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Vấn đề hôm nay 
 

Đã có 2.426 mã số sản phẩm xuất khẩu được Hải quan Trung Quốc cấp 

phép theo Lệnh 248 và Lệnh 249 

Tính đến ngày 5/12, đã có 2.426 mã số sản phẩm xuất khẩu của khoảng hơn 2.000 

doanh nghiệp Việt Nam được Hải quan Trung Quốc cấp phép theo Lệnh 248, Lệnh 249. 

Lệnh 248 Quy định Quản lý & đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào 

thị trường Trung Quốc gồm 28 Điều, 4 Chương, ban hành ngày 12/4/2021 và có hiệu lực 

từ 01/01/2022. Lệnh 249 Quy định Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu 

của Trung Quốc gồm 79 Điều, 6 Chương, ban hành ngày 14/4/2021 và có hiệu lực 

01/01/2022. 

 
Ảnh minh họa 

Kêt́ quả tổng quát 

Chia sẻ tại “Diễn đàn trực tuyến về xây dựng cơ sở, vùng sản xuất nông nghiệp xuất 

khẩu; nhìn lại 1 năm đáp ứng Lệnh 248, 249” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổ chức sáng 7/12, ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng thông báo và Điểm 

https://congthuong.vn/chu-de/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon.topic
https://congthuong.vn/chu-de/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon.topic
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hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS 

Việt Nam) - cho hay, tính đến ngày 5/12, đã có 2.426 mã số sản phẩm xuất khẩu của 

khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp Việt Nam được Hải quan Trung Quốc cấp phép theo Lệnh 

248, Lệnh 249. 

Trong đó, Nhóm 1 có 18 sả n phẩ m (gồm thịt và các sản phẩm từ thịt; sản phẩm thủy 

sản; sản phẩm từ sữa; yến sào và sản phẩm từ tổ yến; ruột động vật (dùng làm vỏ xúc 

xích); sản phẩm từ ong; trứng và các sản phẩm trứng; dầu thực phẩm và nguyên liệu; 

bánh có nhân các loại; ngũ cốc dùng làm thực phẩm; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha; 

các loại rau tươi, rau tách nước (rau khô, rau sấy) và đậu khô; gia vị nguồn gốc tự nhiên; 

quả hạch và các loại hạt; trái cây sấy khô; hạt cà phê và ca cao chưa rang; thực phẩm ăn 

kiêng đặc biệt; thực phẩm chức năng) phải đăng ký qua cơ quan thẩm quyền nước xuất 

khẩu (Việt Nam) là 1.236 mã, chiếm 50,9%. Thực phẩm nằm  ngoài 18 mặt hàng Nhóm 1 

nêu trên được đăng ký trực tiếp trên hệ thống http://singlewindow.cn là 1.190 mã, chiếm 

49,1%.“So với các nước trong khu vực thì đây là con số tương đối lớn”, ông Ngô Xuân 

Nam nhận định. 

Thách thức và tôǹ tạ i đôí vơí doanh nghiệp 

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Ngô Xuân Nam, sau 1 năm triển khai 

Lệnh 248 và Lệnh 240, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang đối mặ t với nhiều thách thức đối  

và tồn tạ i. Cụ thể, phần mềm https://cifer.singlewindow.cn vừa thực hiện vừa hoàn thiện 

nên thường xuyên nâng cấp; thay đổi cơ quan thẩm quyền phê duyệt sản phẩm phía Hải 

quan Trung Quốc. Việc đăng ký online trên hệ thống đăng ký của Hải quan Trung Quốc đòi 

hỏi doanh nghiệp phải thićh ứng với công nghệ và sử  dụ ng ngoại ngữ là tiếng Trung và 

tiếng Anh. Một số doanh nghiệp vẫn chưa nắm vững cać quy trình, quy định đăng ký 

doanh nghiệp theo hình thức online. Thao tác khai báo thông tin trên hệ thống sai lệch, tài 

khoản tự mở không thông qua cơ quan có thẩm quyền duyệt định danh nên thủ tục thông 

quan hàng hóa của doanh nghiệp cuñg chị u những ả nh hưở ng nhất đị nh. 
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Bên cạnh đó, doanh nghiệp thiêú thông tin khi định danh mã HS code dâñ tới sai lệch 

so với thực tế, gây trở ngại cho quá trình thông quan hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp chưa 

tìm hiểu và nắm bắt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc 

nên chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung Quốc (Lệnh 249) (phải 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tuân theo nguyên tắc HACCP). 

Đê ̀xuât́ giải pháp 

Để đáp ứng được các điều kiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc, ông Ngô Xuân 

Nam khuyến nghị, các doanh nghiệp cần thiết lập và vận hành hệ thống quản lý an toàn vệ 

sinh thực phẩm theo nguyên tắc HACCP (mục 3, Điều 5, Lệnh 248). 

Đối với các doanh nghiệp đăng ký nhanh năm 2021, cần nhanh chóng thực hiện việc 

bổ sung các thông tin đăng ký trên hệ thống CIFER trước ngày 30/6/2023 (điểm 5, mục 1, 

Công hàm 353). Doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan thẩm quyền đã nộp hồ sơ 

đăng ký hoặc Văn phòng SPS Việt Nam để được hướng dẫn. Sau thời hạn trên, nếu doanh 

nghiệp chưa hoàn thiện bổ sung hồ sơ, mã sản phẩm sẽ bị đưa ra khỏi danh sách của Hải 

quan Trung Quốc. 

“Doanh nghiệp cũng cần chú ý các lỗi thường gặp khi khai báo online như: Thông tin 

về tài khoản; địa chỉ văn phòng/địa chỉ nơi sản xuất; cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương; tên Latin/khoa học của sản phẩm; thông tin về người liên lạc; ghi chú... Doanh 

nghiệp cũng cần nắm chắc các quy định Lệnh 248, Lệnh 249 và thường xuyên cập nhật 

thông tin từ các cơ quan chuyên môn để có điều chỉnh cho phù hợp”, ông Ngô Xuân Nam 

nhấn mạnh.  

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cần xây dựng và 

thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn thực phẩm, tuân thủ luật pháp và các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia của Trung Quốc về an toàn thực phẩm, chuẩn bị các điều 

kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm nhà xưởng, thiết lập hệ thống ghi chép hồ sơ đảm bảo 

truy xuất nguồn gốc để đáp ứng kiểm tra trước và sau khi đăng ký xuất khẩu vào Trung 

Quốc, và theo dõi chặ t che ̃các cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm của Hải quản Trung 

https://congthuong.vn/chu-de/thi-truong-trung-quoc.topic
https://congthuong.vn/chu-de/an-toan-thuc-pham.topic
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Quốc để có biện pháp phòng hoặc khắc phục kịp thời (nếu thuộc diện cảnh báo) theo 

hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. 

“Doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký nhanh và được cấp mã cần nhanh chóng hoàn 

thiện hồ sơ trước thời điểm ngày 30/6/2023. Doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao nhận 

thức trong việc tuân thủ đáp ứng các yêu cầu tại 2 lệnh này”, ông Ngô Xuân Nam một lần 

nữa lưu ý. 

