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Vấn đề hôm nay
Lãnh đạo WHO, WIPO, WTO xây dựng kế hoạch hợp tác tương lai về
ứng phó với đại dịch
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới
(WIPO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ
cùng nhau để giúp khắc phục đại dịch COVID-19 và sức tàn phá con người của nó, tác
động xã hội và kinh tế.
Họp tại Geneva ngày 1/2/2022, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang và Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đã xem
xét tiến độ thực hiện đối với các sáng kiến được công bố trong tuyên bố chung ngày
15/6/2021, cam kết hợp tác về Các công nghệ y tế liên quan đến COVID-19 và vạch ra các
hướng đi trong tương lai cho sự hợp tác ba bên giữa các tổ chức nhằm đảm bảo tiếp tục
giải quyết các nhu cầu ngày càng tăng của cư dân trên toàn cầu.
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Lãnh đạo của ba tổ chức hoan nghênh sự ra mắt sắp tới của nền tảng hỗ trợ kỹ thuật
ba bên, nền tảng này sẽ cung cấp một cơ sở tổng hợp cung cấp kiến thức chuyên môn của
ba tổ chức cho các chính phủ theo cách phù hợp và phối hợp sao cho tốt nhất để đáp ứng
nhu cầu của từng quốc gia về công nghệ y tế COVID-19. Nền tảng này cũng hỗ trợ cho
việc sử dụng đầy đủ các lựa chọn pháp lý và chính sách để tiếp cận các công nghệ y tế,
bao gồm thông qua việc thực hiện bất kỳ giải pháp nào cho các đề xuất liên quan đến
COVID-19 về sở hữu trí tuệ hiện tại trước Hội đồng TRIPS của WTO.
Ba Tổng Giám đốc đã xem xét chuỗi hội thảo nâng cao năng lực kỹ thuật đã được lên
kế hoạch, bắt đầu bằng hội thảo được tổ chức vào tháng 9 năm 2021 tập trung vào cấp
phép sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cùng với việc chia sẻ bí quyết và thông tin
thử nghiệm lâm sàng. Một sự kiện khác sẽ diễn ra vào cuối tháng 2/2022 nhằm hỗ trợ các
nhà hoạch định chính sách sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong quá trình tìm kiềm thông
tin để đưa ra các lựa chọn về chính sách trong đại dịch của họ và một hội thảo khác sẽ giải
quyết các thách thức về tiếp cận liên quan đến công nghệ chẩn đoán.
Tổng Giám đốc hoan nghênh những nỗ lực không ngừng của ba tổ chức của họ để
cung cấp thông tin cập nhật, bao gồm loạt ghi chú thông tin COVID-19 chung, bổ sung và
cập nhật ấn phẩm chung năm 2020 “Thúc đẩy Tiếp cận Công nghệ Y tế và Đổi mới”.
Cuối cùng, ba Tổng giám đốc đã xác nhận về việc sẽ triệu tập một hội nghị chính
sách cấp cao vào đầu mùa hè về đại dịch COVID-19, xem xét các thách thức COVID-19 và
tập trung vào những gì cần thiết để phục hồi sau cuộc khủng hoảng sức khỏe này và
chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Cuộc họp kết thúc trên tinh thần đoàn kết và quyết tâm thiết thực, không tiếc công
sức nhằm giải quyết cơn đại dịch đang tiếp diễn, đồng thời huy động các nguồn lực tri thức
cần thiết và sự hỗ trợ để không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/02/202215/02/2022
Nước thông báo
Ai Cập
Ả Rập
Bahrain
Brazil
Ca na đa
Chile
Colombia
Ecuador
Hoa Kỳ

Số lượng
TB
7
1
1
5
2
1
1
4
17

Kenya
Liên minh châu Âu

5
6

Mexico
Nicaragua
Nhật Bản
Oman
Philippines
Pháp

1
1
1
1
3
7

Singapore
Sri Lanka

1
11

Thailand
Uganda

3
28

Vấn đề thông báo
Sản phẩm vệ sinh; Giấy lụa; Đồ chơi; Thiết bị truyền; Nhựa; Bao bì
Thiết bị ghi âm
Nước giải khát
Thiết bị điện; Máy đo độ ẩm; Rượu; Thuốc thử chẩn đoán; Cá mòi
Thiết bị truyền thông vô tuyến
Thực phẩm
Chất cách điện
Máy gia tốc; Thuốc tránh thai; Dược phẩm; Giấy
Bình chứa nhiên liệu dùng trên xe hạng nặng; Quạt trần; Rượu; Sản
phẩm điện lạnh; Quạt thương mại và công nghiệp; Máy điều hòa
không khí; Động cơ điện; Hóa chất hữu cơ; Ghi nhãn sản phẩm thịt
(thịt bò và thịt lợn); Thiết bị chẩn đoán y tế; Khí thải; Hệ thống hút
ẩm
Sản phẩm dệt may; Trái cây; Thiết bị y tế;
Mỹ phẩm; Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro; Phân bón; Mỹ phẩm; Xe;
Rượu;
Pho mát
Thực phẩm
Máy điều hòa không khí treo tường
Kim loại quý
Thiết bị y tế; Hoá chất
Máy hút bụi; Thiết bị vệ sinh áp suất cao; Bao bì; Máy giặt gia đình
cửa trên; Máy rửa bát gia dụng
Hoá chất
Hydrocacbon ở dạng khí, hóa lỏng; Mứt, thạch trái cây; Nước sốt;
Nước ép trái cây
Thép; Sô cô la; Ca cao
Dầu hỏa; Kính bảo hộ an toàn y tế; Keo dán; Băng dính; Thịt xông
khói; Mayonaise; Phân bón; Nhang; Tăm bông tẩm cồn; Bàn chải vệ
sinh; Mascara; Mật ong; Bánh mì; Mật ong; Dưa muối; Xoài khô;
Keo ong; Ong thợ; Tương ớt trái cây, tương ớt rau; Bí tươi, bí tươi;
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Ukraine

