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Vấn đề hôm nay
Phiên họp chủ đề của Ủy ban TBT tháng 3/2022 về công nhận và thủ
tục đánh giá sự phù hợp
Ngày 8/3/2022, bên lề phiên họp Ủy ban TBT tháng 3/2022, Ủy ban cũng đã tổ chức
02 phiên họp chủ đề về công nhận và thủ tục đánh giá sự phù hợp.
Tham gia phiên họp của đề về công nhận, các Thành viên WTO và các bên liên quan
đã thảo luận về cách thức nâng cao chất lượng công nhận và các chính sách liên quan để
giảm hơn nữa các rào cản đối với thương mại hàng hóa. Tại phiên họp chủ đề này đã có
11 đại diện đến từ các nước như Trung Quốc, Jordan, Hoa Kỳ, Indonesia, Liên minh Châu
Âu, Nam Phi và các tổ chức quốc tế như ISO, IAF tham gia phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm.

Những vấn đề được đề cập trong phiên họp chủ đề về công nhận bao gồm:
 Làm thế nào để nâng cao chất lượng công nhận và các chính sách liên quan của
các Thành viên để giảm bớt các rào cản đối với thương mại hàng hóa? ILAC và IAF, và sự
hợp tác giữa các hệ thống công nhận, có thể được tận dụng như thế nào để tránh những
rào cản như vậy?
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 Bối cảnh công nhận đã thay đổi như thế nào trong 25 năm qua kể từ khi Hiệp định
TBT được soạn thảo, và có cần sự hướng dẫn thêm của Ủy ban về công nhận khi xem xét
vấn đề này?
 Làm thế nào để công nhận (và các chính sách công nhận) có thể giúp cho phép
các CAB tham gia trên lãnh thổ của các Thành viên khác trong CAP của họ trên cơ sở đối
xử quốc gia, dựa trên nhiều cách tiếp cận để hỗ trợ một chế độ công nhận đáng tin cậy?
Còn tại phiên họp chủ đề về các giải pháp kỹ thuật số dành cho thủ tục đánh giá sự
phù hợp, các bên tham gia đã chia sẻ quan điểm về việc sử dụng các giải pháp kỹ thuật số
trong việc cấp chứng chỉ hợp quy và các hoạt động cơ sở hạ tầng chất lượng. Mục đích là
để tăng cường hiểu biết về các nỗ lực của Thành viên nhằm thúc đẩy số hóa các quy trình
thương mại, đặc biệt là chứng chỉ sự phù hợp, và tạo cơ hội để thảo luận về các phương
pháp tiếp cận quy định kỹ thuật số.
7 bài phát biểu của các Thành viên đến từ Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Australia
và Vương quốc Anh đã giúp trả lời cho các câu hỏi như:
 Làm thế nào các công nghệ mới cho phép áp dụng các giải pháp kỹ thuật số để
đánh giá sự phù hợp? Vai trò của khu vực tư nhân và các bên liên quan khác (tổ chức phi
chính phủ, v.v.) ở đây là gì? Những thách thức đối với các Thành viên đang phát triển
trong việc áp dụng và áp dụng các giải pháp kỹ thuật số như vậy, cụ thể là về chi phí, độ
phức tạp và bản chất ngày càng phát triển của các công nghệ kỹ thuật số mới?
 Làm thế nào để các phương pháp tiếp cận pháp lý, quy định và công nghệ kỹ thuật
số (ví dụ: chuỗi khối, một cửa, hồ sơ có thể chuyển giao điện tử, đánh giá sự phù hợp từ
xa, v.v.) có thể được thực hiện theo các nguyên tắc TBT cốt lõi và thông lệ quản lý tốt?
Đặc biệt vai trò của các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ở đây là gì?
 Chứng nhận hợp quy điện tử được coi là một trong những giải pháp kỹ thuật số
khả thi để cải thiện đánh giá sự phù hợp. Các Thành viên đã rút ra được bài học gì trong
nỗ lực thúc đẩy chứng nhận hợp quy điện tử và các giải pháp kỹ thuật số khác? Làm gì và
không nên làm gì?
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/03/202215/03/2022
Nước thông
báo
Bahrain
Brazil

