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Vấn đề hôm nay
Ủy ban TBT thông qua báo cáo đánh giá ba năm một lần về hoạt
động và thực thi Hiệp định TBT
Phiên họp tháng 11/2021 của Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) đã
diễn ra vào tuần 2 của tháng 11/2021, trong đó các ngày từ 10-12/2021 đã tập trung thảo
luận về báo cáo Đánh giá ba năm một lần về hoạt động và thực thi của Hiệp định TBT
trong đó có các vấn đề nổi cộm như chuẩn bị cho đại dịch, biến đổi khí hậu và ô nhiễm
chất dẻo. Tại phiên họp này, các nước Thành viên cũng đã cùng nhau xem xét 89 quan
ngại thương mại cụ thể (STC) trong đó có tới 25 STC được nêu ra lần đầu tiên, bao gồm
các vấn đề liên quan đến ghi nhãn, thử nghiệm và an toàn của sản phẩm.
Bà Elisa Olmeda (Mexico), tân Chủ tịch Ủy ban TBT, cho biết: “Đánh giá ba năm một
lần là cơ hội để cải thiện công việc của ủy ban. Nó giúp các thành viên cập nhật các chủ đề
mới và cải thiện công việc của họ trong các lĩnh vực minh bạch và thiết lập tiêu chuẩn. Việc
xem xét giúp chúng tôi năng động, cung cấp thông tin và đảm bảo việc thực thi Hiệp định
TBT tốt hơn”.
Ba năm một lần, các thành viên WTO có nhiệm vụ xem xét lại công việc của Ủy ban
TBT, xem xét những thay đổi và thách thức mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn.
Quá trình xem xét bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 khi các nước Thành viên gửi ý tưởng của
mình về các công việc mới dành cho Ủy ban và đưa ra một loạt các khuyến nghị đối với các
công việc mới này. Quá trình xem xét đã thu hút được 40 đề xuất do Brazil, Canada,
Colombia, Liên minh Châu Âu, Philippines, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Bắc Trung Hoa và Hoa
Kỳ đệ trình. Những đề xuất này là cơ sở để tất cả các nước Thành viên nhận xét và thảo
luận thêm trong quá trình thông qua kế hoạch làm việc.
Các đề xuất mà các nước Thành viên WTO đã gửi hướng đến giải quyết nhiều vấn đề
khác nhau với tính minh bạch rõ rệt. Các lĩnh vực khác được đề cập bao gồm đánh giá sự
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phù hợp, chính sách công nhận, tác động của tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp siêu
nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến, an ninh mạng và các
sản phẩm kỹ thuật số (bao gồm cả trí tuệ nhân tạo), việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế
về thực phẩm quy định, bài học kinh nghiệm từ COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Một số vấn đề nổi bật trong Báo cáo Ba năm một lần gồm:

Thực hiện thông báo TBT liên quan đến COVID-19
Theo báo cáo của Ban Thư ký WTO, kể từ tháng 3 năm 2020, các thành viên WTO đã
gửi tổng cộng 179 thông báo TBT liên quan đến COVID-19. Các thông báo này chiếm 41%
tổng số các thông báo WTO liên quan đến COVID cho đến nay. Riêng trong giai đoạn từ
ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 11/2021 đã có tổng cộng 26 thông báo TBT liên quan
đến COVID-19 được gửi cho Ủy ban, liên quan đến một loạt các sản phẩm, bao gồm thuốc,
vật tư y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân cũng như các sản phẩm thông thường. Ngày
8/10/2021, Ban Thư ký cũng đưa ra một danh sách cập nhật các nút thắt/điểm tắc nghẽn
về TBT và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại đối với các sản phẩm quan trọng nhằm
chống lại đại dịch COVID-19.
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Quan ngại thương mại cụ thể (STC)
Xu hướng quan ngại thương mại nêu ra tại phiên họp của Ủy ban TBT ngày càng gia
tăng và tại phiên họp tháng 11/2021 khi có tới 89 STC đã được nêu ra. Các biện pháp môi
trường chiếm ưu thế trong phiên thảo luận về STC khi các lĩnh vực như lượng khí thải
carbon của pin, nền kinh tế vòng tròn, quản lý chất thải nhựa, phân loại hóa chất độc hại
và khí thải xe cộ đã được đưa lên hàng đầu.
Bên cạnh đó, hàng hóa gia dụng và thiết bị điện cũng là một chủ đề được quan tâm,
với nhiều câu hỏi được đặt ra cho các biện pháp tiết kiệm năng lượng và nước của các sản
phẩm như máy giặt và máy sấy, tính sẵn có lâu dài của các bộ phận thay thế chiếu sáng
cho tủ lạnh, yêu cầu dán nhãn đối với TV độ phân giải cực cao (UHD) ở chế độ chờ và quy
trình thử nghiệm đối với đèn ở chế độ chờ. Ngoài ra, quan ngại về về các biện pháp liên
quan đến kiểm tra các chất chống côn trùng, sự an toàn của các trò chơi giải trí và các loại
hải sản cũng được chú ý. Các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch đã được nêu ra trong
một số lo ngại về thương mại, đặc biệt là những thách thức đối với việc kiểm tra tại chỗ và
thăm các cơ sở thử nghiệm.