2

Hạt cà phê xanh; Bột nở; Mứt, thạch trái cây; Men làm bánh; Sáp
ong; Thuốc diệt côn trùng
Thiết bị vô tuyến điện; Đầu máy đường sắt và cơ sở hạ tầng đường
sắt

Tổng: 109 thông báo

Bản tin TBT | 5

Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 2/2022
(Nguồn: WTO)
EU sửa đổi Quy định về Mỹ phẩm
Ngày 11/02/2022 EU thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định
của Ủy ban sửa đổi Quy định (EC) số 1223/2009
của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến
việc cấm sử dụng một số vật liệu nano trong các
sản phẩm mỹ phẩm đã được Ủy ban Khoa học về
An toàn Người tiêu dùng (SCCS) xác định cần phải
quan tâm. Cụ thể, Phụ lục II của Quy định về Mỹ phẩm (danh sách các chất bị cấm trong
các sản phẩm mỹ phẩm) sẽ được sửa đổi để thực hiện thống nhất trong thị trường nội bộ
việc cấm sử dụng các vật liệu nano đã được xác định có cơ sở đáng lo ngại. Việc thông qua
dự thảo Quy định này là cần thiết để đảm bảo sức khỏe con người khi sử dụng các sản
phẩm mỹ phẩm ở EU. Thời gian dự kiến thông qua vào quý 3 năm 2022. Thời gian dự kiến
có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của EU. 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:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/https://members.wto.org/crnattac
hments/2022/TBT/EEC/22_1564_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_1564_01_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/872
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EU sửa đổi Quy định (EU) 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên
quan đến các yêu cầu áp dụng đối với sản phẩm phân bón
Ngày 08/02/2022 EU thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy
ban sửa đổi Quy định (EU) 2019/1009 của Nghị viện và
Hội đồng Châu Âu liên quan đến các yêu cầu áp dụng đối
với sản phẩm phân bón. Cụ thể, Quy định (EU)
2019/1009 về các sản phẩm phân bón đã được thông
qua vào tháng 6 năm 2019 và sẽ bắt đầu áp dụng từ
tháng 7 năm 2022. Trong giai đoạn chuẩn bị chuyển đổi sang các quy tắc hài hòa mới, cả
các Quốc gia thành viên EU và các bên liên quan đã thông báo cho Ủy ban về sự cần thiết
phải điều chỉnh một số các điều khoản kỹ thuật trong các phụ lục của Quy định này. Một
số sửa đổi quan trọng nhất cần quan tâm:
• Đăng ký REACH của polyme và magie;
• Quá trình xử lý sau phân hủy;
• Hiệu quả của các sản phẩm có chứa các hợp chất ức chế
Do đó, EU sẽ sửa đổi các nội dung này cho phù hợp và đạt được sự nhất quán với
các mục tiêu chính sách hoặc luật pháp khác của EU, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp
cận thị trường nội bộ.
Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20
ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của EU. 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/EU/22_1417_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_1417_01_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/870
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Hàng rào kỹ thuật
̉ N VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUÂ
Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư
03/2022/TTBTNMT của
Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên
và Môi
trường

Quy chuẩn kỹ
thuật và Định mức
kinh tế - kỹ thuật
về công tác thu
nhận, lưu trữ, bảo
quản và cung cấp
thông tin, dữ liệu
tài nguyên và môi
trường

28/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-03-2022-TTBTNMT-ky-thuat-cong-tacthu-nhan-luu-tru-thong-tindu-lieu-tai-nguyen504971.aspx

2

Thông tư
01/2022/TTBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Sửa đổi 1:2022
QCVN
102:2016/BTTTT
Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
cấu trúc mã định
danh và định dạng
dữ liệu gói tin phục
vụ kết nối các hệ
thống quản lý văn
bản và điều hành

17/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Thong-tu-01-2022-TTBTTTT-sua-doi-1-2022-QCVN102-2016-BTTTT503597.aspx

3

Thông tư
01/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Sửa đổi Thông tư
07/2018/TTBKHCN và
08/2019/TTBKHCN Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia
về tương thích
điện từ đối với
thiết bị điện và
điện tử gia dụng

16/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongtu-01-2022-TT-BKHCN-suadoi-Thong-tu-07-2018-TTBKHCN-va-08-2019-TTBKHCN-504827.aspx
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4

Quyết định
157/QĐBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật tối thiểu nền
tảng Họp trực
tuyến

28/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-157-QDBTTTT-2022-Bo-tieu-chi-kythuat-toi-thieu-nen-tang-Hoptruc-tuyen-502097.aspx

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

Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư
06/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về việc
nhập khẩu mặt
hàng gạo và lá
thuốc lá khô có
xuất xứ từ Vương
quốc Campuchia
theo hạn ngạch
thuế quan năm
2021 và năm 2022

