

thuy-loi-534340.html 

5 Quyết định 
1361/QĐ-

BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông 

vận tải  

Danh mục tiêu 
chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật áp dụng 

cho dự án “Đầu tư 

xây dựng công 

trình đường cao tốc 

Mỹ An - Cao Lãnh 
giai đoạn 1” sử 

dụng vốn vay ODA 

của Hàn Quốc  

17/10/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1361-qd-

bgtvt-2022-tieu-chuan-ky-

thuat-du-an-cao-toc-my-an-

cao-lanh-giai-doan-1-

532840.html 

 

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 
15/2022/TT-

BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Quy định về việc 
kiểm tra, giám sát 

vệ sinh thú y và an 

toàn thực phẩm đối 

với mật ong  

24/10/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-15-2022-tt-

bnnptnt-giam-sat-ve-sinh-thu-

y-an-toan-thuc-pham-doi-voi-

mat-ong-534479.html 

2 Quyết định 

2626/QĐ-

BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên 

và MT 

Danh mục hệ số 

phát thải phục vụ 

kiểm kê khí nhà 

kính  

10/10/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-2626-qd-

btnmt-2022-cong-bo-he-so-

phat-thai-phuc-vu-kiem-ke-

khi-nha-kinh-532253.html 
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3 Quyết định 

1991/QĐ-
BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Về áp dụng biện 

pháp chống bán 
phá giá tạm thời 

đối với sản phẩm 

bàn, ghế từ Ma-lai-

xi-a và Trung Hoa  

30/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/quyet-dinh-1991-qd-
bct-2022-ap-dung-chong-ban-

pha-gia-tam-thoi-ban-ghe-tu-

ma-lai-xi-a-531165.html 

4 Thông tư 

13/2022/TT-
BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Thông tư về quản 

lý thuốc thú y  

28/9/2022 https://thuvienphapluat.com/

van-ban/thong-tu-13-2022-tt-
bnnptnt-sua-doi-thong-tu-

quan-ly-thuoc-thu-y-

531233.html 

5 Quyết định 
1946/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Danh mục máy 
móc, thiết bị, vật 

tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản 

xuất được  

27/9/2022 https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1946-qd-

bct-2022-bo-sung-may-moc-

thiet-bi-trong-nuoc-da-san-

xuat-531323.html 

6 Quyết định 

575/QĐ-QLD 
của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Dược 

Danh mục 159 

thuốc sản xuất 
trong nước được 

cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 179  

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

van-ban/quyet-dinh-575-qd-
qld-2022-danh-muc-159-

thuoc-trong-nuoc-duoc-cap-

luu-hanh-dot-179-

531036.html 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Quy định liên quan đến thành phần, yêu cầu sản 

xuất ghi nhãn rượu vang và rượu mạnh của Nam Phi 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

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

liên quan đến thành phần, yêu cầu sản xuất 

và ghi nhãn rượu vang và rượu mạnh của 

Nam Phi đã vấp phải quan ngại từ các nước 

Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như 

sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Mexico: 

Phái đoàn Mexico đề cập đến các Quy định liên quan đến thành phần, yêu cầu sản 

xuất và ghi nhãn rượu vang và rượu mạnh của Cộng hòa Nam Phi, được thông báo cho các 

nước Thành viên WTO vào ngày 20 tháng 12 năm 2021 với mã thông báo 

G/TBT/N/ZAF/48/Rev.2/Add.1. Trước hết, Mexico xin cảm ơn Chính phủ Nam Phi đã tạo 

điều kiện để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo này. Tất 

cả ngành sản xuất rượu và Chính phủ Mexico đã tham gia vào quá trình tham vấn của dự 

thảo để chia sẻ mối quan ngại về việc quy định trên có thể có tác động mạnh mẽ đến các 

nhà xuất khẩu rượu tequila và mezcal của Mexico, cũng như các nhà xuất khẩu tiềm năng 

của raicilla và bacanora. Mặc dù Nam Phi đã phản hồi các ý kiến do ngành công nghiệp 

Mexico đệ trình, nhưng vẫn chưa có phản hồi đối với các ý kiến do Chính phủ Mexico đưa 

ra. Mexico đề nghị phái đoàn Nam Phi làm rõ liệu phái đoàn Nam Phi có giải đáp các ý kiến 

mà Mexico đưa ra hay không? Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề liên quan một cách kịp 

thời, Mexico đề xuất phái đoàn Nam Phi cung cấp thông tin về đầu mối liên hệ chính thức 
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để hai bên có thể trao đổi thông qua các họp song phương. Phái đoàn Mexico cảm ơn phái 

đoàn Nam Phi đã xem xét các ý kiến này. 

- Quan ngại của Phái đoàn EU: 

Đại diện của Liên minh Châu Âu đã đưa ra tuyên bố sau đây. EU cảm ơn Nam Phi đã 

thông báo đề xuất sửa đổi các quy định về thành phần, sản xuất và ghi nhãn đồ uống có 

cồn vào ngày 12 tháng 12 năm 2021. EU cũng đã gửi ý kiến góp ý bằng văn bản cho Nam 

Phi vào ngày 16 tháng 2 năm 2021. Mối quan tâm chính của EU liên quan đến các nội dung 

sau: rượu khai vị, rượu gin, mô tả về nồi vẫn còn rượu mạnh và rượu mạnh cổ điển. Ngoài 

ra, EU đề xuất tạo một danh mục mới gọi là "rượu mạnh" cho các sản phẩm không thuộc 

các danh mục khác do nồng độ cồn của chúng. EU mong nhận được văn bản trả lời từ 

Nam Phi cho các ý kiến chi tiết bằng văn bản của EU. 