Số lượng
TB
1
12

Burundi
Ca na đa
Chile
Costa Rica
Ecuador

3
2
3
1
4

Đài Loan

9

Đan Mạch
Hàn Quốc

2
7

Hoa Kỳ

17

Israel

17

Kenya
Liên minh châu
Âu
Macao
Mexico

3
3

Myanmar
New Zealand

1
1

4

Vấn đề thông báo
Thiết bị điện tử
Chất ổn định; Xe; Thiết bị nâng; Mô tô, xe gắn máy; Đèn; Ngũ cốc;
Thiết bị viễn thông; Đồ bảo hộ; Nước hoa; Lúa mì;
Cốt thép bê tông; Sản phẩm sắt và thép; Dây thép
Rau quả, trái cây; Tấm che cửa sổ có dây
Xe cơ giới hạng nhẹ; Thiết bị y tế
Thuốc trừ sâu
Dược phẩm; Giấy; Thực phẩm; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Dầu
ăn
Xi măng; Đồ bảo hộ; Bộ sạc không dây; Thiết bị cung cấp xe điện;
Thành phần thực phẩm được sử dụng trong thực phẩm
Đồ chơi
Mỹ phẩm; Dược phẩm; Bơm nhiệt khí (GHP); Xe cơ giới; Thực
phẩm; Hoá chất
Sản phẩm hữu cơ; Máy bơm hồ bơi chuyên dụng; Lò sưởi; Pin; Đèn
xe cơ giới; Phát thải; Xi-rô bạch dương và các sản phẩm từ bạch
dương; Nệm cũi; Máy bay; Nam châm; Vải phủ cửa sổ có dây; Ghế
ô tô;
Thiết bị công nghệ âm thanh/video; Sơn móng tay; Hệ thống nhận
ăng-ten; Carbon dioxide lỏng; Băng vệ sinh; Hàm lượng chì trong
vòi nước; Kính an toàn sử dụng trong các tòa nhà; Trái cây sấy
khô; Hệ thống phát hiện cháy; Thang; Tấm kính phẳng để sử dụng
trong các tòa nhà; Bình gas; Ghế ăn cho trẻ em; Rượu vang
Bê tông cốt thép; Sản phẩm sắt và thép;
Dược phẩm
Ống hút nhựa dùng một lần, không phân hủy sinh học
Sản phẩm đã qua chế biến và đóng gói sẵn; Chất độc hại; Ngô và
các sản phẩm từ lúa mì;
Dầu ăn
Lốp xe
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Panama
Rwanda
Tanzania

1
3
6

Thuỵ Sỹ
Uganda
Úc
Ukraine

1
3
1
1

Việt Nam

1

Rau quả, trái cây
Bê tông cốt thép; Sản phẩm sắt và thép
Bê tông cốt thép; Sản phẩm sắt và thép; Rau quả; Thực phẩm chế
biến và đóng gói sẵn;
Thiết bị chẩn đoán y tế in vitro
Bê tông cốt thép; Sản phẩm sắt và thép
Đồ chơi
Hoá chất
Thiết bị âm thanh không dây hoạt động trên tần số từ 25 MHz đến
2000 MHz

Tổng: 111 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3/2022
(Nguồn: WTO)
Quy định về lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm sinh học của Hàn Quốc
Ngày 15/03/2022 Hàn Quốc thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định
về lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm sinh học. Cụ
thể, căn cứ vào các nội dụng sửa đổi (ngày 16 tháng 7,
Pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ số 1717) trong
Quy định sản xuất và quản lý kinh doanh các sản phẩm
sinh học, v.v., Hàn Quốc sẽ đưa ra các yêu cầu về thủ tục và phương pháp trong bảo
quản, vận chuyển các sản phẩm sinh học...Chưa xác định ngày dự kiến thông qua và ngày
dự kiến có hiệu lực của dự thảo. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông
báo để tham gia đóng góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2243_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1063
Quyết định của EU về sản phẩm diệt khuẩn
Ngày 11/03/2022 EU thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quyết định
Uỷ ban về xác định xem liệu một sản phẩm có chứa
chất diệt khuẩn capsicum oleoresin có phải là sản
phẩm diệt khuẩn sinh học hay không, theo Điều 3 (3)
của Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội
đồng châu Âu. Theo đó, dự thảo Quyết định thực thi này của Ủy ban xác định rằng một
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sản phẩm có chứa chất xúc tác capsicumoleoresin và được sử dụng như một chất xua đuổi
chó mèo sẽ được coi là một sản phẩm diệt khuẩn theo nghĩa của Điều 3 (1), điểm (a), của
Quy định (EU) số 528/2012 và sẽ thuộc loại sản phẩm 19 được xác định trong Phụ lục V
của Quy định đó. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2022. 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://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
Mã thông báo G/TBT/N/EU/881
Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 07/03/2022 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo
Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa
có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm,
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và
Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và nguyên tắc
quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy
định như sau:
a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền
thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I
của Thông tư này.
b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền
thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
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Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chỉ khi trùng
khớp về mô tả sản phẩm, hàng hóa và mã số HS nêu tại Danh mục. Việc xác định mã HS
theo quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài
chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thời gian dự kiến thông qua vào 14/05/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/070/2022. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào
15/4/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_1964_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/218
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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

Quyết định
975/QĐUBND của
UBND Thành
phố Hà Nội

Quy chuẩn kỹ
thuật về quy
hoạch, kiến trúc tại
khu vực các quận
Ba Đình, Hoàn
Kiếm, Đống Đa,
Hai Bà Trưng

21/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xay-dung-Dothi/Quyet-dinh-975-QDUBND-2022-Quy-chuan-kythuat-quy-hoach-Ba-DinhHoan-Kiem-Ha-Noi507872.aspx

2

Quyết định
233/QĐBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Tiêu chuẩn quốc
gia về bình chữa
cháy tự động kích
hoạt và chất chữa
cháy gốc nước