28/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhapkhau/Thong-tu-06-2022-TTBCT-nhap-khau-gao-xuat-xutu-Campuchia-theo-hanngach-thue-quan505517.aspx

2

Thông tư
02/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Hướng dẫn Nghị
định 142/2020/NĐCP quy định về
tiến hành công
việc bức xạ và
hoạt động dịch vụ
hỗ trợ ứng dụng
năng lượng
nguyên tử

25/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongtu-02-2022-TT-BKHCNhuong-dan-Nghi-dinh-1422020-ND-CP-505021.aspx

3

Quyết định
86/QĐ-QLD
của Cục
trưởng Cục
Quản lý
Dược

Danh mục 28
thuốc nước ngoài
được gia hạn giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
107

24/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-86-QD-QLD-2022-28thuoc-nuoc-ngoai-duoc-giahan-giay-dang-ky-luu-hanh504449.aspx
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4

Quyết định
85/QĐ-QLD
của Cục
trưởng Cục
Quản lý
Dược

Danh mục thuốc
có chứng minh
tương đương sinh
học - Đợt 28

23/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-85-QD-QLD-2022-Danhmuc-thuoc-co-chung-minhtuong-duong-sinh-hoc-Dot28-504447.aspx

5

Thông tư
05/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về quy
tắc xuất xứ hàng
hóa trong Hiệp
định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực

18/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu05-2022-TT-BCT-xuat-xuhang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tacKinh-te-toan-dien-khu-vuc504307.aspx

6

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

Danh mục 03
thuốc sản xuất
trong nước được
cấp giấy đăng ký
lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 174

17/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-69-QD-QLD-2022-danhmuc-03-thuoc-san-xuattrong-nuoc-duoc-dang-ky-luuhanh-503602.aspx

7

Nghị quyết
15/NQ-CP
của Chính
phủ

Ký thỏa thuận thừa
nhận lẫn nhau
trong ASEAN cho
nhóm sản phẩm
vật liệu xây dựng
(MRA BCM)

08/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghiquyet-15-NQ-CP-2022-kyThoa-thuan-ASEAN-chonhom-san-pham-vat-lieu-xaydung-502333.aspx

8

Thông tư
03/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về việc
tạm ngừng kinh
doanh tạm nhập,
tái xuất mặt hàng
khẩu trang y tế,
găng tay y tế và
bộ trang phục
phòng, chống dịch

28/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhapkhau/Thong-tu-03-2022-TTBCT-tam-ngung-kinh-doanhtam-nhap-tai-xuat-mat-hangkhau-trang-y-te-502103.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Dự thảo Quy định quy trình kiểm tra đối với
máy giặt quần áo của Hoa Kỳ
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 11/2021, Dự thảo
Quy định về Chương trình Tiết kiệm Năng
lượng: Quy trình Kiểm tra Đối với Máy giặt
Quần áo của Hoa Kỳ, được thông báo cho Uỷ
ban

WTO/TBT

với

mã

thông

báo

G/TBT/N/USA/903, G/TBT/N/USA/903/Rev.1
đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Trung Quốc:
Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ: 1. Làm rõ mối quan hệ giữa phụ lục J và phụ lục J2 và
thời gian thực hiện. 2. Làm rõ về việc các nội dung văn bản trong Phụ lục J không thống
nhất: chương 2.12.1 quy định sử dụng tải trọng lớn để đánh giá thử nghiệm, trong khi
bảng 3.3 bao gồm cả tải trọng lớn và tải trọng nhỏ. 3. Xem xét các đề xuất như sau: Đối
với Điều 2, Trung Quốc ủng hộ quyết định bổ sung phương pháp thử nghiệm máy giặt một
cửa và đề nghị bổ sung các quy trình đánh giá khác nhau. Đối với Điều 9, trong phụ lục J
mới, trọng lượng sẽ tùy theo công suất của máy giặt. Do đó, trong trường hợp này, mức
tiêu thụ năng lượng của công suất từ trung bình trở xuống được đánh giá là không phù
hợp với thực tế sử dụng của máy giặt. Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ tăng khối lượng tải lớn
để đánh giá công suất trên của máy giặt.
Đối với Điều 17, khi tiến hành thử thể tích thùng phuy, phải quy định rõ rằng thể tích
tại chỗ lõm của đệm cửa sổ không được tính vào thể tích thùng. Đối với Điều 20 và 21, hệ
số của nước lạnh, nước ấm và nước nóng dựa trên số liệu khảo sát thói quen sử dụng thực
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tế của người dùng. Trên thực tế, các sản phẩm bán tự động hiếm khi cấp nước nóng trong
quá trình sử dụng. Do đó, đề xuất thu thập thêm dữ liệu người dùng để điều chỉnh tỷ lệ
TUF. Đối với Điều 59, việc xóa định nghĩa "gọn" và "tiêu chuẩn" là không đúng. Các mô
hình công suất lớn có lợi thế hơn trong tính toán tiêu thụ năng lượng và mức nó có thể đạt
được do độ bền kết cấu cơ học có lợi hơn so với các mô hình công suất nhỏ (ví dụ, giới hạn
tốc độ trên của công suất lớn lớn hơn của công suất nhỏ). Đề xuất thiết lập các mức tiếp
cận tiêu thụ năng lượng khác nhau cho các mô hình công suất lớn và công suất nhỏ, trên
45L và dưới 45L sẽ có các mức tiếp cận khác nhau.
- Phản hồi của Phái đoàn Hoa Kỳ:
Hoa Kỳ cảm ơn Trung Quốc vì đã có ý kiến góp ý đối với Quy định của Hoa Kỳ. Hoa
Kỳ sẽ xem xét tất cả các góp ý nhận và sẽ phản hồi từng ý kiến trong tài liệu hướng dẫn
Quy trình Thử nghiệm Đối với Máy giặt Quần áo được công bố sắp tới.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Hệ thống quản lý chất lượng - Chìa khóa tránh hàng rào kỹ thuật, đẩy
mạnh xuất khẩu
Với việc thực thi các hiệp định thương mại song phương và đa phương (FTA), các
“hàng rào thuế quan” gần như được dỡ bỏ, thay vào đó, các nước sẽ tăng cường triển khai
các hàng rào kỹ thuật buộc doanh nghiệp phải đáp ứng. Việc chủ động triển khai áp dụng
các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm chuẩn hóa đầu ra theo yêu
cầu từ phía các nước nhập khẩu là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Xu hướng áp dụng hàng rào kỹ thuật ngày càng tăng
Việt Nam hiện đã hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới với việc tham gia một loạt
các hiệp định thương mại song phương và đa phương (FTA). Trong quá trình hội nhập,
bên cạnh các cam kết của các thành viên về thuế quan thì nội dung rất quan trọng là tuân
thủ thực thi các cam kết về các hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại toàn cầu ngày càng tăng