Minh bạch hóa
Ban Thư ký đã cập nhật cho Ủy ban về các công việc đang tiến hành để phát triển một
nền tảng tích hợp về tính minh bạch thông qua việc hợp nhất một số công cụ trực tuyến
của TBT, chẳng hạn như Hệ thống quản lý thông tin TBT (TBTIMS), Hệ thống gửi thông
báo TBT (TBTNSS) và ePing. Cổng thông tin này sẽ giúp cộng đồng TBT tìm kiếm thông tin
liên quan đến các yêu cầu của sản phẩm và Ban Thư ký đã đặt mục tiêu sẽ ra mắt nền
tảng mới này vào tháng 3 năm 2022.

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/10/2021 15/11/2021
Nước thông báo

Ả Rập
Ấn Độ

Số
lượng
TB
2
5

Vấn đề thông báo

Ai Cập

17

Bahrain
Barbados
Brazil

1
1
42

Burundi

19

Các tiểu Vương
quốc Ả rập thống
nhất
Ca na đa
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Ecuador
Đài Loan
Guatemala
Hàn Quốc
Honduras

7

Phương tiện cơ giới; Dầu ăn;
Hệ thống viễn thông; Hóa chất hữu cơ; A xít; Thực phẩm nói chung;
Thực phẩm đóng gói; Trimethyl Phosphite
Bê tông và sản phẩm bê tông; Xi măng; Cà phê; Quầy nấu ăn, bàn
làm việc, lò nướng và các thiết bị tương tự; Thiết bị nhãn khoa; Thực
phẩm; Đồ chơi; Sản phẩm hóa chất;
Dầu ăn
Halogen vonfram
Dược phẩm; Rơ moóc; Hệ thống tạo năng lượng điện cố định; Xe đạp
dành cho trẻ em; Nhiên liệu lỏng; Cầu chì; Dụng cụ đo lường; Pháo
hoa; Lốp xe đường bộ; Ống thép carbon; Xi lanh; Mũ bảo hiểm; Bình
chữa cháy dạng bột; Ống thép cacbon; Bình áp suất cao để chứa khí
mêtan; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thiết bị điện; Thực phẩm đóng
gói; Sản phẩm nông nghiệp; Rượu và các sản phẩm từ rượu;
Tăm bông y tế; Bông ngoáy tai; Cá; Thực phẩm; Cửa và cửa sổ; A
xít; Thuốc thử hóa học; Mực; Thuốc trừ sâu; Hoá chất;
Dầu ăn; Gỗ; Thiết bị đo lường;

2
2
1
1
2
5
6
2
12
1

Thiết bị truyền thông vô tuyến; Rau quả
Thực phẩm bổ sung vitamin D; Bếp đốt củi
Mạng lưới truyền tải và phân phối điện
Thiết bị điện
Đèn chiếu sáng; Thiết bị điện
Mỹ phẩm; Dược phẩm; Các phụ kiện xây dựng; Thuốc trừ sâu
Thiết bị giặt là; Thiết bị điện; Tai nghe; Thực phẩm
Thiết bị điện; Thực phẩm
Máy thở; Thực phẩm; Dược phẩm; Hoá chất; Mỹ phẩm; Thiết bị y tế
Thực phẩm
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Hoa Kỳ

