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Vấn đề hôm nay
Trường Đại học Ngoại thương triển khai các hoạt động trong khuôn
khổ chương trình Chủ tịch WTO
Ngà y 6/5/2022, một sự kiện cấp cao đã được tổ chức tại Đại học Ngoại thương (FTU)
để khởi động các hoạt động của trường này trong khuôn khổ Chương trình Chủ tịch WTO
(WTO Chair Program - WCP).
FTU là một trong 17 tổ chức học thuật được Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala lựa
chọn vào cuối năm 2021 để tham gia mạng lưới Ghế. Chủ tịch FTU, Giáo sư Trịnh Thị Thu,
cho biết công việc sắp tới của nhóm sẽ tập trung vào các hiệp định thương mại tự do (FTA)
của Việt Nam và các cam kết WTO, nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong nước
và trong khu vực, đặc biệt là đảm bảo rằng địa phương các doanh nghiệp hoàn toàn có thể
hưởng lợi từ các hiệp định này.

Phó Tổng Giám đốc Anabel González cho biết các hoạt động của trường đại học
trong khuôn khổ WCP sẽ đảm bảo “thương mại đến được với mọi thành phần của xã hội
thông qua các cơ hội có ý nghĩa tác động đến các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô”. Đề
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cập đến Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 sắp tới của WTO, bà nói: “Để tham gia đầy đủ và
hiệu quả vào các cuộc đàm phán này, điều quan trọng là các thành viên phải nhận được
dữ liệu chính xác, thông tin tùy chỉnh và nghiên cứu về thực tế của các vấn đề mà những
người bị ảnh hưởng nhiều nhất phải đối mặt. trực tiếp bằng các biện pháp thương mại vốn là trọng tâm chính của dự án ra mắt hôm nay tại đây. Với tư cách là một cựu Bộ
trưởng Bộ Ngoại thương, tôi tin rằng việc tiếp cận với những kiến thức ứng dụng đó là yếu
tố quyết định để các thành viên theo đuổi lợi ích thương mại của mình và cả trong việc tìm
kiếm sự đồng thuận với các bên khác”.
̣ trươ
̉ ng Vu
̣ Chi ́nh sách Thương ma
̣ i Đa biên - Bộ Công
Ông Lương Hoàng Thái, Vu
Thương chúc mừng FTU đã được chọn vào giai đoạn 3 của Chương trình. Ông tái khẳng
định cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương, nhấn mạnh rằng “Chủ
tịch WTO (FTU) tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam thúc đẩy cam kết này”.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn
Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chương trình
WCP trong việc thực hiện Chiến lược làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại của Việt Nam ở
Đông Nam Á.
Đại sứ Việt Nam tại WTO Lê Thị Tuyết Mai cho biết bà tin tưởng rằng các hoạt động
của Chủ tịch sẽ tăng cường năng lực của các học giả, các nhà hoạch định chính sách và
những người khác để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết thương mại tự do và góp
phần tăng cường thương mại đa phương toàn cầu. hệ thống, với cốt lõi là WTO. “Về vấn
đề này, tôi và nhóm của tôi tại Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Geneva rất vui
mừng được chung tay hỗ trợ FTU đưa ra lời khuyên về các vấn đề liên quan đến WTO và
nghiên cứu để thực hiện các mục tiêu của WCP.”
Trong sự kiện này, FTU đã ký một số biên bản ghi nhớ với Liên đoà n Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP), Viện Thương mại Thế giới tại Thụy Sĩ và Đại học Wollongong.
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/05/202215/05/2022
Nước thông
báo
Ai Cập
Ả Rập Xê Út
Brazil

Số lượng
TB
9
1
22

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

3
1

Đan Mạch
Ecuador
Hàn Quốc
Hoa Kỳ

1
4
3
18

Israel

4

Thiết bị chữa cháy; Đồ chơi; Găng tay bảo hộ; Thiết bị nhà bếp

Liên minh
châu Âu

4

Lithuania
Mexico
New Zealand
Nga

1
5
1
2

Xe hạng nặng; Penflufen (hoạt chất thuốc trừ sâu); Xe cơ giới; Các
sản phẩm trong đó formaldehyde hoặc các chất giải phóng
formaldehyde
Vật liệu xây dựng
Dụng cụ đo lưu lượng chất lỏng; Tequila; Phương tiện cơ giới
Thuốc trừ sâu
Đồ bảo hộ; Dược phẩm