Trách nhiệm của chińh quyêǹ đị a phương 

Về phía chính quyền địa phương, ông Ngô Xuân Nam cho rằng, cần tăng cường quản 

lý, giám sát về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến; tiếp tục hướng dẫn 

doanh nghiệp trong quá trình đăng ký mã số doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào thị 

trường Trung Quốc đảm bảo đáp ứng các quy định về quản lý an toàn thực phẩm của thị 

trường này. Đồng thời, tăng cường trao đổi các vấn đề kỹ thuật tạo điều kiện để doanh 

nghiệp Việt Nam hoàn thiện việc đăng ký hồ sơ, đăng ký mã số doanh nghiệp đáp ứng quy 

định của Lệnh 248, và Lệnh 249. Tiếp tục truyền thông và phổ biến các kiến thức, quy định 

và hướng dẫn triển khai việc đăng ký. 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/12/2022-

15/12/2022 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả rập xê út 15 Thịt, các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm nói chung; Máy quay; 

Thiết bị giặt là 

Ai Cập 4 Hóa chất; Sơn 

Bahrain 15 Thịt; Thực phẩm chế biến; Thực phẩm nói chung 

Brazil 13 Thịt nguội; Lốp ô tô; Khí ga; Thiết bị y tế; Lò vi song; Dược phẩm  

Burundi 6 Thuốc trừ sâu; Thiết bị giải trí 

Ca na đa 2 Hàng hóa nguy hiểm 

các Tiểu Vương 

Quốc Ả Rập Thống 

Nhất 

17 Thịt, các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm nói chung; Thiết bị giặt là; 

Dầu ăn; Cà phê 

Chi lê 2 Thuốc trừ sâu 

Ecuador 2 Đồ nội thất 

Gha na 1 Phương tiện cơ giới 

Hàn Quốc 7 Thực phẩm; Gỗ xẻ; Dược phẩm; Sản phẩm vệ  

Hoa Kỳ 21 Hóa chất; Xì gà; Điều hòa; Máy bơm; Bảo vệ môi trường; Hóa 

chất độc hại; Thiết bị dành cho trẻ em;  

 Israel 4 Vòi; Ghế cao cho trẻ em; Găng tay bảo hộ lao động 

Kenya 19 Hoá chất; Thực phẩm đóng gói; Thiết bị dành cho trẻ em; Thiết bị 

làm lạnh; Thiết bị đun nước; Đèn sợi đốt; Công tắc; Gỗ; Dụng cụ 

và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Chất thải; Ống nhựa; Trứng; 

Đèn; Rau quả; 

Kuwait 21 Thịt, các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm nói chung; Máy quay; 

Thiết bị giặt là 

Liên minh châu Âu 3 Thiết bị điện và điện tử; Thức ăn chăn nuôi hữu cơ; Muối hữu cơ 

Nhật Bản 3 Điều hòa; Tủ động; Dược phẩm 

Nicaragua 2 Chất thải đặc biệt; Nước uống 

Oman 15 Thịt, các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm nói chung; Máy quay; 

Thiết bị giặt là 
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Philippines 1 Thiết bị y tế 

Qatar 15 Thịt, các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm nói chung; Máy quay; 

Thiết bị giặt là 

Rwanda 6 Thuốc trừ sâu 

Singapore 1 Lưu huỳnh 

Thụy Điển  1 Vật liệu đóng gói 

Tanzania 7 Thuốc trừ sâu; Cá và các sản phẩm từ cá 

Thổ Nhĩ Kỳ 4 Thực phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Kem; Phụ gia thực 

phẩm 

Uganda 5 Thuốc trừ sâu; Đồ uống không cồn;  

Úc 2 Gỗ; Xe đạp 

Ukraine 6 Thiết bị điện và điện tử; Máy rửa bát gia đình; Sản phẩm xây 

dựng, công trình kiến trúc 

Sản phẩm bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp; Chiết xuất cà 

phê và chiết xuất rau diếp xoăn dành cho con người; Thiết bị y tế, 

Yemen 15 Thịt, các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm nói chung; Máy quay; 

Thiết bị giặt là 

Tổng: 249 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 12/2022 

(Nguồn: WTO) 

Thực phẩm chức năng 

Ngày 14/12/2022 Hàn Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi "Quy định công bố thông tin 

về sức khỏe trên nhãn thực phẩm". Các sửa 

đổi cụ thể như sau: 

- Làm rõ các yêu cầu đối với thực phẩm, 

v.v. được ghi nhãn hoặc quảng cáo là thực 

phẩm chức năng; 

- Áp dụng các sửa đổi đối với Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật về Thực phẩm chức 

năng tốt cho sức khỏe; 

- Thay đổi lượng khuyến cáo sử dụng hàng ngày của Nondigestible Maltodextrin. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến sau 60 ngày kể từ ngày 

thông báo cho WTO. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_8578_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1123 

Thực phẩm  

Ngày 09/12/2022 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi "Đạo luật ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm". Cụ thể, Hàn Quốc sẽ cấm 

sử dụng thuật ngữ ma túy (narcotics - là tên gọi chung chỉ những chất kích thích thần kinh 
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có hiệu ứng gây ngủ) hoặc các thuật ngữ tương tự được quy định trong 'Đạo luật kiểm 

soát ma túy' khi ghi nhãn và quảng cáo tên thực phẩm, v.v. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên 

WTO tham gia đóng góp ý kiến sau 60 

ngày kể từ ngày thông báo cho WTO. 

 

 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_8394_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1122 

Gỗ 

Ngày 06/12/2022 Hàn Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn và thông số kỹ 

thuật đối với sản phẩm gỗ”. Các sửa đổi cụ 

thể như sau: 

1. Giảm số lần kiểm tra phân loại gỗ xẻ 

công dụng từ từng sản phẩm gỗ thành gỗ lấy 

mẫu trong lô; 

2. Nêu rõ tổ chức chứng nhận phương pháp đo độ ẩm trừ phương pháp sấy khô; 

3. Bổ sung các Tiêu chuẩn công nghiệp của Hàn Quốc liên quan đến gỗ xẻ làm tài 

liệu tham khảo. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến sau 60 ngày kể từ ngày 

thông báo cho WTO. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_8394_00_x.pdf
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_8300_01_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1120 

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

Ngày 07/12/2022 Brazil thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

nghị quyết số 1130, ngày 24 tháng 11 năm 

2022. Cụ thể, dự thảo sẽ sửa đổi Bảng phân 

loại các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và 

nước hoa để trong phụ lục. Chưa xác định thời 

gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có 

hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên 

WTO tham gia đóng góp ý vào 06/1/2023. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6520575/consulta_publica_1130_2022

_CCOSM.rtf/f8721db9-8d11-4b4b-aaf1-eb3384bbb60b 

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1459 
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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 

16/2022/TT-
BKHCN của 

Bộ trưởng 

Bộ Khoa học 

và Công 

nghệ 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xăng, 
nhiên liệu điêzen và 

nhiên liệu sinh học 

15/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Tai-nguyen-Moi-
truong/Thong-tu-16-2022-

TT-BKHCN-Quy-chuan-ky-

thuat-xang-nhien-lieu-

diezen-va-nhien-lieu-sinh-

hoc-546055.aspx 

2 Thông tư 

06/2022/TT-
BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 
06:2022/BXD về An 

toàn cháy cho nhà 

và công trình  

30/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Xay-dung-Do-
thi/Thong-tu-06-2022-TT-

BXD-Quy-chuan-QCVN-06-

2022-BXD-An-toan-chay-cho-

nha-va-cong-trinh-

544059.aspx 

3 Thông tư 
05/2022/TT-

BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

QCVN 03:2022/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Phân 

cấp công trình phục 

vụ thiết kế xây 

dựng  

30/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Xay-dung-Do-

thi/Thong-tu-05-2022-TT-

BXD-Quy-chuan-QCVN-03-

2022-BXD-phan-cap-cong-

trinh-thiet-ke-xay-dung-

543956.aspx 

4 Thông tư 
17/2022/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị 

đầu cuối IoT băng 

hẹp E-UTRA - Phần 

truy nhập vô tuyến 

29/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-17-2022-TT-

BTTTT-Quy-chuan-thiet-bi-

dau-cuoi-IoT-bang-hep-E-

UTRA-Phan-truy-nhap-vo-

tuyen-542071.aspx 
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5 Thông tư 