29

Các bộ phận và phụ tùng xe cơ giới; Hành; Sản phẩm bổ sung thủy
ngân; Vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng bằng đường sắ; Thiết bị
cầm tay tương thích với máy trợ thính; Thiết bị nấu ăn; Thiết bị cung
cấp nguồn điện; Phát thải; Hoá chất; Thực phẩm; Động cơ mô hình
650; Boeing kiểu 777-9; Xe máy điện; Phenol, Isopropylated
Phosphat (3: 1); hóa chất độc hại; Máy giặt quần áo dân dụng; Xích
đu cho trẻ sơ sinh; Máy giặt quần áo; Quạt và máy thổi; Thiết bị đèn
halogen kim loại; Máy điều hòa không khí di động; Máy trợ thính; Kỹ
thuật hàng hải; Động cơ địa hình nhỏ

Indonesia

7

Israel

4

Jamaica
Kenya
Kuwait
Lithuania
Liên minh châu Âu

1
1
1
1
11

Malawi

4

Mexico
Nicaragua
Nhật Bản
Nga

5
2
4
4

Oman
Panama
Paraguay
Peru
Philippines

2
1
5
1
1

Thực phẩm; Thiết bị điện; Thiết bị nhà bếp; Nhãn điện tử; Thiết bị
lạnh gia dụng;
Thực phẩm đóng gói; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Súng hạng nhẹ
có đặc điểm tương tự như súng trường kiểu M-16, M-4, AR-15, TAR23 và X-95 và các bộ phận hoặc phụ tùng của chúng
Thực phẩm đóng gói;
Đồ sơ cứu
Dầu ăn
Thuốc lá
Động cơ đốt trong; Phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin; Rượu;
Hoạt chất thuốc trừ sâu; Sản phẩm hữu cơ; Thiết bị y tế chẩn đoán in
vitro;
Muối; Gia vị và đồ gia vị; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Phụ gia thực
phẩm;
Hàng hóa nguy hiểm; Vi sinh thực phẩm; Dược phẩm;
Thiết bị điện; Thực phẩm chế biến
Dược phẩm; Phân bón; Dầu ăn
Thiết bị điện áp thấp; Phương tiện kỹ thuật có khả năng tạo ra nhiễu
điện từ; Thiết bị cho môi trường dễ cháy nổ; Rác thải EEE 13.030.30,
thiết bị điện nói chung 29.020, linh kiện điện tử nói chung 31.020
Dầu ăn; Mỹ phẩm
Thiết bị điện
Pho mát; Sữa; Thực phẩm;
Thiết bị nhãn khoa;
Sản phẩm theo chứng nhận bắt buộc BPS
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Qatar
Rwanda

1
19

Dầu ăn
Tăm bông y tế; Bông ngoáy tai; Cá và sản phẩm thủy sản; Cửa ra
vào và cửa sổ; Thuốc thử hóa học; A xít; Mực; Thuốc trừ sâu; Hoá
chất;
Thiết bị điện;
Tăm bông y tế; Bông ngoáy tai; Cá và sản phẩm thủy sản; Các quá
trình trong công nghiệp thực phẩm; Cửa ra vào và cửa sổ; A xít;
Thuốc thử hóa học; Mực in; Thuốc trừ sâu; Hoá chất;
Thép; Đèn; Thiết bị giặt là; Thiết bị điện dùng để chăm sóc da hoặc
tóc; Khoáng chất; Thực phẩm nói chung; Phát thải; Mô tô, xe gắn
máy; Sản phẩm công nghiệp;
Van xả nước; Bộ tiếp điểm AC; Đèn huỳnh quang; Chất chữa cháy
bằng bọt khí nén; Đèn chiếu sáng; Thiết bị điện; Tủ an toàn sinh học;
Thiết bị vệ sinh; Tăm bông y tế; Nước, Nước thải; Chất lỏng cách
điện; Bông ngoáy tai; Cá và sản phẩm thủy sản; Thực phẩm chế
biến; Cửa ra vào và cửa sổ; Chất làm mát động cơ; Sơn và vecni;
Chất làm lạnh và chất chống đông; Dầu nhờn; Chất lỏng cách điện;
Sản phẩm dầu mỏ; A xít; Hoá chất; Thuốc trừ sâu
Thuốc và sản phẩm y tế; Máy kéo nông nghiệp và lâm nghiệp; Máy
sưởi;