01/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Quyetdinh-233-QD-BKHCN-2022cong-bo-Tieu-chuan-quoc-giaphong-chay-chua-chay507923.aspx

3

Quyết định
234/QĐBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Tiêu chuẩn quốc
gia về ống mềm
bằng kim loại kết
nối đầu phun trong
hệ thống sprinkler
tự động và phương
tiện chiếu sáng sự
cố, chỉ dẫn thoát
nạn

01/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Quyetdinh-234-QD-BKHCN-2022cong-bo-Tieu-chuan-quoc-giaphong-chua-chay507924.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

Thông tư
07/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Hướng dẫn thực
hiện các biện pháp
phòng vệ thương
mại trong Hiệp
định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực

23/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu07-2022-TT-BCT-huong-danbien-phap-phong-ve-thuongmai-trong-Hiep-dinh-RCEP507983.aspx

2

Quyết định
637/QĐ-BYT
của Bộ
trưởng Bộ Y
tế

Danh mục mã
hãng sản xuất vật
tư y tế để tạo lập
mã vật tư y tế
phục vụ quản lý và
giám định, thanh
toán chi phí khám
bệnh, chữa bệnh
bảo hiểm y tế

16/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh637-QD-BYT-2022-ma-hangvat-tu-thanh-toan-chi-phikham-chua-benh-bao-hiem506900.aspx

3

Nghị quyết
35/NQ-CP
của Chính
phủ

Phê duyệt Nghị
định thư (sửa đổi
lần 2) giữa Việt
Nam - Nga về hỗ
trợ sản xuất
phương tiện vận
tải có động cơ trên
lãnh thổ Việt Nam

15/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Giao-thong-Vantai/Nghi-quyet-35-NQ-CP2022-Nghi-dinh-thu-sua-doilan-2-Nga-ho-tro-san-xuatphuong-tien-van-tai507016.aspx

4

Quyết định
328/QĐ-TTg
của Thủ
tướng Chính
phủ

Chỉ định các cơ
quan đầu mối để
triển khai Hiệp
định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực
(Hiệp định RCEP)

10/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyetdinh-328-QD-TTg-2022-chidinh-co-quan-dau-moi-trienkhai-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinhte-506120.aspx

5

Nghị định
Biểu thuế xuất
21/2022/NĐ- khẩu ưu đãi, biểu
CP của Chính thuế nhập khẩu ưu

10/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhap-khau/Nghidinh-21-2022-ND-CP-sua-doi-
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phủ

đãi đặc biệt để
thực hiện Hiệp
định đối tác toàn
diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình
Dương giai đoạn
2019-2022

Nghi-dinh-57-2019-ND-CPBieu-thue-uu-dai-Hiep-dinhCPTPP-506125.aspx

6

Quyết định
39/QĐ-YDCT
của Cục
Quản lý Y,
Dược cổ
truyền

Danh mục 13
thuốc cổ truyền
được gia hạn giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
4.1

09/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-39-QD-YDCT-2022thuoc-co-truyen-gia-han-giaydang-ky-luu-hanh-tai-VietNam-507007.aspx