18/2022/TT-
BTTTT của 

Bộ trưởng 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương 
thích điện từ đối với 

thiết bị âm thanh 

không dây dải tần 

từ 25 MHz đến 

2000 MHz 

29/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Cong-nghe-thong-
tin/Thong-tu-18-2022-TT-

BTTTT-Quy-chuan-tuong-

thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-

am-thanh-khong-day-

542070.aspx 

6 Thông tư 

19/2022/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng 

Bộ Thông 

tin và 
Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất 

lượng dịch vụ điện 

thoại trên mạng 

viễn thông di động 

mặt đất 

29/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-19-2022-TT-

BTTTT-Quy-chuan-chat-

luong-dich-vu-dien-thoai-

tren-mang-vien-thong-di-

dong-542064.aspx 

7 Thông tư 

18/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

kíp vi sai phi điện 

MS  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-18-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-ve-an-toan-san-
pham-vat-lieu-no-cong-

nghiep-538006.aspx 

8 Thông tư 

19/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 
Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 
kíp vi sai phi điện 

nổ chậm LP  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-19-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-ky-thuat-
quoc-gia-ve-an-toan-san-

pham-vat-lieu-no-cong-

nghiep-538008.aspx 

9 Thông tư 

20/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 
Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

dây nổ thường  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-20-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-san-
pham-vat-lieu-no-cong-

nghiep-day-no-thuong-
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538480.aspx 

10 Thông tư 
21/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

kíp khởi nổ phi điện 

(cuộn dây LIL)  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-21-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-vat-

lieu-no-cong-nghiep-kip-khoi-

no-phi-dien-cuon-day-LIL-

538010.aspx 

11 Thông tư 
22/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

thuốc nổ ANFO chịu 

nước  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-22-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-vat-

lieu-no-cong-nghiep-thuoc-

no-ANFO-chiu-nuoc-

538013.aspx 

12 Thông tư 

23/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

thuốc nổ nhũ tương 

rời  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-23-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-vat-

lieu-no-cong-nghiep-thuoc-

no-nhu-tuong-roi-

538082.aspx 
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

28/2022/QĐ

-TTg của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định việc nhập 

khẩu máy móc, 

thiết bị, dây chuyền 

công nghệ đã qua 

sử dụng  

20/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-28-2022-

QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-

18-2019-QD-TTg-nhap-khau-

may-moc-da-qua-su-dung-

546811.aspx 

2 Quyết định 

340/QĐ-

YDCT của 

Cục trưởng 

Cục Quản lý 
Y, Dược cổ 

truyền 

Danh mục 12 thuốc 

cổ truyền sản xuất 

trong nước được 

gia hạn giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 07  

12/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

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

dinh-340-QD-YDCT-2022-

Danh-muc-thuoc-co-truyen-

trong-nuoc-duoc-gia-han-
luu-hanh-dot-07-

545923.aspx 

3 Quyết định 

2708/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Về rà soát nhà xuất 

khẩu mới trong vụ 

việc áp dụng biện 

pháp chống lẩn 

tránh biện pháp 
phòng vệ thương 

mại đối với sản 

phẩm đường mía 

(mã vụ việc: 

NR01.AC02.AD13-

AS01)  

09/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-2708-QD-BCT-2022-

nha-xuat-khau-moi-chong-

lan-tranh-phong-ve-thuong-

mai-duong-mia-544973.aspx 

4 Thông tư 

19/2022/TT-

BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng 

tại Việt Nam và 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 
cấm sử dụng tại 

Việt Nam  

02/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-19-2022-TT-

BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-

bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-

su-dung-tai-Viet-Nam-

543292.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với quy định về an toàn với sản phẩm dệt may dành cho 

trẻ sơ sinh của Hàn Quốc 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 09/2022, Quy định 

về An toàn đối với Sản phẩm Dệt may dành 

cho Trẻ sơ sinh của Hàn Quốc (mã thông báo 

G/TBT/N/KOR/678)  đã vấp phải quan ngại từ 

các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ 

thể như sau:  

- Quan ngại của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU): 

EU bày tỏ quan ngại về các quy định của Hàn Quốc đối với việc kiểm tra sự phù hợp 

của các sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh. Vào tháng 2 năm 2018, Hàn Quốc đã đưa 

ra các quy định an toàn mới đối với quần áo trẻ sơ sinh, điều này đã thay đổi quy trình thử 

nghiệm và chứng nhận của các sản phẩm này. EU cho rằng quần áo dành cho trẻ sơ sinh 

có nguy cơ tiếp xúc với con người rất thấp, không giống như máy tạo độ ẩm cho trẻ sơ 

sinh hoặc máy làm ấm tay. Do đó, EU không có các yêu cầu kiểm tra và chứng nhận 

nghiêm ngặt như vậy đối với sự an toàn của quần áo trẻ sơ sinh, bởi vì EU tin rằng việc 

kiểm tra sẽ hạn chế thương mại hơn mức cần thiết để thực hiện một mục tiêu hợp pháp, 

tức là không phù hợp với Điều 2.2 của Hiệp định TBT. EU hiểu rằng các thị trường lớn khác 

cũng không có quy định nghiêm ngặt như vậy đối với quần áo trẻ sơ sinh. Việc áp dụng 

biện pháp này đã làm tăng đáng kể chi phí thử nghiệm và chứng nhận đối với các nhà sản 

xuất châu Âu. Ví dụ: chi phí trung bình hàng tháng của một nhà sản xuất tăng hơn gấp đôi 

vào năm 2018 so với mức trung bình hàng tháng năm 2017 và tăng tám lần vào năm 2019 

so với mức trung bình hàng tháng năm 2017.  
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Ngoài ra, báo cáo từ ngành công nghiệp EU cũng đã chỉ ra rằng việc kiểm tra không 

được thực hiện trên cơ sở bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, gây 

bất lợi cho các nhà nhập khẩu. EU đã có nhiều cuộc họp với các cơ quan liên quan của Hàn 

Quốc để giải quyết vấn đề trên. Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) đã 

công nhận rằng quần áo dành cho trẻ sơ sinh không phải là một sản phẩm nguy hiểm, tuy 

nhiên KATS vẫn bổ sung quần áo dành cho trẻ sơ sinh vào phạm vi điều chỉnh của quy 

định. Tuy nhiên, KATS đã  không thiện chí trong việc khắc phục, mặc dù không biết việc 

tuân thủ quy định này đã thay đổi và gây khó khăn như thế nào cho các nhà sản xuất. Tỷ 

lệ tuân thủ của một số công ty EU trong lĩnh vực dệt may đã là hơn 98,5%. Do đó, EU 

mong muốn các cơ quan chức năng của Hàn Quốc thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ 

rào cản thương mại này. 