Singapore
Tanzania

2
19

Thái Lan

17

Trung Quốc

8

Uganda

35

Ukraine

5

Uruguay

4

Pho mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Vương Quốc Anh

2

Máy biến áp; Thuốc thử chẩn đoán

Yemen

1

Dầu ăn

Tổng: 326 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 11/2021
(Nguồn: WTO)
Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với van xả nước
Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo
Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu hiệu suất tối thiểu
đối với van xả nước. Cụ thể, Tiêu chuẩn sẽ quy
định các giá trị hiệu suất giới hạn, yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp kiểm tra hiệu quả sử dụng
nước của van xả dùng cho bể nước hoặc bồn tiểu.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho van xả nước dùng cho các bể nước hoặc bồn tiểu
được lắp đặt trên đường ống cấp nước lạnh trong các cơ sở xây dựng với điều kiện áp suất
tĩnh của nguồn cấp nước không lớn hơn 0,6 MPa. 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 tham gia đóng
góp ý kiến vào 09/01/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7091_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1628
Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng bọt khí nén của Trung Quốc
Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo
Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất chữa cháy bằng
bọt khí nén. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các
thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, yêu cầu,
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phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đánh dấu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản các chất
chữa cháy bằng bọt khí nén. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn
của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.
Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7094_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1631
Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết
bị điện tương tự của Trung Quốc
Ngày 10/11/2021 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 thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện
tương tự. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các
thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu và phương pháp
thử về tính an toàn của các thiết bị điện gia dụng
và các thiết bị điện tương tự.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong việc lắp đặt, sử dụng, bảo trì, sửa chữa các thiết
bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Tài liệu này cũng có thể áp dụng cho các bộ
phận điện của đồ dùng thể thao và đồ chơi điện.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác
định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các
nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7096_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1633
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Tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm vệ sinh dùng một lần của Trung Quốc
Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu
chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm vệ sinh dùng
một lần. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu
vệ sinh đối với nguyên liệu, quy trình sản xuất và sản
phẩm, cũng như các phương pháp thử nghiệm, yêu
cầu đóng gói, vận chuyển, bảo quản và ghi nhãn của
các sản phẩm vệ sinh dùng một lần.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm vệ sinh dùng một lần được bán và
sử dụng trong lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho khăn lau vệ sinh được sử dụng trên bề mặt của đồ
vật.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác
định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các
nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7098_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1635
Đài Loan: Đề xuất của Đài Loan trong việc sửa đổi các yêu cầu pháp lý đối
với máy in, máy photocopy và 30 mặt hàng khác
Ngày 3/11/2021, Đài Loan đã thông báo cho các nước thành viên WTO về Đề xuất sửa
đổi các yêu cầu pháp lý đối với máy in, máy photocopy và 30 loại hình sản phẩm khác.
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Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm định Đài Loan (BSMI) đề xuất áp dụng phiên bản
mới nhất của các thông số kỹ thuật về an toàn điện, khả năng tương thích điện từ và các
tiêu chuẩn kiểm tra liên quan như CNS 15598-1:
2000 và CNS 15936: 2016, với mục đích đưa các
quy định của BSMI trở nên phù hợp với các tiêu
chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo sức khỏe, quyền lợi
và sự an toàn cho người tiêu dùng đồng thời cũng
giúp bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, tiêu chuẩn CNS 15598-1: 2020 cũng được sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu
cầu phê chuẩn của Công ước Minamata về thủy ngân nhằm giải quyết các mối lo đến từ
các nguy cơ đe dọa đối với sức khỏe con người và ảnh hưởng tới môi trường.
Theo nội dung của các yêu cầu pháp lý đối với việc đảm bảo các thông số kỹ thuật của
các thiết bị điện như máy in, máy photocopy và các 30 loại mặt hàng khác do BSMI đề
xuất, sản phẩm của các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu trong nước phải được chứng
nhận kiểm định về độ an toàn bởi BSMI, hoặc BSMI có chức năng kiểm định, thẩm tra các
nhà sản xuất trước khi các doanh nghiệp này nộp đơn xin đăng ký sản phẩm kinh doanh
của họ.
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày
1/1/2024. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến là 60 ngày kể
từ ngày có thông báo, tức ngày 2/1/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_6981_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_6981_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/471
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Tiêu chuẩn quốc gia đối với tủ an toàn sinh học của Trung Quốc
Ngày 10/11/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Tủ an toàn sinh học. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định
các thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, vật liệu, cấu trúc và
hiệu suất, phương pháp thử nghiệm, ghi dấu, ghi nhãn, quy
tắc kiểm tra, yêu cầu đóng gói, vận chuyển và bảo quản đối
với tủ an toàn sinh học. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ
sức khoẻ và sự an toàn của con người.
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự
kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham
gia đóng góp ý kiến vào 09/01/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_7097_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1634
Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia số
14 năm 2021 về Thực hiện Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (SKEM)
đối với việc sử dụng năng lượng của các hộ gia đình
Ngày 3/11/2021, Indonesia đã thông báo cho
các nước thành viên WTO về Quy định của Bộ trưởng
Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản số 14 năm
2021 và Tổng cục Năng lượng mới, Tái tạo và Tiết
kiệm Năng lượng của Indonesia về việc thực thi tiêu
chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với việc tiêu
thụ năng lượng của các hộ gia đình. Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (SKEM) là
một thông số kỹ thuật đưa ra các yêu cầu cụ thể về hiệu suất năng lượng tối thiểu trong
một số điều kiện nhất định nhằm hạn chế mức tiêu thụ năng lượng tối đa (pf) được cho
phép đối với sản phẩm tiêu thụ năng lượng gia dụng được sử dụng trong các hộ gia đình.
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Theo đó, các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải trình dự thảo về tiêu
chuẩn SKEM đối với các sản phẩm gia dụng tiêu thụ năng lượng được tiêu thụ tại thị
trường Indonesia. Việc thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (SKEM) được
chứng minh bằng cách ghi nhãn SKEM hoặc nhãn Tiết kiệm năng lượng. Nhãn Tiết kiệm
năng lượng là nhãn cung cấp thông tin cho biết các sản phẩm và thiết bị tiêu thụ năng
lượng đã đáp ứng các yêu cầu nhất định về tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.
Để thực hiện việc ghi nhãn SKEM hoặc nhãn Tiết kiệm năng lượng lên sản phẩm, các
nhà sản xuất và nhập khẩu trong nước phải có Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng do
Tổ chức chứng nhận Sản phẩm công nhận hoặc được cấp thông qua Chứng nhận Tiết kiệm
Năng lượng. Chứng chỉ chứng nhận tiết kiệm năng lượng có giá trị trong vòng bốn năm và
có thể được gia hạn.
Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là vào ngày 22/6/2021.
Thời hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia đóng góp ý kiến là 60 ngày kể từ
ngày có thông báo, tức ngày 2/1/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IDN/21_6972_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/IDN/135
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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
15/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy chuẩn kỹ thuật 29/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
quốc gia về an toàn
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongđối với áptômát
tu-15-2021-TT-BCT-Quyphòng nổ sử dụng
chuan-ve-an-toan-aptomatphong-no-su-dung-trong-motrong mỏ hầm lò
ham-lo-494441.aspx