7

Nghị quyết
29/NQ-CP
của Chính
phủ

Phê duyệt Danh
mục biểu thuế hài
hòa ASEAN phiên
bản 2022

08/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghiquyet-29-NQ-CP-2022-Danhmuc-Bieu-thue-hai-hoaASEAN-505827.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Pháp lệnh MAPA số 208, ngày 26 tháng 2 năm
2021 - sửa đổi Nghị định số 6.87 ngày 4 tháng 6 năm 2009 về tiêu
chuẩn hóa, phân loại, đăng ký, kiểm tra, sản xuất và giám sát đồ uống
có cồn của Brazil
Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO
ban hành tháng 11/2021, Pháp lệnh MAPA số 208,
ngày 26 tháng 2 năm 2021 - sửa đổi Nghị định số
6.87 ngày 4 tháng 6 năm 2009 về tiêu chuẩn hóa,
phân loại, đăng ký, kiểm tra, sản xuất và giám sát
đồ uống có cồn của Brazil, được thông báo cho Uỷ
ban WTO/TBT mã thông báo G/TBT/N/BRA/1145
đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn EU:
Liên minh châu Âu đề nghị Brazil làm rõ về tình trạng văn bản sửa đổi Nghị định số
6.87 ngày 4 tháng 6 năm 2009 về tiêu chuẩn hóa, phân loại, đăng ký, kiểm tra, sản xuất
và giám sát đồ uống có cồn. EU nhấn mạnh rằng Brazil vẫn chưa phản hồi các ý kiến góp ý
bằng văn bản của EU được gửi vào ngày 29 tháng 4 năm 2021. Các nhà sản xuất EU đặc
biệt lo ngại với việc thiết lập giới hạn nồng độ cồn tối đa đối với đồ uống có cồn chưng cất,
định nghĩa về rượu whisky, yêu cầu về việc ủ và làm ngọt đối với rượu rum, yêu cầu đối
với vodka và rượu mùi và các thành phần được phép sản xuất rượu gin và việc sử dụng
chung các chỉ dẫn địa lý của EU về "Calvados" và "Cognac". Tất cả những yếu tố này sẽ
tạo thành những rào cản đáng kể đối với thương mại. Liên minh châu Âu sẽ đánh giá cao
việc Brazil phản hồi các ý kiến góp ý bằng văn bản và sẵn sàng làm việc song phương với
Brazil liên quan đến việc sửa đổi đang diễn ra..
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- Phản hồi của Phái đoàn Brazil:
Đáp lại, đại diện của Brazil đưa ra nhận định như sau. Pháp lệnh số 208 của Bộ Nông
nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm (MAPA) Brazil, ban hành ngày 26 tháng 2 là
văn bản sửa đổi Nghị định số 6.871 năm 2009. Nghị định này áp dụng cho việc tiêu chuẩn
hóa, phân loại, đăng ký, kiểm tra, sản xuất và giám sát đồ uống có cồn. Brazil đã công
khai dự thảo và khuyến khích các bên liên quan tham gia đóng góp ý kiến. Hành động này
là một bước trước khi tham vấn cộng đồng. Như vậy, Brazil vẫn chưa có dự thảo văn bản
hoàn chỉnh nào để các nước góp ý. Brazil sẵn sàng nhận phản hồi của các quốc gia Thành
viên WTO để hoàn thiện các quy định hiện hành đối với đồ uống có cồn. Brazil mong muốn
tất cả các bên quan tâm đưa ra bằng chứng khoa học khi đưa ra ý kiến góp ý của mình,
phù hợp với cam kết trong Hiệp định TBT. Vì hiện nay chưa có dự thảo văn bản hoàn
chỉnh, Brazil cho rằng những lo ngại mà Liên minh Châu Âu đề cập là phần nào không có
cơ sở.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Ninh Bình: Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng lực cạnh
tranh doanh nghiệp
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về phát triển doanh
nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội
dung quy định về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Nghị định số
13/2019/NĐ-CP; phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo hướng đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa từ kết quả
khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khuyến khích, tạo
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi
lĩnh vực kinh tế – xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ
nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa
học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, cụ thể
hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh được quy định tại Nghị định số
13/2019/NĐ-CP trong việc phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên
quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong đó, tập trung triển
khai 3 nhiệm vụ sau: Về thông tin, tuyên truyền thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa
học và công nghệ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển doanh nghiệp
khoa học và công nghệ; các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa
học và công nghệ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (tuyên truyền, phổ biến trực tiếp
tại doanh nghiệp; thông qua tổ chức hội nghị; qua các phương tiện thông tin đại chúng
của tỉnh; trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp
tỉnh); Tuyên truyền những thành tựu, những đóng góp của doanh nghiệp khoa học và
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công nghệ đối với sự phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế – xã hội của
tỉnh nói chung; Cùng với đó, tổ chức vinh danh, khen thưởng doanh nghiệp khoa học và
công nghệ tiêu biểu theo quy định.

Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển thêm ít nhất 05 doanh
nghiệp khoa học và công nghệ

Hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh
nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ đã ứng dụng vào
sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh và thương mại hóa cao để thành
lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Triển khai các nội dung khuyến khích, hỗ trợ
nhằm ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Công bố thủ tục cấp mới, cấp thay
đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công
nghệ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;
Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, thực hiện cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cho các doanh
nghiệp khoa học và công nghệ; Tư vấn cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện doanh
nghiệp khoa học và công nghệ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là doanh
nghiệp khoa học và công nghệ.
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Triển khai, thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa
học và công nghệ: Rà soát, hệ thống và tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa các
chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hướng dẫn,
hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo
quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và các quy định của các Bộ, ngành, của tỉnh; vay
vốn từ các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; các
chính sách ưu đãi tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam…Hướng dẫn doanh nghiệp
thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
Tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ để các doanh nghiệp khoa học và công nghệ
được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp
khoa học công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi thuộc lĩnh vực khoa học và công
nghệ như: xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình
thành từ kết quả khoa học và công nghệ để phát triển sản phẩm mới; xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng; truy xuất nguồn gốc…
Ưu tiên, bố trí quỹ đất phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp khoa học
và công nghệ. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt
nước cho mục đích khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Đất đai; Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ các
điều kiện, thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt
động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn doanh
nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận các nội dung ưu đãi khác.
Phấn đấu đến năm 2025, Tỉnh hỗ trợ để hình thành và phát triển thêm ít nhất 05
doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động có hiệu quả.
UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai Kế hoạch cần xác định cụ thể nội dung
công việc, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc
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triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, có
hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên
quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, bảo đảm sự đầy đủ, đồng
bộ, cụ thể của hệ thống cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công
nghệ.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL

Bản tin TBT | 17
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Vấn đề hôm nay
̉ n hơ
̉ a hê
̉ nh báo Eping
̣ p nhất cu
̣ thống ca
Ra mắt phiên ba
́ Eping - nên
̀ ta
̉ n mới cu
̉ a hệ thông
̉ ng ca
̉ nh báo về SPS & TBT - đã chi ́nh thứ c
Phiên ba
̣ t đô
̣ ng và o ngà y 28/3/2022
hoa
̉ n nà y cu
̉ a ePing là kêt́ qua
̉ cu
̉ a viê
̣ c ti ́ch hơ
̣ p 3 hê
̣ thống gồm Hê
̣
Theo WTO, phiên ba
̉ i thông báo TBT và SPS (go
̣ i tắt là NSS), hê
̣ thống Qua
̉ n lý thông tin về TBT và
thống gư
̣ i tắt là TBTIMS và SPSIMS) và công cu
̣ ePing cu.̃
SPS (go
̉ n nà y, giao diê
̣ n cu
̉ a ePing đã đươ
̣ c thiêt́ kế theo phong cách hoà n toà n
Với phiên ba
́ thông tin về TBT và SPS như trên nền ta
̉ ng
mới. Ngoà i các chứ c năng tra cứ u và tìm kiêm
̣ thống cun
̣ p thông tin về quan nga
̣ i thương ma
̣ i (STC) từ nền ta
̉ ng
ePing cu,̃ hê
̃ g ti ́ch hơ
́ đườ ng dẫn tới cơ sơ
̉ dữ liê
̣ u riêng, chuyên biê
̣ t về STC
IMS trước đây, đồng thờ i cung câp
̣ p cơ sơ
̉ dữ liê
̣ u về STC ta
̣ i địa chỉ https://tradeconcerns.wto.org/en).
(truy câ

̉ i thông báo hay gư
̉ i tra
̉ lờ i quan nga
̣ i thương ma
̣ i se ̃ đươ
̣ c
Các chứ c năng khác như gư
̉ m ho
̉ n qua
̉ n trị viên (tà i khoa
̉ n admin) cu
̉ a Điê
̉ i đáp TBT/SPS quốc gia.
đưa và o tà i khoa

Bản tin TBT | 2

̣ u trước đây, nền tảng ePing về SPS & TBT tạo điều kiện thuận lợi cho
Như đã giới thiê
việc theo dõi các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) và các rào cản kỹ
̣ nà y mang đến cho ngườ i dù ng mô
̣ t
thuật đối với các biện pháp thương mại (TBT). Công cu
̣ n lơ
̣ i như sau:
số ti ́nh năng tiê
́ thông báo về các quy định sản phẩm mới và cập nhật.
 Tìm kiêm
̣ i thương mại (STC) được thảo luận ta
̣ i các phiên ho
̣ p
 Tìm thông tin về các quan nga
̉ y ban SPS và TBT của WTO.
̉ aU
cu
̉ i đáp và thông báo quốc gia về TBT và SPS.
 Tìm thông tin về các điểm Ho
 Đăng ký để nhận thông báo qua email và theo dõi các thông báo về sản phẩm
và/hoặc thị trường quan tâm.
 Tiếp cận với các đối tác trong nước và quốc tế.
̉ truy câ
̉ bắt đầu sư
̣ p và đăng ký tà i khoa
̉ n (thườ ng) đê
̉ du
̣ ng ePing
Ngườ i dù ng có thê
̣ i địa chỉ: https://epingalert.org/
ta
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/03/202231/03/2022
Nước thông
báo
Ai Cập
Anh
Ả Rập
Ấn Độ
Brazil

Số lượng
TB
1
1
4
1
3

Bahrain
Ca na đa
Các Tiểu Vương
Quốc Ả Rập
Thống Nhất
Chile
Ecuador
Đài Loan

3
1
2

Hàn Quốc
Hoa Kỳ

3
15

Kuwait
Liên minh châu
Âu
Malawi

2
1

Thực phẩm; Nước giải khát
Phát thải

21

New Zealand
Oman
Philippines
Qatar
Thái Lan

1
2
3
2
4

Mật ong; Quả hạch; Bột đậu Hà Lan; Lúa mì; Đậu; Nấm men; Thịt;
Mạch nha; Đậu nành; Gạch men; Nhựa; Dầu ăn; Bột mì; Hạt và
nhân cọ;
Nhựa
Thực phẩm; Nước giải khát
Thiết bị y tế; Dược phẩm
Thực phẩm; Nước giải khát
Hàng hóa Bức xạ tia cực tím trong dải bước sóng C (Tia cực tím C

1
7
4

Vấn đề thông báo
Thiết bị gây mê, hô hấp và phục hồi sức khỏe
Thiết bị điện và điện tử
Thực phẩm; Nước giải khát
Thiết bị truyền dẫn phát thanh hoặc truyền hình
Điốt, bóng bán dẫn và các thiết bị bán dẫn tương tự; Thiệt bị
nâng; Găng tay
Thực phẩm nói chung; Nhựa; Nước giải khát
Nhiên liệu
Thực phẩm; Nước giải khát