Khi thực thi FTA, các “hàng rào thuế quan” gần như được dỡ bỏ. Thay vào đó, các
nước sẽ tăng cường xây dựng các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers
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To Trade- TBT), bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù
hợp và “các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật” (“biện
pháp SPS”). Đây chính là một trong những hàng rào phi thuế quan và buộc DN phải đáp
ứng.
Trong thương mại quốc tế, các biện pháp kỹ thuật này là cần thiết và hợp lý nhằm
bảo vệ những lợi ích quan trọng như sức khỏe con người, môi trường, an ninh… Vì vậy,
mỗi nước đều thiết lập và duy trì một hệ thống các biện pháp kỹ thuật riêng đối với hàng
hóa của mình và hàng hóa nhập khẩu.
Các biện pháp TBT và biện pháp SPS được xây dựng, ban hành dưới dạng các văn
bản khác nhau tùy vào hệ thống văn bản quy phạm của từng nước; đồng thời cũng thể
hiện những mục tiêu khác nhau của mỗi nước, phản ánh những đặc trưng khác nhau của
mỗi nước về điều kiện địa lý, trình độ phát triển, nhu cầu thương mại và tài chính…
Vì thế, cho đến nay, chưa một thể chế thương mại nào, kể cả WTO có thể thống
nhất về một bộ các biện pháp kỹ thuật chung cho bất kỳ loại hàng hoá nào, mà chỉ có thể
đưa ra các nguyên tắc chung các nước phải tuân thủ khi thông qua và thực thi các biện
pháp kỹ thuật đối với hàng hoá.
Đây chính là lý do vì sao các nước khác nhau có thể áp dụng mức giới hạn an toàn
khác nhau cho cùng một sản phẩm, hàng hóa. Và vì vậy, với cùng một tiêu chuẩn áp dụng,
nhưng sản phẩm đó có thể được chấp nhận và phù hợp với quy định của nước này nhưng
lại không được chấp nhận và phù hợp với quy định của nước kia, dẫn đến yêu cầu bắt
buộc về thu hồi sản phẩm.
Điển hình như hồi tháng 8/2021 vừa qua, một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam
đã bị áp dụng quyết định thu hồi tại nước nhập khẩu, như sản phẩm mì Hảo hảo của Công
ty ACECOOKS Việt Nam bị thu hồi sản phẩm tại Ireland, mì khô vị bò gà Thiên Hương bị
thu hồi tại Na Uy… Những sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các doanh
nghiệp về việc cần nắm rõ thông tin để tránh vi phạm những quy định của nước sở tại liên
quan đến giới hạn an toàn của sản phẩm và các quy định khác về hàng rào kỹ thuật.
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Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, chủ động tuân thủ hàng rào kỹ thuật
Ông Trần Việt Hòa- Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho
biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền,
phổ biến về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT, SPS); khảo sát, đánh giá các Tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (TCVN, QCVN) của Việt Nam đối với một số sản phẩm, hàng
hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu; tham gia góp ý, hoàn thiện các văn
bản về hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công
nghệ.
Theo ông Trần Việt Hòa, để tránh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín
của mình, DN xuất khẩu cần tìm hiểu kỹ về các quy định, các biện pháp TBT, SPS liên quan
đến sản phẩm của từng thị trường thông qua hệ thống các cơ quan, tổ chức hỗ trợ, tư
vấn. Điều đó, sẽ giảm thiểu tối đa cho DN về thời gian, chi phí, nhất là khi sản phẩm đã
xuất khẩu đi nhưng bị áp dụng các quyết định thu hồi, kiện bồi thường vì không đáp ứng
yêu cầu của nước nhập khẩu.
Cụ thể, DN cần chủ động nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại, tìm hiểu
thông tin về TBT, SPS của các quốc gia nhập khẩu để điều chỉnh hoạt động sản xuất. Tăng
cường khả năng cạnh tranh và có thể đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu; mở
rộng, tăng cường liên kết giữa các DN trong nước, giữa các DN trong nước và doanh
nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tổ chức đa quốc gia.
Để tránh rơi vào tình huống vi phạm các biện pháp TBT và SPS của nước nhập khẩu,
dẫn đến các quyết định thu hồi, hoặc nghiêm trọng hơn là bị kiện bồi thường gây thiệt hại
nghiêm trọng, DN cần chủ động triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khoẻ, môi trường như ISO, 5S, HACCP,
GMP… nhằm chuẩn hóa đầu ra theo yêu cầu từ phía nước nhập khẩu. Bên cạnh đó, đầu
tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa xuất
khẩu- ông Trần Việt Hòa nhấn mạnh.