2

Thông tư
10/2021/TTBTTTT của
Bộ trưởng
Bộ Thông tin
và Truyền
thông

Quy chuẩn kỹ thuật 28/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
quốc gia về thiết bị
n-ban/Cong-nghe-thongvô tuyến cự ly ngắn
tin/Thong-tu-10-2021-TTdải tần 40GHz đến
BTTTT-Quy-chuan-ve-thiet-bivo-tuyen-cu-ly-ngan-40GHz246 GHz
den-246-GHz-492834.aspx

3

Thông tư
11/2021/TTBTTTT của
Bộ trưởng
Bộ Thông tin
và Truyền
thông

Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về thiết bị
truy nhập vô tuyến
băng tần 5 GHz

28/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Thong-tu-11-2021-TTBTTTT-Quy-chuan-ve-thiet-bitruy-nhap-vo-tuyen-bang-tan5-GHz-492833.aspx

4

Thông tư
13/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công
Thương

Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về kiểm
định trên cơ sở rủi
ro đối với các bình
chịu áp lực nhà
máy lọc hóa dầu,
nhà máy chế biến
khí và nhà máy
đạm

27/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-13-2021-TTBCT-Quy-chuan-ve-kiem-dinhrui-ro-binh-chiu-ap-luc-nhamay-loc-hoa-dau492842.aspx
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5

Thông tư
09/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công
Thương

Quy chuẩn kỹ thuật 27/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
quốc gia về an toàn
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongsản phẩm vật liệu
tu-09-2021-TT-BCT-Quynổ công nghiệp chuan-ve-an-toan-san-phamthuốc nổ TNP1
vat-lieu-no-cong-nghiepthuoc-no-TNP1-492836.aspx

6

Thông tư
10/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công
Thương

Quy chuẩn kỹ thuật 27/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
quốc gia về an toàn
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongsản phẩm vật liệu
tu-10-2021-TT-BCT-Quynổ công nghiệp chuan-ve-an-toan-vat-lieu-nothuốc nổ nhũ tương
cong-nghiep-thuoc-no-nhurời bao gói
tuong-492838.aspx