5
4

Vấn đề thông báo
Đèn; Đồ chơi; Thực phẩm; Kính; Ngũ cốc
Xe điện
Dược phẩm; Chất hoạt động bề mặt; Thiết bị viễn thông; Hoá chất;
Thịt; Thiết bị y tế; Thiết bị điện; Thiết bị chữa cháy; Máy giặt; Đèn;
Dầu ăn
Chất khử trùng; Thuốc lá điện tử; Thiết bị viễn thông
Máy quay nói chung

Bộ sạc pin; Thuốc trừ sâu; Thịt; Thiết bị nhà bếp;
Thực phẩm; Sản phẩm có chứa amiăng; Hỗn hợp chứa
perfluorocarbons "PFCs" hoặc hydrofluorocarbons "HFCs", nhưng
không chứa chlorofluorocarbons "CFC" hoặc hydrochlorofluorocarbons
"HCFCs"; Mỹ phẩm
Ngũ cốc
Thiết bị xây dựng; Thiết bị y tế; Kính; Dược phẩm
Thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp thấp; Xe điện
Động cơ điện nhỏ; Đèn; Phát thải; Máy nén; Máy bơm hồ bơi chuyên
dụng; Nồi hơi; An toàn đường ống; Chất làm lạnh; Máy đun nước
nóng, Máy sưởi hồ bơi; Xì gà; Thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá và thiết
bị liên quan; Thuốc lá bạc hà; Thiết bị giới hạn tốc độ; Tiết kiệm nhiên
liệu; Xe du lịch & xe tải nhẹ
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Panama
Peru
Philippines

1
1
4

Rwanda
Tajikistan
Tanzania

4
1
25

Thailand
Thổ Nhĩ Kỳ
Uganda
Uruguay

6
3
6
3

Việt Nam

3

Thức ăn chăn nuôi
Thực phẩm đóng gói
Thiết bị chụp ảnh phóng xạ; Ống và ống thép chuyên dùng; Thực
phẩm đóng gói
Thiết bị điện; Sản phẩm sắt và thép; Ngũ cốc
Thuốc lá
Vải dệt; Sản phẩm dệt may; Thực phẩm; Thực phẩm đóng gói; Vật
liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm; Hoá chất; Rượu; Đường; Rau
quả, trái cây;
Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm; Lò vi sóng
Thiết bị đầu cuối CNTT và thiết bị ngoại vi khác; Gia vị
Quần áo; Sản phẩm bằng đồng; Vải dệt; Thuốc diệt côn trùng; Nhựa
Sản phẩm vệ sinh gia đình có chứa Hypochlorite; Sữa và các sản
phẩm từ sữa; Thực phẩm không chứa lactose, ít lactose và giảm
lactose
Thiết bị thông tin truyền thông

Tổng: 145 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 5/2022
(Nguồn: WTO)
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB IoT
Ngày 05/5/2022 Việt Nam thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối NB IoT.
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần
truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối NB IoT
hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần
quy định trong Bảng 1.
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 01/8/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/7/2023. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng
góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3242_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNN/221
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị
thông tin vô tuyến điện
Ngày 05/5/2022 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 thông tin vô
tuyến điện. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối
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với các thiết bị vô tuyến và phụ trợ liên quan. Cách bố trí đo kiểm EMC và phương pháp
đánh giá kết quả đo kiểm riêng thích hợp cho từng loại thiết bị vô tuyến được quy định
trong các phần Điều kiện riêng liên quan của bộ tiêu chuẩn EN 301 489. Cùng với các quy
chuẩn kỹ thuật sản phẩm liên quan, Quy chuẩn này chỉ rõ khả năng áp dụng các phép đo
thử EMC, phương pháp đo thử, các giới hạn và chỉ tiêu chất lượng đối với thiết bị vô tuyến
và thiết bị phụ trợ liên quan.
Trong trường hợp khác biệt (ví dụ về điều
kiện riêng, định nghĩa, chữ viết tắt) giữa Quy
chuẩn này và các quy định trong Điều kiện riêng
liên quan của bộ tiêu chuẩn EN 301 489 thì phần
Điều kiện riêng liên quan của bộ tiêu chuẩn EN
301 489 được áp dụng. Trường hợp không có quy
chuẩn kỹ thuật quy định điều kiện riêng cho thiết
bị/dịch vụ vô tuyến cụ thể, ví dụ trong trường hợp khởi tạo mới một dịch vụ vô tuyến hoặc
một ứng dụng cụ thể, Quy chuẩn này có thể được sử dụng cùng với thông tin riêng của
thiết bị vô tuyến do nhà sản xuất cung cấp để kiểm tra các yêu cầu EMC như đã nêu ra
trong Quy chuẩn này.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và
nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các thiết bị thuộc phạm vi điều
chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.
Thời gian dự kiến thông qua vào 01/8/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/1/2024. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng
góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3237_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNN/220
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Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối
viễn thông và công nghệ thông tin
Ngày 05/5/2022 Việt Nam thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với
thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông
tin.
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn
điện áp dụng đối với các thiết bị đầu cuối viễn
thông và công nghệ thông tin.
Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu an toàn điện của các giao diện được
thiết kế và dự định để kết nối tới mạng viễn thông và công nghệ thông tin.
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 01/8/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/1/2024. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng
góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3247_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNN/222
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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
923/QĐBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Yêu cầu, quy chuẩn
kỹ thuật cơ bản đối
với sản phẩm
phòng, chống tấn
công từ chối dịch
vụ