Bản tin TBT | 15

Đối với sản phẩm thực phẩm, việc nghiên cứu, rà soát và kiểm soát các mối nguy
trong quá trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Do vậy, DN cần thường xuyên rà soát,
đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng của sản phẩm do mình
sản xuất trên cơ sở tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm trong suốt quá trình xuất hiện, tồn tại
của sản phẩm từ khi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Đồng thời, cần xây dựng phương
án khắc phục các sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng sản phẩm trong quá trình
sản xuất.
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đang phối hợp với Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề
án của Chính phủ về tăng cường hàng rào kỹ thuật trong thương mại; đồng thời, rà soát
hệ thống TCVN, QCVN liên quan đến ngành Công Thương để tiếp tục nghiên cứu, xây
dựng lộ trình, kế hoạch hoàn thiện hệ thống các hàng rào kỹ thuật phù hợp cam kết quốc
tế và đảm bảo các mục tiêu quản lý nhà nước.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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Vấn đề hôm nay
̉ chức hô
̉ o về tiếp cận, sử dụng các nguồn
̣ i tha
WTO, WHO, WIPO tô
̣ i dịch COVID-19
thông tin nhằm ứng phó đa
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Các đại biểu đêń từ các quôć gia trên khắp thế giới đã
̣ t chuỗi hội thảo do Tổ chứ c Thương ma
̣ i Thê ́ giới (WTO), Tổ chức Y tế Thế
tham gia mô
̉ đề “tiếp cận và sử
giới (WHO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức với chu
dụng các nguồn thông tin trong ứng phó với COVID-19”. Mục đích của hội thảo là nâng cao
hiểu biết về đặc điểm, khả năng sử dụng và hạn chế của các nguồn thông tin cụ thể liên
quan đến đại dịch.
̉ u đã thảo luận về phương thứ c mà hà ng loạt các
̣ i biê
Trong phiên đầu tiên, các đa
nguồn lực liên quan đến WTO, WHO và WIPO COVID-19 có thể hỗ trợ các thành viên của
̉ chứ c nà y trong việc giải quyết và phục hồi sau đại dịch.
những tô
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̣ tham gia cu
̉ a các diễn giả đến từ UNICEF, Nhóm Ngân hàng Thế
Phiên thứ hai có sư
giới, FIND (liên minh toàn cầu về chẩn đoán), Viện Sau đại học, Viện Y tế Quốc gia và Tổ
chức thúc đẩy Liên minh Đổi mới Y tế Toàn cầu. Các diễn giả đã nêu bật những cách thức
thực tế mà các bên liên quan có thể nắm bắt và sử dụng các nguồn thông tin và dữ liệu
sẵn có nhằm ứng phó với COVID-19.
̣ c
Sự kiện này là một phần trong khuôn khổ hợp tác hiện có giữa ba tổ chức, đã đươ
̉ chứ c nhấn mạnh lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Tổng Giám đốc của mỗi tô
Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và
̣ t đươ
̣ c sư
̣ thống nhất về viê
̣ c ba cơ quan
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đã đa
sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo nâng cao năng lực thực tế ở cấp độ kỹ thuật để tăng
cường luồng thông tin cập nhật về diễn biến hiện tại của đại dịch và các ứng phó để đạt
được quyền tiếp cận công bằng với các công nghệ y tế COVID-19.
Sự hợp tác ba bên đã tiếp tục được tái khẳng định tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 2
năm 2022, trong đó những người đứng đầu ba tổ chức cam kết hợp tác chặt chẽ cùng
̣ n
nhau để giúp khắc phục đại dịch COVID-19 cun
̃ g những tác động tàn phá về phương diê
con người, xã hội và kinh tế của nó.
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/02/202228/02/2022
Nước thông
báo
Ai Cập

Số lượng
TB
9

Vấn đề thông báo
Thực phẩm; Dầu ăn; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thiết bị đun
nước; Đồ chơi
Đồ chơi
Đồ chơi; Thiết bị bảo hộ; Chất ổn định; Thiết bị nâng; Đèn;
Phương tiện giao thông; Đậu nành; Lúa mì; Mỹ phẩm
Thép; Đinh
Tấm che cửa sổ có dây; Táo
Thuốc trừ sâu
Xe cơ giới hạng nhẹ; Máy khử rung tim
Dược phẩm; Giấy
Máy photo; Bộ sạc không dây; Mũ bảo hiểm; Tai nghe; Thiết bị
điện tử
Đồ chơi
Mỹ phẩm; Ga; Dược phẩm; Xe cơ giới; Hoá chất; Thực phẩm
Máy bơm; Sạc pin; Các thiết bị y tế; Xi-rô bạch dương và các sản
phẩm từ bạch dương; Đèn xe cơ giới, thiết bị phản quang; Xe tải
công nghiệp Nệm cũi; Vải phủ cửa sổ có dây; Ghế xe; Nam châm;
Bơ; Máy bay