7

Thông tư
11/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công
Thương

Quy chuẩn kỹ thuật 27/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
quốc gia về an toàn
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongsản phẩm vật liệu
tu-11-2021-TT-BCT-Quynổ công nghiệp chuan-ve-an-toan-vat-lieu-nocong-nghiep-min-pha-da-quamìn phá đá quá cỡ
co-492840.aspx

8

Thông tư
12/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công
Thương

Quy chuẩn kỹ thuật 27/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongquốc gia về an toàn
tu-12-2021-TT-BCT-Quysản phẩm vật liệu
chuan-ve-an-toan-thuoc-nonổ công nghiệp bot-khong-co-TNT-dung-chothuốc nổ bột không
lo-thien-492841.aspx
có TNT dùng cho lộ
thiên

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT
MỚI BAN HÀNH
Stt
1

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Nghị quyết
142/NQ-CP
của Chính
phủ

Phê duyệt "Hiệp
định vận chuyển
hàng không giữa
Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

15/11/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Giao-thong-Vantai/Nghi-quyet-142-NQ-CP2021-Hiep-dinh-Van-chuyenhang-khong-giua-Viet-Nam-
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và Chính phủ nước
Cộng hòa Ca-dắcxtan "

va-Ca-dac-xtan-494683.aspx

2

Nghị định
Về quản lý trang
98/2021/NĐ- thiết bị y tế
CP của
Chính phủ

08/11/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Nghidinh-98-2021-ND-CP-quan-lytrang-thiet-bi-y-te493940.aspx

3

Nghị định
95/2021/NĐCP của
Chính phủ

Sửa đổi Nghị định
83/2014/NĐ-CP về
kinh doanh xăng
dầu

01/11/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh95-2021-ND-CP-sua-doi-Nghidinh-83-2014-ND-CP465893.aspx

4

Quyết định
641/QĐ-QLD
của Cục
trưởng Cục
Quản lý
dược

Danh mục 106
thuốc sản xuất
trong nước được
cấp giấy đăng ký
lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 172

01/11/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-641-QD-QLD-2021thuoc-san-xuat-trong-nuocduoc-cap-giay-dang-ky-luuhanh-493048.aspx

5

Thông tư
14/2021/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Hướng dẫn thực
hiện Hiệp định
thương mại tự do
giữa Việt Nam và
Liên hiệp Vương
quốc Anh và Bắc
Ai-len về phòng vệ
thương mại