- Phản hồi của Phái đoàn Hàn Quốc: 

Hàn Quốc đánh giá cao sự quan tâm của các nước thành viên EU đối với quy định 

của Hàn Quốc về các sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh. Vào ngày 27 tháng 10 năm 

2021, đại diện của EU tại Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc đã tổ chức 

một cuộc họp liên quan đến quan ngại này và thảo luận chi tiết về những quan ngại mà EU 

đưa ra. Phản hồi lần này của Hàn Quốc sẽ giống như những gì Hàn Quốc đã giải thích 

trong cuộc họp trước. EU đã nêu quan ngại về các sản phẩm dệt may được sử dụng bởi 

hoặc cho trẻ sơ sinh dưới 36 tháng tuổi, cụ thể là các yêu cầu quá nghiêm ngặt do EU cho 

rằng quần áo trẻ sơ sinh có nguy cơ rủi ro đối với con người rất thấp. Tuy nhiên, một đánh 

giá rủi ro đối với các sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc cho thấy rằng rủi 

ro đối với sức khoẻ của trẻ sơ sinh là rất cao, đặc biệt là do các hư hỏng trong vải, sợi, hoá 

chất và những thứ khác gây ra. Độ an toàn của các sản phẩm quần áo dành cho trẻ sơ 

sinh phải được xác nhận thông qua việc kiểm tra sản phẩm. Hàn Quốc cũng lưu ý rằng sự 

đa dạng và phức tạp của các đánh giá rủi ro có thể dẫn đến sự khác biệt về mức độ rủi ro 

đối với quần áo trẻ sơ sinh giữa Hàn Quốc và EU. 
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Liên quan đến lo ngại của EU về sự gia tăng đáng kể chi phí thử nghiệm và chứng 

nhận đối với các nhà sản xuất châu Âu trong năm 2018 và 2019 do các yêu cầu sửa đổi đối 

với sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh, Hàn Quốc lưu ý rằng các nhà sản xuất EU 

theo từng giai đoạn đã cố gắng mở rộng doanh số bán hàng của họ tại thị trường Hàn 

Quốc và việc tăng chi phí thử nghiệm là không thể tránh khỏi. Không có khả năng việc 

tăng chi phí thử nghiệm chỉ vì nguyên nhân là do tuân thủ quy định của Hàn Quốc. Theo 

EU, việc thử nghiệm đã không được thực hiện trên cơ sở bình đẳng giữa các nhà sản xuất 

trong nước và nước ngoài đối với quần áo trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, Hàn Quốc khẳng định 

rằng, đạo luật liên quan, "Đạo luật đặc biệt về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em", chắc 

chắn đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài. Hàn 

Quốc cũng lưu ý rằng, đối với ý kiến cho rằng Hàn Quốc đối xử không công bằng, chỉ có 

EU đưa ra mà không có bất kỳ quốc gia nào có ý kiến tương tự đối với Hàn Quốc. Hơn 

nữa, các nhà sản xuất EU tuyên bố rằng tỷ lệ tuân thủ của quần áo trẻ sơ sinh là 98,5%, 

nhưng Hàn Quốc không tìm thấy bất kỳ cơ sở nào cho tuyên bố này. Hàn Quốc rất hy vọng 

có thể giải quyết các mối quan tâm của EU tại Ủy ban TBT này theo phương thức đôi bên 

cùng có lợi.  
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng 

Sau gần 3 năm, một số cuộc Hội nghị ACCSQ và các nhóm công tác được tổ chức 

bằng hình thức trực tuyến do đại dịch Covid 19, Hội nghị ACCSQ lần thứ 58 được tổ chức 

tại Philippines từ ngày 06-09/12/2022, do Cục Tiêu chuẩn Philippines (BPS) chủ trì tổ chức 

với sự tham gia của đại diện các nước thành viên ASEAN gồm Brunei, Campuchia, 

Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam và Ban Thư ký 

ASEAN.   

Đoàn Việt Nam gồm đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế – Tổng cục TCĐLCL và đại diện Cục 

Thương mại điện tử – Bộ Công Thương, Cục Quản lý dược – Bộ Y tế và Cục Đăng kiểm 

tham dự Hội nghị.   

 
Đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị 
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Trong 4 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cập nhật về tình 

hình ký kết các văn bản của ASEAN trong năm 2022, nhiệm vụ trong tâm năm 2023 bao 

gồm sáng kiến trong năm ASEAN do nước chủ nhà Indonesia đề xuất; rà soát Kế hoạch 

Chiến lược Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn 2016-2025 và Kế hoạch tổng thể Chương trình Kết 

nối của ASEAN 2025, lắng nghe báo cáo tiến độ của các nhóm công tác của ACCSQ, cập 

nhật tình hình thực hiện các Chương Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật và Quy trình Đánh 

giá Sự phù hợp trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do của ASEAN với các nước 

như Úc và New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada cũng như tình hình 

chuẩn bị cho đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa của ASEAN (ATIGA). 

Các cuộc họp đối tác đối thoại của ACCSQ cũng được diễn ra trong tuần tổ chức Hội 

nghị, bao gồm: Cuộc họp Đối thoại ACCSQ – EU lần thứ 20 về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn 

thảo luận về hỗ trợ tổng thể từ EU dành cho ASEAN và tiến độ của Chương trình Hỗ trợ Hội 

nhập Khu vực ASEAN (ARISE +). Cuộc họp Đối thoại ACCSQ-Vương quốc Anh về Tiêu 

chuẩn và Hợp chuẩn lần thứ nhất do Philippines đồng chủ trì đã nêu bật sự hỗ trợ chung 

của Vương quốc Anh đối với ASEAN, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật cho 

ACCSQ, và cập nhật về các hoạt động và cam kết trong các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế. 

 
Toàn cảnh Hội nghị 
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Cuộc họp Đối thoại ACCSQ – Nhật Bản lần thứ 8 (Tiểu ban về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 

kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN Nhật Bản 

– AJCEP) do Malaysia đồng chủ trì đã thảo luận về tiến độ các hoạt động và dự án ASEAN 

hợp tác với Nhật Bản, trong đó, hiệu quả nổi bật là Dự án về tương thích điện từ (EMC) và 

đánh giá sự phù hợp an toàn của thiết bị đa phương tiện (MME) và dự án Nghiên cứu khả 

thi cho các chương trình đánh giá năng lực chuyên gia kiểm soát chất lượng (QC). Trong 

số các nước ASEAN, Việt Nam là nước đầu tiên phối hợp với Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản 

(KSA) tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên gia kiểm soát chất lượng với sự tham gia 

của khoảng 100 thí sinh. Việc tham gia dự án khu vực mở ra khả năng cho hợp tác song 

phương giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc tổ chức kỳ thi với nhiều cấp độ khác nhau 

tại Việt Nam trong tương lai.    

Hội nghị ACCSQ lần thứ 58 và các hội nghị liên quan đã được nước chủ nhà 

Philippines tổ chức chu đáo, tạo được bầu không khí thân thiện, cởi mở giữa các đại biểu 

đến từ các nước thành viên ASEAN và các bên đối tác, đối thoại. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 NĂM THỰC THI VKFTA LÀM THAY ĐỔI DIỆN MẠO 

THƯƠNG MẠI VIỆT - HÀN 
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Vấn đề hôm nay 
 

7 năm thực thi VKFTA làm thay đổi diện mạo thương mại Việt – Hàn 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực vào năm 2015 

và cho đến nay đã thực thi được 7 năm, làm thay đổi diện mạo thương mại giữa Hàn Quốc 

và Việt Nam. 

Cho đến nay, VKFTA đã tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt 

Nam thông qua các ưu đãi về thuế quan và giảm thủ tục hành chính. Rât́ nhiều lĩnh vực 

được hưởng lợi và các doanh nghiệp cuñg đa ̃tận dụng rất tốt các cơ hội mà hiệ p đị nh này 

mang lại. Đầu tháng 10, LS Electric, công ty điện hàng đầu của Hàn Quốc tại Việt Nam, 

tuyên bố sẽ tăng cường năng lực sản xuất với một nhà máy mới tại Bắc Ninh, với hy vọng 

khoản đầu tư mới này sẽ tạo ra nguồn thu ước tińh đạ t 45 triệu USD mỗi năm. Trong khi 

đó, Samsung cũng dự định đầu tư thêm 3,3 tỷ USD vào Việt Nam với kế hoạch sản xuất 

hàng loạt linh kiện bán dẫn tại tỉnh Thái Nguyên. 