- Quan ngại của Phái đoàn Hoa Kỳ: 

Đại diện của Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố sau đây. Hoa Kỳ cảm ơn Nam Phi đã thông 

báo đề xuất sửa đổi các quy định về thành phần, sản xuất và ghi nhãn đồ uống có cồn vào 

ngày 12 tháng 12 năm 2021. Hoa Kỳ đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của Nam Phi đối 

với các ý kiến của Hoa Kỳ gửi vào ngày 11 tháng 2 năm 2022. Hoa Kỳ khuyến khích Nam 

Phi giải quyết mối quan ngại của mình về việc các sản phẩm rượu có hương vị sẽ được 

phân loại như thế nào nếu chúng có nồng độ cồn trên 30% nhưng ít hơn nồng độ cồn cần 

thiết để được phân loại theo loại rượu mạnh (ví dụ: 43% cồn theo thể tích (abv) cho rượu 

whisky). Hoa Kỳ lo ngại rằng biện pháp này sẽ hạn chế nhập khẩu một số loại rượu mạnh 

có hương vị của Hoa Kỳ có chứa từ 30% đến 43% cồn theo thể tích một cách không cần 

thiết. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục hợp tác với Nam Phi để giải quyết những lo ngại này và 

đảm bảo xuất khẩu rượu mạnh có hương vị của Hoa Kỳ không bị gián đoạn một cách 

không cần thiết. 

- Phản hồi của Phái đoàn Nam Phi: 

Đáp lại, đại diện Nam Phi đưa ra tuyên bố như sau. Nam Phi cảm ơn Mexico, EU và 

Hoa Kỳ đã thể hiện sự quan tâm và đưa ra các góp ý đối với dự thảo trên. Theo hồ sơ, 
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Nam Phi chỉ nhận được một nhóm ý kiến từ Mexico thông qua Điểm TBT quốc gia, trong 

đó đưa ra những ảnh hưởng có thể có của dự thảo đối với rượu Tequila, Mezcal, Bacanora 

và Raicilla. Những ý kiến này liên quan đến Rào cản Kỹ thuật trong Thương mại cũng như 

các yếu tố Sở hữu trí tuệ trong dự thảo quy định. Nam Phi đã phản hồi tất cả các mối quan 

tâm của Mexico thông qua một lá thư chính thức ngày 15 tháng 2 năm 2022. Hiện Nam Phi 

cũng đã ghi nhận các ý kiến quan ngại của EU và Hoa Kỳ đưa ra. Nam Phi vẫn sẵn sàng 

hợp tác với các nước Thành viên WTO để cung cấp thêm thông tin làm rõ và giải quyết bất 

kỳ câu hỏi và thắc mắc nào. Nam Phi tin rằng các vấn đề được nêu ra thực sự có thể được 

giải quyết thông qua cam kết song phương. Nếu các nước Thành viên liên quan muốn yêu 

cầu một cuộc họp song phương, Phái đoàn thường trực của Nam Phi tại Geneva có thể làm 

đầu mối để kết nối và thực hiện các công việc liên quan. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 63 Lãnh đạo các tổ chức Năng 

suất quốc gia tại Bangkok 

Các đại biểu ưu tú và đại diện của các thành viên APO đã gặp mặt trực tiếp sau hai 

năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 cho Hội nghị Hội thảo lần thứ 63 của 

APO về những người đứng đầu NPO (WSM).   

Ngày 18-20/10/2022, Hội nghị thường niên lần thứ 63 của Lãnh đạo các Tổ chức 

Năng suất quốc gia (63nd Workshop Meeting of Heads of NPOs – WSM) của Tổ chức Năng 

suất Châu Á (Asian Productivity Organization – APO) đã được tổ chức tại Bangkok, Thái 

Lan. Đây là một trong 03 cuộc họp quan trọng thường niên của APO được tổ chức hàng 

năm (bên cạnh cuộc họp Chiến lược và Hội nghị Ban chấp hành APO). 

 

WSM là cuộc họp lập kế hoạch chiến lược hàng năm để các thành viên APO thảo luận 

về kế hoạch chương trình hai năm một lần và xem xét các sáng kiến để đảm bảo đáp ứng 
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hiệu quả các nhu cầu năng động của nền kinh tế. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của 

Satit Chanjavanakul, Thành viên Hội đồng quản trị FTPI kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

TPI và phó chủ tịch là Giám đốc dự khuyết APO kiêm Trưởng phòng NPO phụ trách Nhiệm 

vụ Turkiye Guliran Battal.  

 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện đến từ các Tổ chức Năng suất quốc 

gia thuộc 20 nền kinh tế thành viên. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Viện trưởng phụ trách 

Viện Năng suất Việt Nam là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, tân Tổng Thư ký APO, ông Indra Pradana Singawinata chào 

mừng các đại biểu tham dự WSM lần thứ 63 và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng và 

trách nhiệm mà Ban Chấp hành APO (Governing Body) đã trao cho ông với vai trò là Tổng 

Thư ký APO thứ 13.   

Tổng Thư ký APO nhấn mạnh, nhiệm vụ của APO là hỗ trợ các thành viên và đánh 

giá cao tầm quan trọng của mạng lưới các NPO, chuyên gia và các bên liên quan.   
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Tại Hội nghị, các bên liên quan đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai các chương 

trình, dự án trong năm 2022, đi đến thống nhất các chương trình, dự án sẽ triển khai trong 

năm 2023 và 2024 theo định hướng của Tầm nhìn mới APO 2025. Hội nghị cũng thông qua 

một số vấn đề được quan tâm như Chương trình Giải thưởng Quốc gia APO, Năng suất 

xanh 2.0, Trung tâm Xuất sắc COE, Tăng cường năng lực kỹ thuật số của APO, v.v… 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL. 
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