29/10/2021 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu14-2021-TT-BCT-thuc-hienHiep-dinh-Thuong-maiVuong-quoc-Anh-va-Bac-Ailen-492966.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn
đối với phương tiện có bánh của Nga
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 06/2021, Dự thảo
sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật "Về an toàn đối
với phương tiện có bánh" của Nga được
thông báo cho WTO vào ngày 20 tháng 3
năm 2020, mã thông báo G/TBT/N/RUS/100
đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành
viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Hàn Quốc:
Hàn Quốc tôn trọng nỗ lực của Hội đồng EAEU trong việc bảo vệ sự an toàn của người
tiêu dùng thông qua việc sửa đổi các quy định đối với phương tiện giao thông. Các công ty
Hàn Quốc hoàn toàn cam kết tuân thủ các quy định của EAEU. Tuy nhiên, liên quan đến
Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật "Về an toàn đối với phương tiện có bánh", được thông
báo cho WTO vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, mã thông báo G/TBT/N/RUS/100, Hàn Quốc
đã gửi các ý kiến góp ý vào tháng 12 năm 2020, tháng 2 năm 2021 và tháng 5 năm 2021
thông qua Điểm hỏi đáp về TBT của EAEU nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ
phía EAEU. Hàn Quốc xin nhắc lại các ý kiến góp ý như sau:
Thứ nhất, Hàn Quốc đề nghị EAEU sửa đổi đối với các yêu cầu về danh mục Hệ thống
cuộc gọi điện tử, được quy định tại Khoản 16. Các yêu cầu liên quan đến Cài đặt cuộc gọi
điện tử bắt buộc, Lỗi thời gian tiêu chuẩn, Chế độ hỗ trợ thông tin người dùng, Thông tin
PSAP trong khi Lái xe, Truyền dẫn thông tin xung quanh xe, Tín hiệu vận hành hệ thống và
Giao thức truyền dẫn. Cụ thể, Hàn Quốc muốn làm rõ liệu mỗi Quốc gia thành viên EAEU
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có thể điều chỉnh yêu cầu cài đặt Cuộc gọi điện tử theo luật trong nước của nước đó hay
không khi họ thấy phù hợp vì việc thiếu cơ sở hạ tầng ở một số quốc gia thành viên EAEU
sẽ cản trở quy định có hiệu lực. Ngoài ra, ngoài việc hệ thống e-Call hiện tại đáp ứng yêu
cầu Tín hiệu vận hành hệ thống, Hàn Quốc yêu cầu làm rõ liệu yêu cầu về Tín hiệu vận
hành hệ thống có bắt buộc đối với chức năng PSAP (Điểm trả lời an toàn công cộng) hay
không. Nếu có, Hàn Quốc đề nghị EAEU miễn trừ yêu cầu đệ trình đơn đăng ký hoặc gia
hạn thời gian thực thi là 3 năm đối với các phương tiện đã được đưa vào thị trường của
EAEU.
Thứ hai, liên quan đến Tuyên bố An toàn của Chức năng Lái xe Tự hành Nâng cao,
Hàn Quốc yêu cầu phản ánh chức năng ALKS (Hệ thống Giữ Làn đường Tự động) theo quy
định của UN ECE trên Phụ lục 2 của quy định EAEU. Và đối với các chức năng tự quản
nâng cao khác (trên SAE cấp 3), Hàn Quốc yêu cầu công nhận các chứng chỉ nếu chúng
đáp ứng các quy định liên quan về ECE của Liên hợp quốc hiện đang được sửa đổi.
Thứ ba, liên quan đến việc lắp đặt máy đo tốc độ và các yêu cầu an toàn bổ sung cho
vùng lạnh/cận Bắc Cực, Hàn Quốc đề nghị làm rõ hơn các yêu cầu liên quan trong quy
định để thúc đẩy tính nhất quán trong việc thực hiện.
Thứ tư, liên quan đến bình xăng và các vấn đề khi xảy ra va chạm, Hàn Quốc đề nghị
xem xét sửa đổi các yêu cầu trong quy định để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế có liên
quan (UN R-34.03).
Thứ năm, do các nhà sản xuất trong nước gặp khó khăn trong việc sản xuất các bộ
phận để đáp ứng yêu cầu, Hàn Quốc đề nghị được miễn trừ (phản ánh điều khoản ngoại lệ
trong Phụ lục 20) của quy định đối với bốn hàm lượng kim loại nặng (chì, thủy ngân,
cadimi, crom hóa trị sáu) trong động cơ và các bộ phận của xe.
Cuối cùng, liên quan đến phép đo tốc độ tối đa, tiêu chuẩn UN ECE R-68 được áp
dụng trong quy định này đã không được các quốc gia khác ngoài Nga sử dụng do nhu cầu
phát triển kỹ thuật và gánh nặng tài chính trong việc bổ sung lái thử thực tế. Do đó, Hàn
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Quốc yêu cầu EAEU loại bỏ quy định này. Nếu không, Hàn Quốc yêu cầu miễn trừ cho các
phương tiện đã được đưa vào thị trường EAEU.
- Phản hồi của Phái đoàn Nga:
Nga đánh giá cao sự quan tâm của Hàn Quốc đối với chính sách quản lý của Liên bang
Nga. Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật "Về an toàn của phương tiện có bánh" đã được
thông báo cho WTO vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 theo Điều 2.9 của Hiệp định về hàng
rào kỹ thuật trong thương mại. Liên bang Nga đã cung cấp một khoảng thời gian 60 ngày
để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến và đã hết hạn góp ý vào ngày 20 tháng
5 năm 2020. Liên bang Nga đã nhận được các góp ý của Hàn Quốc, tuy nhiên các góp ý
này được đưa ra vào thời gian quá trễ. Nga sẵn sàng làm việc song phương với Hàn Quốc
và cả các Thành viên WTO khác liên quan đến Quy định này.

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Hội thảo trực tuyến "Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt"
Ngày 04/11/2021, Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đoàn
thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng sự đồng hành của Trung tâm Mã
số mã vạch Quốc gia trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học
và Công nghệ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản
Việt”.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, hội thảo được tổ chức hết sức có ý nghĩa trong bối
cảnh vấn đề truy xuất nguồn gốc đang trở nên cần thiết trong xu thế tất yếu của thị
trường. Khi nhu cầu minh bạch nguồn gốc, chất lượng sản phẩm hàng hóa được quan tâm
nhiều hơn và trở thành một tiêu chí bắt buộc trong xuất khẩu.