 
Ảnh minh họa 

https://congthuong.vn/chu-de/thu-hut-dau-tu-han-quoc.topic
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Trong sản xuất điện tử tiêu dùng, theo VKFTA, Việt Nam xóa bỏ 31 dòng thuế áp 

dụng cho các sản phẩm điện tử và linh kiện của Hàn Quốc. Khi các mức thuế này được dỡ 

bỏ, việc nhập khẩu linh kiện cho các thiết bị điện tử, như điện thoại di động, từ Hàn Quốc 

trở nên rẻ hơn. Nhờ đó, các hãng điện tử Hàn Quốc có thể đa dạng hóa các bộ phận trong 

chuỗi cung ứng của họ vào quốc gia Đông Nam Á này mà không phải lo lắng về chi phí đầu 

vào gia tăng. 

Ví dụ, Samsung đã dần dần mở rộng dấu ấn của mình tại Việt Nam trong nhiều năm 

và đạt được thành công lớn. Năm 2021, bất chấp đại dịch Covid-19, Samsung Việt Nam 

vẫn xuất khẩu được 65,5 tỷ USD mặt hàng điện tử, tăng 15,8% so với năm 2020. 

VKFTA cũng đã tạo điều kiện cho các yêu cầu đầu tư của Việt Nam từ Hàn Quốc, mở 

ra một số lĩnh vực cho đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều hơn. Điều này bao gồm lĩnh vực 

năng lượng của Việt Nam, nơi một số công ty Hàn Quốc đang làm việc để xây dựng cơ sở 

hạ tầng năng lượng xanh của Việt Nam. 

Vào tháng 1, SK Ecoplant, một chi nhánh của SK Group - tập đoàn lớn thứ ba tại Hàn 

Quốc, đã chính thức hợp tác với công ty năng lượng Việt Nam, Nami Solar, trong một liên 

doanh năng lượng mặt trời trị giá 200 triệu USD. Dự án được thiết lập để tạo ra công suất 

điện mặt trời áp mái lên tới 250 MWp để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong 

nước. Vào tháng 7 năm nay, SK Group cũng đã công bố kế hoạch phát triển nhà máy điện 

hydro và chuỗi cung ứng điện hydro tại tỉnh Cần Thơ. 

Ngành công nghiệp thực phẩm của Hàn Quốc và Việt Nam đều được hưởng lợi rất 

nhiều từ VKFTA. Theo hiệp định, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều xóa bỏ thuế quan đối với 

một số mặt hàng thực phẩm ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Hai bên đã đồng ý loại bỏ 

thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm thực phẩm khác trong vòng 10 - 15 năm tới. 

Chẳng hạn, tôm và tôm hùm của Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu vào Hàn Quốc, với 

hạn ngạch 15.000 tấn mỗi năm. 

Hiện nay, Tập đoàn CJ, tập đoàn thực phẩm và giải trí lớn nhất Hàn Quốc đang phát 

triển các trang trại nuôi tôm tại Việt Nam để sản xuất thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc 
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nhằm tận dụng hạn ngạch nhập khẩu tôm miễn thuế tăng lên. Tập đoàn CJ cũng đã thực 

hiện một số khoản đầu tư trọng điểm vào ngành thực phẩm Việt Nam. Tập đoàn này đã 

mua 65% cổ phần của Công ty TNHH Thực phẩm Minh Đạt và 47,33% cổ phần của CTCP 

Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre – hai nhà sản xuất thực phẩm chính của Việt Nam. 

Việt Nam cắt giảm thuế quan đối với phụ tùng ô tô và xe tải hoặc ô tô trên 3000cc từ 

Hàn Quốc theo VKFTA. Điều này đã tạo lợi thế cho các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc tại Việt 

Nam: họ có thể nhập khẩu các bộ phận/linh kiện từ nước sở tại với chi phí thấp hơn, sau 

đó lắp ráp và phân phối thành phẩm tại Việt Nam với giá cạnh tranh hơn. Khi nhu cầu ô tô 

tăng cao ở Việt Nam do thu nhập khả dụng tăng lên, đầu tư vào thị trường ô tô của đất 

nước có thể rất sinh lợi. 

Hyundai, nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Hàn Quốc, là một trong những công ty đầu 

tiên đầu tư vào thị trường ô tô Việt Nam. Năm 2017, Hyundai đã liên doanh với Tập đoàn 

Thành Công Việt Nam để lắp ráp và phân phối xe ô tô Hyundai tại Việt Nam, hình thành 

công ty con là Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công. Đến năm 2018, Hyundai Thành Công 

đã có nhà máy lắp ráp quy mô lớn tại Ninh Bình, công suất 60.000 xe/năm. Việc xây dựng 

nhà máy thứ hai dự kiến hoàn thành vào tháng 11 này. Hai nhà máy này dự kiến có tổng 

công suất lên tới 170.000 chiếc/năm. 

Việt Nam – Hàn Quốc tích cực tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. 

Năm nay đánh dấu 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hai nước từ 

lâu đã là đối tác tin cậy trên nhiều phương diện từ thương mại đến chính trị, hướng tới kim 

ngạch song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. Hàn Quốc hiện là một trong những 

quốc gia đóng góp lớn nhất vào dòng vốn FDI của Việt Nam, đã đầu tư 80,5 tỷ USD vào 

9.400 dự án tính đến tháng 9 năm 2022. 

 

 

 

 

https://congthuong.vn/chu-de/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai.topic
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/12/2022-

30/12/2022 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập 15 Vật liệu đóng gói hàng hóa; Thiết bị cho trẻ em; Thịt; Sữa và các 

sản phẩm từ sữa; Ống tiêm, kim tiêm; Sản phẩm hóa chất; Sơn 

và vecni; Thiết bị cho trẻ em; Đồ trang sức 

Bolivia 1 Xà phòng 

Brazil 12 Thiết bị điện và điện tử; Thiết bị y tế; Dược phẩm 

Burundi 6 Bánh mì; Đồ uống không cồn; Ngũ cốc 

Ca na đa 3 Thuốc và thiết bị y tế; Ti vi 

Colombia 1 Mỹ phẩm 

Ecuador 1 Mỹ phẩm 

El Salvador 3 Thực phẩm; Cây giống 

Hoa Kỳ 7 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Sản phẩm dành cho trẻ em; Hóa 

chất; Thiết bị sưởi ấm và điều hòa không khí; Hydrofluorocarbons 

 Israel 24 Đồ chơi; Gỗ; Bình gas; Bình chữa cháy dạng bọt cô đặc; Thép; Hệ 

thống báo cháy; Nhựa PVC; Sơn 

Kenya 33 Đồ uống không cồn; Gỗ; Dụng cụ và vật phẩm tiếp xúc với thực 

phẩm; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đồ sơ cứu; Rau quả, Trái 

cây; Ngũ cốc; Sắt; Sản phẩm dệt; Đồ nội thất 

Liên minh châu Âu 2 Sản phẩm đường sắt 

Malaysia 4 Ti vi kỹ thuật số 

Mozambique 1 Sữa 

Nhật Bản 2 Vật liệu cách nhiệt; Các chất có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần 

kinh trung ương 

Namibia 3 Hàng hóa nói chung 

New Zealand 1 Các sản phẩm bằng nhôm 

Peru 1 Mỹ phẩm 

Rwanda 6 Ngũ cốc 



 