Pin
Dược phẩm; Đồ uống không cồn; Gelatin; Diêm;
Vật liệu xây dựng chống cháy; Thực phẩm; Bình nước nóng; Bơm
ly tâm
Thực phẩm; Đóng gói
Phát thải formaldehyde,; Lò vi sóng; Thiết bị hàng hải; Thiết bị bảo
vệ; Điều hoà; Phát thải;
Máy làm đá; Vòi hoa sen; Bồn tiểu; Sản phẩm dành cho trẻ em;
Sản phẩm sữa và kem; Nồi hơi; Xe cơ giới
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Uganda
Uruguay
Yemen

2
2
2

hoặc UV-C); Thép phẳng mạ kẽm nhúng nóng; Hoá chất; Bộ thu
truyền hình kỹ thuật số mặt đất
Sắt và thép
Phương tiện cơ giới
Thực phẩm; Nước giải khát

Tổng: 90 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3/2022
(Nguồn: WTO)
Tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm chức năng của Hàn Quốc
Ngày 31/03/2022 Hàn Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa
ra dự thảo sửa đổi "Tiêu chuẩn ghi nhãn đối
với thực phẩm chức năng". Các nội dung
sửa đổi chính như sau:
1. Bắt buộc ghi rõ sản phẩm có chứa hoặc có thể chứa chất gây dị ứng thực phẩm
2. Ghi rõ thành phần chức năng trong các sản phẩm men vi sinh.
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước
Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.knowtbt.krhttps://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_
2451_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1065
Các biện pháp hành chính để kiểm dịch đối với các sản phẩm đặc biệt có nguy cơ
cao đối với sức khoẻ của Trung Quốc
Ngày 29/03/2022 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa
ra dự thảo Các biện pháp hành chính để kiểm dịch đối với các sản phẩm đặc biệt có nguy
cơ cao đối với sức khoẻ. Cụ thể, các biện pháp này áp dụng trong việc quản lý các sản
phẩm đặc biệt nguy cơ cao có chứa hoặc có thể chứa vi sinh vật gây bệnh.
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Biện pháp hành chính này sẽ làm rõ thẩm quyền phụ trách và người đăng ký sử dụng
sản phẩm, thủ tục quản lý, đánh giá rủi ro, thông báo kết quả, v.v. và nêu rõ sự giám sát,
quản lý của Tổng cục Hải quan đối với việc kiểm dịch các sản phẩm đặc biệt.
Chưa xác định thời gian dự kiến thông
qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 02 năm
kể từ ngày công bố dự thảo. 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:
tbt@customs.gov.cn
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1662
Quy định Ủy ban (EC) số 595/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan
đến hoạt động của rơ moóc hạng nặng
Ngày 17/03/2022 EU thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy
định Ủy ban (EC) số 595/2009 của Nghị viện và
Hội đồng Châu Âu liên quan đến hoạt động của rơ
moóc hạng nặng. Cụ thể như sau:
Đạo luật thực thi của Ủy ban nhằm cho phép
các nhà sản xuất chứng nhận rơ-moóc chở hàng nặng của họ có khối lượng tối đa cho
phép về mặt kỹ thuật vượt quá 8.000 kg bằng công cụ mô phỏng. Công cụ này xác định
ảnh hưởng của rơ-moóc đối với xe đầu kéo phát thải khí CO2. Chứng nhận và mô phỏng
dựa trên các nguyên tắc được quy định trong Quy định (EU) 2017/2400 dành cho xe cơ
giới. Ngoài ra, mở rộng việc sử dụng công cụ VECTO cho các loại xe moóc thuộc loại O3 và
O4.
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Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 05/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
tháng 06/2022. 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/EU/22_2265_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EU/22_2265_01_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/883
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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

Quyết định
975/QĐUBND của
UBND Thành
phố Hà Nội

Quy chuẩn kỹ
thuật về quy
hoạch, kiến trúc tại
khu vực các quận
Ba Đình, Hoàn
Kiếm, Đống Đa,
Hai Bà Trưng

21/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xay-dung-Dothi/Quyet-dinh-975-QDUBND-2022-Quy-chuan-kythuat-quy-hoach-Ba-DinhHoan-Kiem-Ha-Noi507872.aspx

2

Quyết định
233/QĐBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Tiêu chuẩn quốc
gia về bình chữa
cháy tự động kích
hoạt và chất chữa
cháy gốc nước

01/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Quyetdinh-233-QD-BKHCN-2022cong-bo-Tieu-chuan-quoc-giaphong-chay-chua-chay507923.aspx

3

Quyết định
234/QĐBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Tiêu chuẩn quốc
gia về ống mềm
bằng kim loại kết
nối đầu phun trong
hệ thống sprinkler
tự động và phương
tiện chiếu sáng sự
cố, chỉ dẫn thoát
nạn

01/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Quyetdinh-234-QD-BKHCN-2022cong-bo-Tieu-chuan-quoc-giaphong-chua-chay507924.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

Thông tư
07/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Hướng dẫn thực
hiện các biện pháp
phòng vệ thương
mại trong Hiệp
định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực

23/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu07-2022-TT-BCT-huong-danbien-phap-phong-ve-thuongmai-trong-Hiep-dinh-RCEP507983.aspx