Bahrain
Brazil

1
12

Burundi
Ca na đa
Costa Rica
Chile
Ecuador
Đài Loan

3
2
1
3
4
8

Đan Mạch
Hàn Quốc
Hoa Kỳ

2
7
16

Israel

16

Kenya
Liên minh
châu Âu
Ma cao
Mexico
Myanmar
New Zealand
Nhật Bản

3
3

Carbon dioxide lỏng; Sơn móng tay; Hệ thống nhận ăng-ten; Băng
vệ sinh; Kính an toàn sử dụng trong các tòa nhà; Hàm lượng chì
trong vòi nước uống; Trái cây sấy khô; Hệ thống phát hiện cháy;
Tấm kính phẳng để sử dụng trong các tòa nhà; Thang; Ghế ăn cho
trẻ em; Sợi thép dự ứng lực của bê tông; Bình gas; Rượu
Mỹ phẩm; Thép
Dược phẩm

1
1
1
1
1

Ống hút nhựa dùng một lần;
Ngô
Dầu ăn
Lốp
Phân bón
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Panama
Rwanda
Phần Lan
Thụy Sĩ
Tanzania
Ukraine
Uruguay
Uganda
Úc
Việt Nam

1
3
1
1
6
1
1
3
1
1

Rau quả, Trái cây
Thép; Mỹ phẩm
Vật liệu xây dựng
Thiết bị y tế
Thép; Mỹ phẩm; Khoai lang tươi; Sắn
Hoá chất
Thực phẩm đóng gói
Thép; Mỹ phẩm
Đồ chơi trẻ em
Thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 mhz đến 2000 mhz

Tổng: 292 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 2/2022
(Nguồn: WTO)
Dược điển thảo dược Hàn Quốc
Ngày 24/02/2022 Hàn Quốc thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Bản sửa đổi
một phần của "Dược điển thảo dược Hàn Quốc". Cụ
thể, tại Bảng 4, sửa đổi thông số liên quan đến tổng
hàm lượng Polyphenol của "Chiết xuất từ lá nho khô"
và "Viên nang chiết xuất từ lá nho khô". Bản sửa đổi
này đã được thông qua và có hiệu lực cùng ngày thông báo.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_1783_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1059
Quy tắc thực thi của Đạo luật Bảo tồn không khí sạch
Ngày 24/02/2022 Hàn Quốc thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi
một phần “Quy tắc thực thi của Đạo luật Bảo tồn
không khí sạch". Cụ thể, GHP hiện được xếp vào
nhóm “các cơ sở phát thải chất gây ô nhiễm không
khí” và phải quản lý phát thải. Tuy nhiên, GHP sẽ
được miễn trừ nếu đáp ứng mức phát thải cho phép
từ 30% trở xuống. Chưa xác định ngày dự kiến thông qua và ngày dự kiến có hiệu lực của
dự thảo. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào
25/4/2022.
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_1784_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1060
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
Ngày 18/02/2022 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo
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.
Quy chuẩn này cùng với quy chuẩn QCVN
18:2014/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị âm
thanh không dây và các thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong dải tần từ 25 MHz đến
2000 MHz.
Quy chuẩn này quy định các phép đo kiểm EMC, phương pháp đo kiểm, giới hạn và
tiêu chí chất lượng đối với thiết bị âm thanh không dây và các thiết bị phụ trợ liên quan.
Các thiết bị có thể sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự hoặc điều chế số.
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt
động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên
lãnh thổ Việt Nam
Thời gian dự kiến thông qua vào 31/05/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/01/2023. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào
30/4/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_1685_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/217
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Hàng rào kỹ thuật
̉ N VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUÂ
Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư
03/2022/TTBTNMT của
Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên
và Môi
trường

Quy chuẩn kỹ
thuật và Định mức
kinh tế - kỹ thuật
về công tác thu
nhận, lưu trữ, bảo
quản và cung cấp
thông tin, dữ liệu
tài nguyên và môi
trường

28/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-03-2022-TTBTNMT-ky-thuat-cong-tacthu-nhan-luu-tru-thong-tindu-lieu-tai-nguyen504971.aspx

2

Thông tư
01/2022/TTBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Sửa đổi 1:2022
QCVN
102:2016/BTTTT
Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
cấu trúc mã định
danh và định dạng
dữ liệu gói tin phục
vụ kết nối các hệ
thống quản lý văn
bản và điều hành

17/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Thong-tu-01-2022-TTBTTTT-sua-doi-1-2022-QCVN102-2016-BTTTT503597.aspx

3

Thông tư
01/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Sửa đổi Thông tư
07/2018/TTBKHCN và
08/2019/TTBKHCN Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia
về tương thích
điện từ đối với
thiết bị điện và
điện tử gia dụng

16/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongtu-01-2022-TT-BKHCN-suadoi-Thong-tu-07-2018-TTBKHCN-va-08-2019-TTBKHCN-504827.aspx
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4