Toàn cảnh buổi hội thảo
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Với mục tiêu giúp các nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, phân
phối và người tiêu dùng hiểu sâu hơn những tiêu chuẩn, quy định về hoạt động truy xuất
nguồn gốc các sản phẩm nông sản phân phối trong nước và xuất khẩu, nắm bắt các ứng
dụng công nghệ để quản lý và nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc cũng như minh
bạch thông tin sản phẩm hàng hóa.
Đồng thời, với trách nhiệm là cơ quan được giao xây dựng kế hoạch và triển khai
Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc, nhằm xác
định những nhiệm vụ cần thiết cần triển khai để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nước, đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc phục vụ hội nhập quốc tế và bảo đảm
chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa trong toàn chuỗi cung ứng. Bộ Khoa học
và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc
gia luôn đồng hành, hỗ trợ, thúc đẩy các nhà sản xuất nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn,
nâng cao chất lượng sản phẩm để hoạt động truy xuất nguồn gốc ngày càng phổ biến, hỗ
trợ đắc lực cho nông sản Việt Nam.
“Tôi biểu dương sáng kiến của Đoàn thanh niên hai Bộ KH&CN, NN&PTNT và đánh giá
cao sự phối hợp của Đoàn thanh niên Tổng cục TCĐLCL và Trung tâm Mã số mã mạch
Quốc gia đã tạo ra diễn đàn để cơ quan nhà quản lý, doanh nghiệp, thanh niên và các
chuyên gia của hai Bộ KH&CN, NN&PTNT cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
khó khăn cũng như thành công trong quá trình triển khai để từ đó có thể nghiên cứu, tìm
ra những giải pháp tối ưu giúp hoạt động truy xuất nguồn gốc thực sự trở thành một công
cụ hiệu quả phục vụ xuất khẩu và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với chất
lượng sản phẩm, hàng hóa”, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chia sẻ những thông tin tổng quan về Hệ thống truy
xuất nguồn gốc, đặc biệt là đối với sản phẩm nông lâm thủy sản; về tiêu chuẩn GS1, tiêu
chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc; những quy định trong xây dựng và quản lý vùng
trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; những kinh nghiệm thực hiện truy xuất nguồn
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gốc nông sản hiện nay… trong đó có đề cập đến vai trò của thanh niên trong việc triển
khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến

Bên cạnh đó, các khách mời tham dự đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề về
truy xuất nguồn gốc, những mô hình điểm về truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực nông
nghiệp, kinh nghiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc truy xuất nguồn gốc hiệu quả hơn
trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Hội thảo trực tuyến “Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm nông sản Việt” nhằm nâng cao
nhận thức, sự hiểu biết của thanh niên Việt Nam, đồng thời giúp các nhà quản lý, doanh
nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, phân phối và người tiêu dùng hiểu sâu hơn quy định,
hoạt động truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản phân phối trong nước và xuất
khẩu, qua đó, chủ động ứng dụng công nghệ để tiến thêm một bước trong việc thâm nhập
vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao vị thế của sản phẩm nông sản Việt Nam.
Trong bối cảnh người tiêu dùng trong nước ngày càng cần sự minh bạch đối với sản
phẩm hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm thì “Truy xuất nguồn gốc” được coi là
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“chìa khóa” khởi tạo niềm tin cho người tiêu dùng, giúp họ yên tâm sử dụng những sản
phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được đảm bảo; đồng thời giúp ngăn chặn các
hành vi gian lận thương mại, góp phần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam.
Không chỉ vậy, đối với xuất khẩu, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, nhất là
nông sản giúp các bên liên quan có thể truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác, qua đó
giúp doanh nghiệp hướng đến chinh phục thị trường quốc tế vốn đòi hỏi rất khắt khe về
truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong cả sản xuất lẫn thương mại.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu xây dựng một nền
nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, sản xuất theo chuỗi giá trị đảm bảo các nguyên
tắc bền vững, trách nhiệm và minh bạch, thực hiện Đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ
trong sản xuất, chế biến, xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản là
một trong những định hướng quan trọng để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh thị trường trong
nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành, kết nối với Cổng thông tin truy
xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia và góp phần không nhỏ xây dựng thương
hiệu Nông sản Việt.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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