2

Quyết định
637/QĐ-BYT
của Bộ
trưởng Bộ Y
tế

Danh mục mã
hãng sản xuất vật
tư y tế để tạo lập
mã vật tư y tế
phục vụ quản lý và
giám định, thanh
toán chi phí khám
bệnh, chữa bệnh
bảo hiểm y tế

16/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh637-QD-BYT-2022-ma-hangvat-tu-thanh-toan-chi-phikham-chua-benh-bao-hiem506900.aspx

3

Nghị quyết
35/NQ-CP
của Chính
phủ

Phê duyệt Nghị
định thư (sửa đổi
lần 2) giữa Việt
Nam - Nga về hỗ
trợ sản xuất
phương tiện vận
tải có động cơ trên
lãnh thổ Việt Nam

15/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Giao-thong-Vantai/Nghi-quyet-35-NQ-CP2022-Nghi-dinh-thu-sua-doilan-2-Nga-ho-tro-san-xuatphuong-tien-van-tai507016.aspx

4

Quyết định
328/QĐ-TTg
của Thủ
tướng Chính
phủ

Chỉ định các cơ
quan đầu mối để
triển khai Hiệp
định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực
(Hiệp định RCEP)

10/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyetdinh-328-QD-TTg-2022-chidinh-co-quan-dau-moi-trienkhai-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinhte-506120.aspx

5

Nghị định
Biểu thuế xuất
21/2022/NĐ- khẩu ưu đãi, biểu
CP của Chính thuế nhập khẩu ưu

10/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Xuat-nhap-khau/Nghidinh-21-2022-ND-CP-sua-doi-
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phủ

đãi đặc biệt để
thực hiện Hiệp
định đối tác toàn
diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình
Dương giai đoạn
2019-2022

Nghi-dinh-57-2019-ND-CPBieu-thue-uu-dai-Hiep-dinhCPTPP-506125.aspx

6

Quyết định
39/QĐ-YDCT
của Cục
Quản lý Y,
Dược cổ
truyền

Danh mục 13
thuốc cổ truyền
được gia hạn giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
4.1

09/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-39-QD-YDCT-2022thuoc-co-truyen-gia-han-giaydang-ky-luu-hanh-tai-VietNam-507007.aspx

7

Nghị quyết
29/NQ-CP
của Chính
phủ

Phê duyệt Danh
mục biểu thuế hài
hòa ASEAN phiên
bản 2022

08/03/2022

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghiquyet-29-NQ-CP-2022-Danhmuc-Bieu-thue-hai-hoaASEAN-505827.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Quy định về An toàn của khu vui chơi và thiết bị
giải trí của Pakistan
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 11/2021, Quy
định về An toàn của sản phẩm đồ chơi và
thiết bị giải trí của Pakistan, được thông báo
cho Uỷ ban WTO/TBT mã thông báo
G/TBT/N/PAK/164,