20/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-923-QDBTTTT-2022-Yeu-cau-kythuat-san-pham-Phongchong-tan-cong-tu-choi-dichvu-514142.aspx

2

Quyết định
29/2022/QĐUBND của
UBND tỉnh
Lâm Đồng

Định mức kinh tế quy chuẩn kỹ thuật
sản xuất các
chương trình phát
thanh, truyền hình

13/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-29-2022-QDUBND-dinh-muc-kinh-te-kythuat-san-xuat-chuong-trinhphat-thanh-Lam-Dong513711.aspx

3

Thông tư
35/2022/TTBQP của Bộ
trưởng Bộ
Quốc phòng

Tiêu chuẩn vật chất
hậu cần đối với học
viên cơ yếu

26/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Bo-may-hanhchinh/Thong-tu-35-2022-TTBQP-sua-doi-Thong-tu-1162015-TT-BQP-tieu-chuan-vatchat-hau-can-511729.aspx

4

Thông tư
06/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Định mức kinh tế 31/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
quy chuẩn kỹ thuật
n-ban/Cong-nghe-thongcác dịch vụ sự
tin/Thong-tu-06-2022-TTnghiệp công sử
BKHCN-dinh-muc-dich-vu-sudụng ngân sách
nghiep-cong-thong-tin-thongNhà nước trong lĩnh
ke-khoa-hoc-cong-nghevực thông tin,
515588.aspx
thống kê, thư viện
khoa học và CN
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5

Thông tư
04/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Định mức kinh tế quy chuẩn kỹ thuật
dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng ngân
sách nhà nước về
duy trì, bảo quản
và sử dụng hệ
thống chuẩn đo
lường quốc gia; xây
dựng quy trình
kiểm định, hiệu
chuẩn, thử nghiệm
phương tiện đo,
chuẩn đo lường

31/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Thong-tu-04-2022-TTBKHCN-dinh-muc-duy-tri-baoquan-su-dung-he-thongchuan-do-luong-515590.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

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

Danh mục 89 thuốc
sản xuất trong
nước được gia hạn
giấy đăng ký lưu
hành tại Việt Nam Đợt 175.1

23/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-277-QD-QLD-2022-89thuoc-san-xuat-trong-nuocgia-han-luu-hanh-Dot-175514603.aspx

2

Thông tư
08/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Hướng dẫn quản lý
kinh doanh xăng
dầu tại khu vực
biên giới

20/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu08-2022-TT-BCT-bai-boThong-tu-28-2011-TT-BCTkinh-doanh-xang-dau513905.aspx

3

Thông tư
2/2022/TTBTTTT của
Bộ Thông tin
và Truyền

Danh mục sản
phẩm, hàng hóa có
khả năng gây mất
an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý

16/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu2-2022-TT-BTTTT-Danh-mucsan-pham-hang-hoa-co-khanang-gay-mat-an-toan-
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thông

514708.aspx

4

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

Danh mục 156
thuốc nước ngoài
được gia hạn giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
109.1

11/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-265-QD-QLD-2022-156thuoc-nuoc-ngoai-duoc-giahan-giay-dang-ky-luu-hanh512945.aspx

5

Quyết định
1016/QĐBVHTTDL
của Bộ Văn
hóa, Thể
thao và Du
lịch

Kế hoạch thực hiện
Hiệp định đối tác
kinh tế toàn diện
khu vực (RCEP)