                                                                                                                                                                                                            Bản tin TBT | 6 
   

Thụy Sỹ 1 Tủ lạnh 

Tanzania 60 Thiết bị điện và điện tử; Máy rửa bát gia đình; Đường và các sản 

phẩm từ đường; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đồ sơ cứu; Rau 

quả, Trái cây; Ngũ cốc; Sắt; Sản phẩm dệt; Đồ nội thất; Phân 

bón; Sơn và véc ni; Gia vị 

Uganda 6 Ngũ cốc 

Úc 2 Sản phẩm hữu cơ; Hóa chất 

Uruguay 1 Phát thải 

Tổng: 196 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 12/2022 

(Nguồn: WTO) 

Sản phẩm đường sắt 

Ngày 22/12/2022 Liên minh châu Âu 

thông báo cho các nước Thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định của Ủy 

ban Số 321/2013, Số 1299/2014, Số 

1300/2014, Số 1301/2014, Số 1302/2014, Số 

1304/2014 và Quy chế thực thi của Ủy ban 

(EU) 2019/777. 

Dự thảo sẽ cập nhật các thông số kỹ thuật về khả năng tương tác của đầu máy và 

toa khách, toa xe chở hàng, cơ sở hạ tầng đường sắt, quản lý năng lượng đường sắt, tiếng 

ồn đường sắt và để chăm sóc tốt nhất cho hành khách bị suy giảm khả năng vận động. 

Thời gian dự kiến thông qua vào quý 2 năm 2023. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 

20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của Liên minh châu Âu. 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/EEC/22_8900_00_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/EU/942 

Sản phẩm đường sắt 

Ngày 21/12/2022 Liên minh châu Âu thông báo cho các nước Thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban (EU) về đặc điểm kỹ thuật đối với khả năng 

tương tác liên quan đến các hệ thống phụ điều khiển - chỉ huy và tín hiệu của hệ thống 

đường sắt ở Liên minh châu Âu và bãi bỏ Quy định (EU) 2016/91. 
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Dự thảo Quy định sẽ cập nhật các 

thông số kỹ thuật về khả năng tương tác 

liên quan đến các hệ thống phụ 'điều khiển-

chỉ huy và báo hiệu' ảnh hưởng đến cả hệ 

thống bên đường và trên tàu. 

Thời gian dự kiến thông qua vào quý 2 

năm 2023. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 

20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của Liên minh châu Âu. 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/EEC/22_8863_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/EU/941 

Điện thoại 

Ngày 20/12/2022 Brazil thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo số 73, ngày 4 tháng 10 

năm 2022 để Tham vấn cộng đồng. Mục 

đích của việc tham vấn cộng đồng nhằm 

cập nhật thông số kỹ thuật phục vụ hoạt 

động đánh giá sự phù hợp và quy trình 

thử nghiệm đối với dây điện thoại, hiện 

được phê duyệt bởi Đạo luật 413/2018, 677/2018 và 678/2018. 

Mọi góp ý có thể được gửi tại địa chỉ sau: 

https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx, chọn Tham vấn cộng đồng Số 

73. 

 Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý vào 16/2/2023. 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_8863_00_e.pdf
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/VisualizarTextoConsulta.aspx?TelaDeOrige

m=2&ConsultaId=10087 

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1461 
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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 

16/2022/TT-
BKHCN của 

Bộ trưởng 

Bộ Khoa học 

và Công 

nghệ 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xăng, 
nhiên liệu điêzen và 

nhiên liệu sinh học 

15/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Tai-nguyen-Moi-
truong/Thong-tu-16-2022-

TT-BKHCN-Quy-chuan-ky-

thuat-xang-nhien-lieu-

diezen-va-nhien-lieu-sinh-

hoc-546055.aspx 

2 Thông tư 

06/2022/TT-
BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 
06:2022/BXD về An 

toàn cháy cho nhà 

và công trình  

30/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Xay-dung-Do-
thi/Thong-tu-06-2022-TT-

BXD-Quy-chuan-QCVN-06-

2022-BXD-An-toan-chay-cho-

nha-va-cong-trinh-

544059.aspx 

3 Thông tư 
05/2022/TT-

BXD của Bộ 

trưởng Bộ 

Xây dựng 

QCVN 03:2022/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Phân 

cấp công trình phục 

vụ thiết kế xây 

dựng  

30/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Xay-dung-Do-

thi/Thong-tu-05-2022-TT-

BXD-Quy-chuan-QCVN-03-

2022-BXD-phan-cap-cong-

trinh-thiet-ke-xay-dung-

543956.aspx 

4 Thông tư 
17/2022/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị 

đầu cuối IoT băng 

hẹp E-UTRA - Phần 

truy nhập vô tuyến 

29/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-17-2022-TT-

BTTTT-Quy-chuan-thiet-bi-

dau-cuoi-IoT-bang-hep-E-

UTRA-Phan-truy-nhap-vo-

tuyen-542071.aspx 
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5 Thông tư 

18/2022/TT-
BTTTT của 

Bộ trưởng 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương 
thích điện từ đối với 

thiết bị âm thanh 

không dây dải tần 

từ 25 MHz đến 

2000 MHz 

29/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Cong-nghe-thong-
tin/Thong-tu-18-2022-TT-

BTTTT-Quy-chuan-tuong-

thich-dien-tu-doi-voi-thiet-bi-

am-thanh-khong-day-

542070.aspx 

6 Thông tư 

19/2022/TT-

BTTTT của 

Bộ trưởng 

Bộ Thông 

tin và 
Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất 

lượng dịch vụ điện 

thoại trên mạng 

viễn thông di động 

mặt đất 

29/11/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-19-2022-TT-

BTTTT-Quy-chuan-chat-

luong-dich-vu-dien-thoai-

tren-mang-vien-thong-di-

dong-542064.aspx 

7 Thông tư 

18/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

kíp vi sai phi điện 

MS  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-18-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-ve-an-toan-san-
pham-vat-lieu-no-cong-

nghiep-538006.aspx 

8 Thông tư 

19/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 
Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 
kíp vi sai phi điện 

nổ chậm LP  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-19-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-ky-thuat-
quoc-gia-ve-an-toan-san-

pham-vat-lieu-no-cong-

nghiep-538008.aspx 

9 Thông tư 

20/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 
Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

dây nổ thường  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-20-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-san-
pham-vat-lieu-no-cong-

nghiep-day-no-thuong-
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538480.aspx 

10 Thông tư 
21/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

kíp khởi nổ phi điện 

(cuộn dây LIL)  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-21-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-vat-

lieu-no-cong-nghiep-kip-khoi-

no-phi-dien-cuon-day-LIL-

538010.aspx 

11 Thông tư 
22/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

thuốc nổ ANFO chịu 

nước  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v
an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-22-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-vat-

lieu-no-cong-nghiep-thuoc-

no-ANFO-chiu-nuoc-

538013.aspx 

12 Thông tư 

23/2022/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu 

nổ công nghiệp - 

thuốc nổ nhũ tương 

rời  

31/10/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-23-2022-TT-

BCT-Quy-chuan-an-toan-vat-

lieu-no-cong-nghiep-thuoc-

no-nhu-tuong-roi-

538082.aspx 
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn 

bản/ Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

28/2022/QĐ

-TTg của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định việc nhập 

khẩu máy móc, 

thiết bị, dây chuyền 

công nghệ đã qua 

sử dụng  

20/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-28-2022-

QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-

18-2019-QD-TTg-nhap-khau-

may-moc-da-qua-su-dung-

546811.aspx 

2 Quyết định 

340/QĐ-

YDCT của 

Cục trưởng 

Cục Quản lý 
Y, Dược cổ 

truyền 

Danh mục 12 thuốc 

cổ truyền sản xuất 

trong nước được 

gia hạn giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 07  

12/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

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

dinh-340-QD-YDCT-2022-

Danh-muc-thuoc-co-truyen-

trong-nuoc-duoc-gia-han-
luu-hanh-dot-07-

545923.aspx 

3 Quyết định 

2708/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

thương 

Về rà soát nhà xuất 

khẩu mới trong vụ 

việc áp dụng biện 

pháp chống lẩn 

tránh biện pháp 
phòng vệ thương 

mại đối với sản 

phẩm đường mía 

(mã vụ việc: 