G/TBT/N/PAK/165

và

G/TBT/N/PAK/166 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 đánh giá cao việc Pakistan thông báo vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 cho Ủy
ban TBT của WTO về ba biện pháp liên quan đến yêu cầu an toàn của các khu vui chơi và
thiết bị giải trí, mã thông báo G/TBT/N/PAK/164, G/TBT/N/PAK/165 và G/TBT/N/PAK/166.
Vào tháng 4 năm 2021, Chính phủ Hoa Kỳ và ngành công nghiệp Hoa Kỳ đã gửi ý kiến góp
ý đối với các biện pháp này. Hoa Kỳ đề nghị Pakistan xem xét và có ý kiến phản hồi đối với
những góp ý này. Hoa Kỳ hiểu rằng, thông qua các biện pháp này, Pakistan sẽ áp dụng các
tiêu chuẩn ISO đối với các trò chơi và thiết bị giải trí. Hoa Kỳ nhắc lại các ý kiến góp ý
trước đó, trong đó nêu bật mối quan ngại của ngành công nghiệp Hoa Kỳ rằng các biện
pháp này có thể dẫn đến việc sử dụng độc quyền các tiêu chuẩn ISO ở Pakistan và loại trừ
việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi khác cho lĩnh vực cụ thể này,
chẳng hạn như tiêu chuẩn Quốc tế ASTM. Theo ngành công nghiệp Hoa Kỳ, việc sử dụng
độc quyền các tiêu chuẩn ISO sẽ yêu cầu các nhà sản xuất và nhà cung cấp thực hiện các
tùy chỉnh tốn kém và riêng biệt cho thị trường Pakistan, dẫn đến các lựa chọn về giá cả và
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thiết kế bị hạn chế. Theo ghi nhận của Hoa Kỳ, nhiều nhà sản xuất và cung cấp của Hoa
Kỳ và quốc tế hiện đang thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM F24, được chấp nhận ở nhiều thị
trường nước ngoài; được cập nhật thường xuyên; và bao gồm các thông số kỹ thuật cho
xe trượt tuyết, cưỡi ngựa và trượt nước, mà các tiêu chuẩn ISO hiện không đề cập đến.
Hoa Kỳ đề nghị Pakistan làm rõ liệu nước này có công nhận tiêu chuẩn quốc tế ASTM
khi nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị trong lĩnh vực trò chơi giải trí và các thiết bị khác hay
không? Hoa Kỳ lưu ý rằng không có gì ngăn cản một Thành viên WTO xem xét nhiều hơn
một tiêu chuẩn quốc tế để làm cơ sở cho một quy định kỹ thuật. Hoa Kỳ khuyến khích
Pakistan công nhận sản phẩm, thiết bị trong lĩnh vực trò chơi giải trí và các thiết bị khác
được thiết kế, sản xuất, vận hành và sử dụng đã được thử nghiệm và kiểm tra theo tiêu
chuẩn F24 của ASTM và không yêu cầu các sản phẩm đó phải thử nghiệm thêm trong
nước. Cuối cùng, Hoa Kỳ khuyến khích Pakistan cung cấp khoảng thời gian sáu tháng
chuyển tiếp giữa việc công bố các biện pháp đã được thông qua đến khi các biện pháp đó
có hiệu lực phù hợp với các cam kết TBT trong WTO để cho phép ngành công nghiệp tuân
thủ các biện pháp này.
- Phản hồi của Phái đoàn Pakistan:
Đáp lại, đại diện của Pakistan đưa ra tuyên bố sau đây. Cơ quan Quản lý Chất lượng
và Tiêu chuẩn Pakistan PSQCA trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia đã xem xét
nhiều hơn một tiêu chuẩn quốc tế như ISO, IEC, OIML và ASTM. Cụ thể hơn, Ủy ban kỹ
thuật về "Trò chơi giải trí và thiết bị giải trí" đã xem xét cả Tiêu chuẩn quốc tế ISO và
ASTM. Sau khi xem xét cẩn thận hai tiêu chuẩn quốc tế này, Ủy ban kỹ thuật đã kết luận
rằng các tiêu chuẩn ISO là phù hợp nhất để đạt được các mục tiêu vì chúng bao gồm cả
"Công dụng" và "An toàn" của trò chơi và thiết bị giải trí. Đồng thời, chúng tôi muốn cảm
ơn sự động viên của Hoa Kỳ và muốn thông báo rằng Pakistan sẽ tiếp tục xem xét Tiêu
chuẩn F24 ASTM và các tiêu chuẩn khác liên quan đến trò chơi và thiết bị giải trí trong Ủy
ban kỹ thuật liên quan của PSQCA. Những điều này sẽ được đưa vào các quy định kỹ thuật
bất cứ khi nào phù hợp.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Trao đổi hợp tác song phương với Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia Úc
Ngày 08/3/2022, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Adrian
O’Connell, CEO Standards Australia, cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Úc. Tham dự
buổi làm việc còn có trưởng bộ phận hợp tác quốc tế hai cơ quan cùng các thành viên liên
quan.
Tại buổi làm việc, ông Hà Minh Hiệp đã chia sẻ về những định hướng chính của Tổng
cục TCĐLCL đến năm 2025 như việc xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, rà soát,
sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, và
hỗ trợ triển khai các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới.

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL làm việc trực tuyến với CEO
Standards Australia, cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia Úc
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Bên cạnh đó, trong bối cảnh các công nghệ trọng yếu mới nổi (Critical Emerging
Technologies – CET) như trí tuệ nhân tạo, blockchain, sản xuất tiên tiến, đô thị thông
minh… phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống, tiêu chuẩn ngày
càng trở nên quan trọng bởi tiêu chuẩn có vai trò tiên phong và định hình hướng đi của
công nghệ.
Vì vậy, Tổng cục TCĐLCL sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của Việt Nam trong Tổ chức
Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) để đón đầu những xu thế mới nhất, hỗ trợ công tác hài hòa
tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ mới
nổi.
Ông Adrian O’Connell cho biết, Úc hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam và
gợi ý Việt Nam có thể xem xét việc tham gia mạnh mẽ hơn vào Ủy ban kỹ thuật ISO/IEC
JTC1 về công nghệ thông tin để có thể tác động đến tiến trình xây dựng tiêu chuẩn quốc
tế trong lĩnh vực này.
Liên quan đến Pha 2 Dự án về tiêu chuẩn các công nghệ trọng yếu mới nổi do
Standards Australia chủ trì, ông Hà Minh Hiệp cho biết Tổng cục mong muốn tham gia sâu
hơn vào dự án như một trường hợp nghiên cứu điển hình (case study) về áp dụng tiêu
chuẩn quốc tế về CET.
Trên cơ sở quan hệ hợp tác vô cùng tốt đẹp giữa hai cơ quan trong những năm gần
đây, phía Úc cho rằng Tổng cục TCĐLCL và Standards Australia có thể cân nhắc xây dựng
khuôn khổ hợp tác chính thức, trong đó xác định các lĩnh vực ưu tiên và đề xuất các dự án
hợp tác có lợi cho cả hai Bên.
Ông Hà Minh Hiệp hoan nghênh ý kiến của người đồng cấp của Standards Australia,
đồng thời giao Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục trao đổi cụ thể hơn với phía bạn.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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