04/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyetdinh-1016-QD-BVHTTDL2022-thuc-hien-Hiep-dinhDoi-tac-Kinh-te-Toan-dienKhu-vuc-512192.aspx

6

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

Danh mục 133
thuốc nước ngoài
được cấp, gia hạn
giấy đăng ký lưu
hành tại Việt Nam Đợt 108.1

29/4/2022

7

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

Danh mục 29 thuốc
sản xuất trong
nước được cấp giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
174 bổ sung

28/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-227-QD-QLD-2022Danh-muc-thuoc-trong-nuocduoc-cap-giay-dang-ky-luuhanh-512135.aspx

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-232-QD-QLD-2022-133thuoc-nuoc-ngoai-duoc-capgiay-dang-ky-luu-hanh-taiViet-Nam-512049.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Dự thảo hướng dẫn phê duyệt Thiết bị Điện
(Quy định Điện lực 1994) Ấn bản 2018 của Malaysia
Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO
ban hành tháng 5/2022, Dự thảo Hướng dẫn Phê
duyệt Thiết bị Điện (Quy định Điện lực 1994) Ấn
bản 2018 của Malaysia, được thông báo cho các
nước Thành viên WTO vào ngày 11 tháng 6 năm
2019 với mã thông báo G/TBT/N/MYS/90, 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 đánh giá cao việc Malaysia đã tạo cơ hội để các nước Thành viên WTO
đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Hướng dẫn Phê duyệt Thiết bị Điện (Quy định Điện lực
1994) Ấn bản 2018. Hàn Quốc hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ những nỗ lực của Malaysia
trong việc đưa ra quy định về hiệu quả năng lượng vì sự an toàn của người dân và bảo vệ
môi trường. Hàn Quốc cũng đánh giá cao phản hồi chính thức của Malaysia vào ngày 29
tháng 10 năm 2021 đối với ý kiến góp ý của Hàn Quốc về dự thảo trên. Tuy nhiên, mặc dù
trả lời từ Ủy ban Năng lượng Malaysia (EC) cho biết không cần phải gia hạn mã QR trên
nhãn hiệu suất năng lượng hàng năm theo các quy định hiện hành, nhưng Hàn Quốc vẫn
đề nghị Malaysia xác nhận sự phù hợp giữa quy định liên quan và việc áp dụng chúng trên
thực tế. Quy định yêu cầu "các nhà nhập khẩu/nhà sản xuất phải đưa mã QR vào nhãn
hiệu suất năng lượng (nhãn dán xếp hạng sao) để người tiêu dùng có thể kiểm tra thông
tin chứng nhận sản phẩm, bao gồm cả thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận phê duyệt
(COA), từ trang web của Ủy ban Năng lượng Malaysia ". Vì COA có hiệu lực trong một năm,
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chứng nhận phải được gia hạn hàng năm và mã QR từ COA được gia hạn phải được gắn
vào sản phẩm.
Về vấn đề này, mã QR cũng bị thay đổi khi gia hạn chứng nhận, dẫn đến vấn đề phải
thay nhãn hàng năm. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhà sản xuất về chi phí và thời
gian cho việc loại bỏ các nhãn cũ, đồng thời in và gắn lại nhãn mới. Ngoài ra, việc quét mã
QR cũ chưa được gia hạn sẽ hiện ra giấy chứng nhận sản phẩm đã hết hạn sử dụng, có
thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Để giải quyết những khó khăn này, Hàn Quốc đã
gửi một cuộc điều tra vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, yêu cầu Malaysia cải thiện quy định
và Hàn Quốc đã nhận được câu trả lời từ Malaysia làm rõ rằng "các nhà nhập khẩu hoặc
nhà sản xuất không bắt buộc phải thay đổi mã QR trên nhãn hiệu suất năng lượng cho mọi
COA đổi mới đối với đồ điện gia dụng”. Tuy nhiên, sau đó Hàn Quốc nhận thấy rằng (i) mã
QR mới khác với mã trước đó đã được cấp và (ii) quét mã QR trước đó trên nhãn hiện có
sẽ hướng người dùng đến trang web của EC chỉ hiển thị thông tin COA cũ và hết hạn. Do
đó, Hàn Quốc một lần nữa đề nghị Malaysia xác nhận lại quy định liên quan và quy trình
gia hạn COA trên thực tế. Nhiều quốc gia như Liên minh Châu Âu, Trung Quốc và Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất, không yêu cầu thay đổi mã QR trên nhãn hiệu suất năng
lượng mỗi khi gia hạn chứng nhận. Theo thông lệ quốc tế này, Hàn Quốc nhắc lại yêu cầu