NR01.AC02.AD13-

AS01)  

09/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Thuong-mai/Quyet-

dinh-2708-QD-BCT-2022-

nha-xuat-khau-moi-chong-

lan-tranh-phong-ve-thuong-

mai-duong-mia-544973.aspx 

4 Thông tư 

19/2022/TT-

BNNPTNT 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng 

tại Việt Nam và 

Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật 
cấm sử dụng tại 

Việt Nam  

02/12/2022 https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-19-2022-TT-

BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-

bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-

su-dung-tai-Viet-Nam-

543292.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với  dự thảo Quy định kỹ thuật về dán nhãn sử dụng 

năng lượng cho một số thiết bị sử dụng điện và khí đốt của Colombia 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 09/2022, dự 

thảo Quy định kỹ thuật về dán nhãn sử 

dụng năng lượng cho một số thiết bị sử 

dụng điện và khí đốt của Colombia (mã 

thông báo G/TBT/N/COL/212/Add.6) 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 cảm ơn Colombia đã thông báo dự thảo quy định kỹ thuật về "Ghi nhãn sử 

dụng năng lượng cho một số thiết bị sử dụng điện và khí đốt" trong mã thông báo 

G/TBT/N/COL/212/Add.6. Phía Hoa Kỳ hiểu rằng Colombia đã sử dụng "Tiêu chuẩn AHRI 

1360" làm tiêu chuẩn tham chiếu để xây dựng bộ tiêu chuẩn thử nghiệm sản phẩm "Làm 

mát bằng Datacom". Hoa Kỳ hoan nghênh Colombia đã tham khảo tiêu chuẩn quốc tế này. 

Tuy nhiên, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại rằng dự thảo quy định vẫn còn thiếu trong việc tham 

chiếu để chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế khác, chẳng hạn như các tiêu chuẩn AHRI, đối 

với các sản phẩm khác được đề cập trong dự thảo này. Do đó, Hoa Kỳ kêu gọi Colombia 

sửa đổi dự thảo quy định để mở rộng việc chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế và tránh thử 

nghiệm trùng lặp cũng như những hạn chế không cần thiết đối với thương mại quốc tế. 

Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại rằng do không tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế khác, các sản 

phẩm mặc dù đã được chứng minh là có chất lượng và hiệu quả cao sẽ bị trì hoãn hoặc bị 
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từ chối gia nhập thị trường, do đó làm giảm sự lựa chọn của người tiêu dùng và ảnh hưởng 

đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng của Colombia.  

- Quan ngại của Phái đoàn Hàn Quốc: 

Liên quan đến dự thảo quy định của Colombia, Phái đoàn Hàn Quốc đã có một số ý 

kiến như sau:  

Liên quan đến các điều khoản sửa đổi đối với máy điều hòa không khí, Hàn Quốc 

hiểu rằng các tiêu chí đã được áp dụng riêng biệt trước đây theo nhóm sản phẩm (Điều 

hòa nhiệt độ trong phòng và Thiết bị điều hòa không khí) sẽ được tích hợp thành một và 

các tiêu chí khắt khe hơn so với trước đây sẽ được áp dụng theo khung thời gian. Tiêu chí 

đầu tiên sẽ được áp dụng từ ngày nhập cảnh (không được xác định) đến ngày 31 tháng 12 

năm 2022 (sau đây gọi là "giai đoạn 1"), và các tiêu chí khắt khe hơn sẽ được áp dụng từ 

ngày 1 tháng 1 năm 2022 (sau đây gọi là "giai đoạn 2"). Các nhà sản xuất và phân phối 

điều hòa không khí có mối quan tâm về lịch trình áp dụng quy định này. Vì ngày có hiệu 

lực của dự thảo vẫn chưa được xác định, (ngày quy định dự kiến có hiệu lực dự kiến là sau 

nửa cuối năm 2020). Trong trường hợp này, ngày thực thi dự thảo sẽ là sau nửa cuối năm 

2021, do đó, tiêu chí của giai đoạn 1 sẽ là áp dụng trong thời gian rất ngắn (dưới sáu 

tháng kể từ ngày bắt buộc thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021).  Các tiêu chí mới 

sẽ được áp dụng sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong trường hợp như vậy, công ty sản 

xuất có thể phải chịu gánh nặng hành chính và tốn kém do phải thay đổi nhãn hai lần 

trong một thời gian ngắn. Việc thay đổi quy định kỹ thuật hai lần trong một thời gian ngắn 

được coi là điều không mong muốn đối với người dân Colombia trong điều kiện vận hành 

một hệ thống ổn định. Do đó, Hàn Quốc đề nghị Colombia phải cung cấp thông tin nếu 

chính phủ Colombia có bất kỳ quyết định nào về ngày có hiệu lực của quy định này và Hàn 

Quốc đề nghị Colombia đưa ra được giải pháp thay thế cho vấn đề này nếu ngày có hiệu 

lực bị trì hoãn như đã nêu ở trên. 
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- Phản hồi của Phái đoàn Colombia: 

Trả lời các quan ngại của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, phái đoàn Colombia đưa ra tuyên bố 

sau đây: 

Colombia xin cảm ơn Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin và các góp ý liên 

quan đến dự thảo quy định sửa đổi các yêu cầu về dán nhãn và làm rõ một số yêu cầu 

được thiết lập trong phụ lục chung của quy định kỹ thuật về dán nhãn hiệu quả năng 

lượng. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Khai thác và Năng lượng Colombia tuyên bố rằng dự 

thảo sửa đổi các quy định kỹ thuật về dán nhãn nhằm mục đích hài hòa các phạm vi hiệu 

suất năng lượng cho máy điều hòa không khí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân 

thủ các yêu cầu kỹ thuật và ngày có hiệu lực của dự thảo đã được xác định là 01 tháng 1 

năm 2022. Đối với các quan ngại của Hàn Quốc về yêu cầu hai nhãn cho một sản phẩm 

điều hòa không khí trong một thời gian ngắn, Colombia tuyên bố rằng do tình trạng khẩn 

cấp về sức khỏe do COVID-19 gây ra và các yếu tố khác được đề cập bởi các bên quan 

tâm đến việc cập nhật các quy định kỹ thuật về ghi nhãn, không thể xác định ngày ban 

hành để sửa đổi quy định tại thời điểm này. Trước những quan ngại của Hàn Quốc, Bộ 

Khai thác và Năng lượng sẽ đánh giá phương án sửa đổi các ngày được đề xuất để thay 

đổi phạm vi hiệu quả năng lượng. Cuối cùng, Colombia muốn các nước Thành viên hiểu 

rằng sự thay đổi trong các giá trị tham chiếu không nhất thiết có nghĩa là các thử nghiệm 

hoặc các thủ tục liên quan khác sẽ phải được thực hiện lại để chứng minh sự phù hợp. 