Quyết định
157/QĐBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật tối thiểu nền
tảng Họp trực
tuyến

28/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-157-QDBTTTT-2022-Bo-tieu-chi-kythuat-toi-thieu-nen-tang-Hoptruc-tuyen-502097.aspx

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

Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư
06/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về việc
nhập khẩu mặt
hàng gạo và lá
thuốc lá khô có
xuất xứ từ Vương
quốc Campuchia
theo hạn ngạch
thuế quan năm
2021 và năm 2022

28/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhapkhau/Thong-tu-06-2022-TTBCT-nhap-khau-gao-xuat-xutu-Campuchia-theo-hanngach-thue-quan505517.aspx

2

Thông tư
02/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Hướng dẫn Nghị
định 142/2020/NĐCP quy định về
tiến hành công
việc bức xạ và
hoạt động dịch vụ
hỗ trợ ứng dụng
năng lượng
nguyên tử

25/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongtu-02-2022-TT-BKHCNhuong-dan-Nghi-dinh-1422020-ND-CP-505021.aspx

3

Quyết định
86/QĐ-QLD
của Cục
trưởng Cục
Quản lý
Dược

Danh mục 28
thuốc nước ngoài
được gia hạn giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
107

24/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-86-QD-QLD-2022-28thuoc-nuoc-ngoai-duoc-giahan-giay-dang-ky-luu-hanh504449.aspx
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4

Quyết định
85/QĐ-QLD
của Cục
trưởng Cục
Quản lý
Dược

Danh mục thuốc
có chứng minh
tương đương sinh
học - Đợt 28

23/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-85-QD-QLD-2022-Danhmuc-thuoc-co-chung-minhtuong-duong-sinh-hoc-Dot28-504447.aspx

5

Thông tư
05/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về quy
tắc xuất xứ hàng
hóa trong Hiệp
định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực

18/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu05-2022-TT-BCT-xuat-xuhang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tacKinh-te-toan-dien-khu-vuc504307.aspx

6

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

Danh mục 03
thuốc sản xuất
trong nước được
cấp giấy đăng ký
lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 174

17/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-69-QD-QLD-2022-danhmuc-03-thuoc-san-xuattrong-nuoc-duoc-dang-ky-luuhanh-503602.aspx

7

Nghị quyết
15/NQ-CP
của Chính
phủ

Ký thỏa thuận thừa
nhận lẫn nhau
trong ASEAN cho
nhóm sản phẩm
vật liệu xây dựng
(MRA BCM)

08/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghiquyet-15-NQ-CP-2022-kyThoa-thuan-ASEAN-chonhom-san-pham-vat-lieu-xaydung-502333.aspx

8

Thông tư
03/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về việc
tạm ngừng kinh
doanh tạm nhập,
tái xuất mặt hàng
khẩu trang y tế,
găng tay y tế và
bộ trang phục
phòng, chống dịch

28/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhapkhau/Thong-tu-03-2022-TTBCT-tam-ngung-kinh-doanhtam-nhap-tai-xuat-mat-hangkhau-trang-y-te-502103.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Quy định hướng dẫn Ghi nhãn Ngôi sao Tự
nguyện cho Ti vi UHD (4K, 8K) của Ấn Độ
Trong

biên

bản

họp

của

Ủy

ban

TBT/WTO ban hành tháng 11/2021, Quy định
Hướng dẫn Ghi nhãn Ngôi sao Tự nguyện cho
Ti vi UHD (4K, 8K) của Ấn Độ 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 bày tỏ quan ngại về việc Quy định Hướng dẫn Ghi nhãn Ngôi sao Tự
nguyện cho Ti vi UHD (4K, 8K) của Ấn Độ (sau đây gọi là "quy định về TV UHD") đã không
được thông báo cho Ủy ban TBT của WTO và được thông qua vào ngày 21 tháng 1 năm
2021. Trước đó, Hàn Quốc đã ý kiến góp ý (từ các công ty Hàn Quốc) qua Điểm hỏi đáp
TBT của Ấn Độ năm lần, vào các tháng 4, 6, 7, 8 và 9/2021, nhưng đến nay vẫn chưa
nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Ấn Độ.
Thứ nhất, gần đây, Hàn Quốc đã nhận được tin tức rằng quy định sẽ được thực thi
bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Về điều này, Hàn Quốc đề nghị Ấn Độ làm rõ liệu
quy định về TV UHD có phải là quy định bắt buộc hay không và lịch trình thời gian thực
hiện. Nếu đây là quy định bắt buộc, Hàn Quốc yêu cầu Ấn Độ thông báo cho Ủy ban TBT
của WTO theo Điều 2.9 của Hiệp định TBT của WTO, cho phép một khoảng thời gian ít
nhất 60 ngày để lấy ý kiến từ các Thành viên WTO khác và cung cấp một thời gian chuyển
tiếp ít nhất sáu tháng sau khi được thông qua.
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Thứ hai, hầu hết các quốc gia, chẳng hạn như Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc, áp
dụng các Giá trị tiêu chuẩn tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ bằng cách tách chúng thành
chế độ Hoạt động dự phòng và Chế độ thụ động dự phòng, tùy thuộc vào thiết bị có kết
nối mạng hay không. Tuy nhiên, quy định về TV UHD của Ấn Độ đã đặt tổng mức tiêu thụ
điện năng ở chế độ Chủ động dự phòng và mức tiêu thụ điện năng ở chế độ thụ động
trong lúc chờ làm giới hạn tối đa để xác định mức độ phù hợp của mức tiêu thụ điện năng
ở chế độ chờ. Nếu quy định trở thành bắt buộc, yêu cầu quá mức này rất có thể trở thành
rào cản thương mại không cần thiết đối với các nhà xuất khẩu sang Ấn Độ. Do đó, Hàn
Quốc đề nghị Ấn Độ sửa đổi yêu cầu về mức tiêu thụ điện dự phòng của Quy định cho phù
hợp với thông lệ quốc tế và áp dụng các số liệu hợp lý cho giới hạn tối đa của chế độ Chủ
động dự phòng và chế độ Thụ động dự phòng.
Cuối cùng, Hàn Quốc muốn yêu cầu Ấn Độ cung cấp phản hồi cho các ý kiến góp ý
trước đây của Hàn Quốc, đã được gửi đến Điểm hỏi đáp TBT của Ấn Độ trước đó, về phạm
vi của các sản phẩm được quản lý.
- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ:
Đáp lại, đại diện của Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố sau đây. Một chương trình tiêu chuẩn
và dán nhãn cho TV màu có độ phân giải màn hình lên đến 1.920 x 1.080 pixel (được gọi
là độ phân giải Full HD hoặc FHD) đã được đưa ra vào năm 2009. Sau đó, quy định này đã
thành bắt buộc thực hiện từ năm 2016. Trong bối cảnh vài năm gần đây xuất hiện sản
phẩm TV công nghệ mới trên thị trường là TV độ phân giải Ultra HD (UHD) và sản phẩm
công nghệ mới này không được đề cập trong chương trình hiện có của Cục Tiết kiệm năng
lượng dành cho TV. TV UHD có số điểm ảnh cao hơn nhiều so với TV có độ phân giải màn
hình lên đến 1.920 x 1.080 pixel và kết quả điều tra cho thấy rằng chúng tiêu thụ nhiều
năng lượng hơn so với TV HD hoặc FHD. Chương trình xếp hạng sao cho TV độ nét cực cao
(UHD) có độ phân giải màn hình 4K và 8K dựa trên mức tiêu thụ Năng lượng hàng năm
(AEC) của thiết bị phù hợp với IEC 62087: 2015. Ngoài ra, Cục Tiết kiệm năng lượng đã
xem xét Chương trình dán nhãn quốc tế cho TV UHD của các quốc gia và khu vực khác
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như Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc trước khi xây dựng Tiêu chuẩn cho Ấn Độ.
Chương trình bao gồm TV Độ phân giải siêu cao (UHD) của Màn hình tinh thể lỏng với đèn
nền LED, màn hình OLED, màn hình QLED, màn hình Micro-LED, có thể được sử dụng để
sản xuất và bán TV UHD ở thị trường Ấn Độ có độ phân giải gốc là 3.840 x 2.160 pixel (4K)
và 7.680 x 4.320 pixel (8K) chỉ có thể được cấp nguồn bằng nguồn điện bên ngoài ở điện
áp không quá 250 V, 50 Hz đang được sản xuất, nhập khẩu và mua hoặc bán thương mại
ở Ấn Độ. Chương trình này kỳ vọng tiết kiệm năng lượng tích lũy là 9,75 TWh (Tỷ đơn vị
điện) và giảm thiểu phát thải CO2 tương ứng 8 triệu tấn (MT) vào năm 2030. Quy định ghi
nhãn dành cho TV UHD, độ phân giải màn hình 4K và 8 K, đã được áp dụng triển khai theo
hình thức tự nguyện trong thời gian một năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31
tháng 12 năm 2021.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Bình Thuận: Thực hiện 2 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng xăng
dầu
Trong và sau dịp Tết Nguyên Đán, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình
Thuận đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa tại các tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 02 đợt khảo sát về đo lường,
chất lượng xăng dầu.
Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp
duy trì, phát triển sản xuất, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh đồng
thời thực hiện Kế hoạch số 3680/KH-TĐC ngày 15/12/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng về việc kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 01/KHCCTĐC ngày 04/01/2022 về việc kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng, nhãn hàng
hóa trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ảnh minh họa
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Theo đó, Chi cục phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và Phòng Kinh tế & Hạ
tầng cấp huyện tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa tại các tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 02 đợt khảo sát về đo
lường, chất lượng xăng dầu.
Tiến hành thực hiện 02 đợt khảo sát đối với 26 mẫu xăng dầu (gồm: 19 mẫu xăng
RON95-III, 07 mẫu xăng E5 RON92-II), kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo
lường, chất lượng và kiểm tra tại 07 cơ sở, gồm: 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử,
03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, các cơ sở không
vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa như:
kinh doanh sản phẩm có đầy đủ nhãn hàng hóa, nhãn phụ, dấu hợp quy CR, thông tin
cảnh báo an toàn, đã thực hiện lưu hồ sơ công bố chất lượng, đảm bảo đo lường đối với
phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn.
Bên cạnh đó, Đoàn đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ
chức, cá nhân kinh doanh qua đó giúp tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng quy định về đo
lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa, góp phần bảo vệ quyền lợi và tạo
niềm tin cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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