Miễn là các điều kiện giống như đối với nhãn đầu tiên, sản phẩm có thể được phân loại lại 

(nếu có) bằng cách sử dụng các kết quả tương tự theo phạm vi hiệu quả năng lượng mới. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Hiệp định RCEP và tác động đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật của Việt Nam 

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên RCEP nhìn chung theo hệ 

thống tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ITU, CODEX… tương tự hệ thống TCVN nên tạo thuận 

lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước thành viên. Tuy nhiên, 

thị trường này cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải thay đổi để 

thích ứng.   

Tiềm năng của thị trường RCEP   

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic 

Partnership – RCEP) chính thức được ký kết vào tháng 11/2020 giữa 10 nước thành viên 

ASEAN và 5 đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New 

Zealand. Khi Hiệp định RCEP được thực thi tạo nên thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người 

tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP xấp xỉ 26.200 tỷ USD, chiếm 

khoảng 30% GDP toàn cầu, trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Hiệp 

định RCEP sẽ góp phần tạo lập cấu trúc thương mại mới trong khu vực, thúc đẩy toàn cầu 

hóa theo hướng tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại một cách bền vững.   
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Hiệp định RCEP giúp Việt Nam tiếp cận các thị trường tiêu dùng lớn, gấp đôi quy mô 

của các thị trường trong CPTPP. Khi Việt Nam trở thành nhà sản xuất công nghệ cao, RCEP 

có thể giúp doanh nghiệp trong nước tăng cường xuất khẩu và thu hút hàng hóa chất 

lượng cao cho người tiêu dùng. 

Ngoài ra, trước nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam như nông sản và các 

sản phẩm thủy sản, Việt Nam được hưởng lợi. Việc đơn giản hóa các thủ tục như hải quan 

và quy tắc xuất xứ sẽ giúp giảm bớt tình trạng quan liêu, cho phép nhiều doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tham gia hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% tổng số doanh nghiệp 

tại Việt Nam, đóng góp vào 40% GDP, do đó RCEP mang lại cơ hội đáng kể cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong việc nâng cao chuỗi giá trị.   

Tác động thuận lợi đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của VN 

  Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với hơn 13500 TCVN, tỷ lệ 61% hài hòa tiêu chuẩn 

quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đã bao trùm hầu hết lĩnh vực, góp phần hỗ trợ đắc lực cho sự 

phát triển kinh tế – xã hội, trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng hóa của doanh nghiệp Việt 

Nam hội nhập dễ dàng vào các thị trường lớn, yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Úc…    

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên RCEP nhìn chung theo hệ 

thống tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ITU, CODEX… tương tự hệ thống TCVN nên tạo thuận 

lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước thành viên. Mặt khác, 

RCEP cũng mở cửa cho các dịch vụ logistics, thương mại điện tử, khiến hàng hoá đến tay 

người tiêu dùng giữa các nước dễ dàng. Đặc biệt, các quốc gia ASEAN yêu cầu tiêu chuẩn, 

chất lượng gần tương đương Việt Nam. Điều này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam 

tiếp cận thị trường trên. 

Thách thức, khó khăn của Việt Nam   

Một số nước phát triển trong RCEP như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

New Zealand, Singapore… thời gian qua tăng cường ban hành, áp dụng các quy định kiểm 

sát chặt chẽ hơn đối với tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật. Trong nhiều trường hợp hàng hoá 
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của doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua được tiêu chuẩn quốc gia xuất khẩu, nhưng lại 

gặp khó khăn khi đáp ứng các tiêu chuẩn riêng, do nhà nhập khẩu đưa ra, yêu cầu phải 

thỏa mãn thì mới được đưa vào hệ thống phân phối, siêu thị, chuỗi cung ứng… Ví dụ, yêu 

cầu về dán nhãn cacbon trên sản phẩm dệt may xuất khẩu, dán nhãn xanh, phát triển bền 

vững (FSC) đối với sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để 

doanh nghiệp hướng đến đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 

năng lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm khi xuất khẩu, tăng uy tín thương hiệu đối 

với người tiêu dùng trong nước.   

Bên cạnh đó, sản phẩm, hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu vào các nước RCEP còn 

phải đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, ghi 

nhãn, quy cách mẫu mã… Quy định của thị trường nhập khẩu ngày càng nâng cao và chặt 

chẽ hơn.   

Các rào cản kỹ thuật của các nước đối với hàng nhập khẩu luôn có xu hướng gia 

tăng, như thị trường Úc đưa ra các quy định về kiểm dịch động thực vật; truy xuất nguồn 

gốc; dán nhãn; sinh vật ngoại lai; thị trường Nhật Bản cũng đưa ra các quy định về dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, hàm lượng các chất trong sản phẩm; chỉ 

tiêu vi sinh; dán nhãn; truy xuất nguồn gốc. Điển hình như Trung Quốc – thị trường khá dễ 

tính với hàng hoá nông sản của Việt Nam, nhưng hiện nay cũng gia tăng, siết chặt các biện 

pháp quản lý kỹ thuật, đưa ra yêu cầu kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, chỉ tiêu an toàn 

không khác gì những thị trường khó tính như EU hay các nước phương Tây… 

Đứng trước những thay đổi và thách thức trên, các cơ quan quản lý nhà nước và 

doanh nghiệp Việt Nam đã rất nỗ lực để đổi mới, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của thị trướng RCEP. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực khả năng đáp ứng 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nhà nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, 

chất lượng, mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu cao của thị trường, nhất là hiện nay, 

ngoài áp dụng về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về trách 

nhiệm xã hội, môi trường, phát triển bền vững…    
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Đề xuất giải pháp triển khai   

Để giải quyết những khó khăn, thách thức nêu trên cần phải có một chương trình, 

chiến lược tổng thể cấp quốc gia nhằm rà soát, hoàn thiện, cải tiến, nâng cao năng lực hạ 

tầng chất lượng quốc gia, phát triển đồng bộ toàn hệ thống từ cơ quan quản lý, nhà sản 

xuất, tư vấn, dịch vụ, logistic…, cụ thể:   

Thứ nhất, về hoàn thiện khung pháp lý, ưu tiên sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật, sửa đổi Luật Chất lượng SPHH, các văn bản hướng dẫn liên quan theo 

hướng phù hợp với cam kết trong Hiệp định RCEP nói riêng, các Hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới nói chung. 

Thứ hai, chủ động xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án 

phát triển Hạ tầng Chất lượng quốc gia (NQI) để tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện, 

tăng cường năng lực kỹ thuật trong toàn hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Việt 

Nam, góp phần thuận lợi giao thương với thị trường RCEP, đồng thời nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia, kiểm soát tốn hơn hàng nhập khẩu, bảo vệ thị trường trong nước hiệu 

quả hơn;   

Thứ ba, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng. Hình thành hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số quốc gia chuyên ngành (iSTAMEQ).   

Thứ tư, phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia theo hướng đẩy mạnh hài hòa tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực mà thị trường RCEP đang áp dụng (ISO, IEC, CODEX 

EN, ASTM,…). Tập trung soát xét, sửa đổi, xây dựng mới TCVN trong các lĩnh vực có thế 

mạnh sản xuất như sản phẩm điện-điện tử, nông nghiệp, dệt may, gia dày, viễn thông, 

CNTT, đồ tiêu dùng gia dụng, đồ gỗ…   

Thứ năm, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật 

mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận… cho các cơ quan, tổ 

chức, hiệp hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng. 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL. 
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