Malaysia sửa đổi quy định yêu cầu chỉ cập nhật thông tin trên trang web có thể truy cập
thông qua mã QR, thay vì thay đổi mã QR, khi gia hạn COA.
- Phản hồi của Phái đoàn Malaysia:
Đáp lại, đại diện của Malaysia đã đưa ra tuyên bố sau đây. Malaysia cảm ơn Hàn
Quốc đã gửi các câu hỏi liên quan đến quy định nói trên thông qua Điểm hỏi đáp TBT của
WTO vào tháng 5 và tháng 10 năm ngoái. Về vấn đề mà Hàn Quốc nêu, Malaysia muốn tái
khẳng định rằng các quy định của hướng dẫn đã được thực hiện. Malaysia hiện đang tham
vấn chặt chẽ với Ủy ban Năng lượng Malaysia để nghiên cứu các vấn đề mà Hàn Quốc đưa
ra. Bên cạnh đó, Malaysia cũng mong muốn Hàn Quốc thông cảm liên quan đến bất cập
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này và mong muốn hợp tác song phương hơn nữa với Hàn Quốc để giải quyết các mối
quan ngại.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Buổi làm việc trực tuyến giữa Tổng cục TCLĐLCL và Cục Tiêu chuẩn Ấn
Độ – BIS
Nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác bền vững giữa cơ quan tiêu chuẩn hóa đại diện
cho Việt Nam và Ấn Độ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách – ông Hà Minh Hiệp cùng đại diện
các đơn vị liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi gặp gỡ song
phương trực tuyến với ông Pramod Kumar Tiwari – Tổng cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ
– BIS cùng các cộng sự vào ngày 13/5/2022 vừa qua.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 03/9/2016, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
(MoU) với Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù
hợp. Từ đó đến nay, MoU trên đã thiết lập cơ sở cho việc triển khai các hoạt động hợp tác
giữa hai cơ quan trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp thông qua các
hoạt động trao đổi chuyên môn, thông tin khoa học và kỹ thuật, đào tạo giúp tăng cường
năng lực và góp phần tạo thuận lợi hóa thương mại giữa hai nước.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách – ông Hà Minh Hiệp cùng đại diện các đơn vị liên quan của Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
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Tại buổi làm việc, đại diện phía Việt Nam, ông Hà Minh Hiệp cảm ơn những đóng góp
của BIS trong các hoạt động hợp tác, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong
những năm gần đây. Ông Hà Minh Hiệp đồng thời cũng chia sẻ về định hướng chính của
Tổng cục TCĐLCL đến năm 2025 như kế hoạch xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc
gia, rà soát, sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và và mong muốn nhận được
sự ủng hộ của BIS để tăng cường vai trò của Việt Nam trong Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc
tế (ISO).
Ông Pramod Kumar Tiwari, Tổng cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ đã hoan nghênh
những ý kiến đóng góp của Việt Nam, đồng thời chia sẻ rằng phát triển bền vững, chiến
lược tiêu chuẩn hoá và quản lý thông tin dữ liệu hiện nay là những chủ đề mũi nhọn của
BIS để có thể cạnh tranh, không để tụt hậu lại với các nước phát triển.
Qua trao đổi, hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ đồng tổ chức hội thảo chia sẻ
kinh nghiệm về đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn hoá trong quản lý dữ liệu, định hướng
cũng như kinh nghiệm của Ấn Độ về vấn đề này.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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WTO RA MẮT CỔNG DỮ LIỆU WTO MỚI

MỤC LỤC
Vấn đề hôm nay

2
WTO ra mắt cổng dữ liệu WTO mới

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

4
Danh mục thông báo nhận được từ 15/05/2022 - 31/05/2022

6
Tin cảnh báo TBT tháng 5/2022

8
Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và văn bản Quy
phạm pháp luật liên quan tới TBT mới ban hành

Quan ngại thương mại

11
Quan ngại đối với Dự thảo Luật kiểm soát lưu
thông đồ uống có cồn của Mông Cổ

Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng

13
Thông điệp Ngày đo lường thế giới 2022: Đo lường
trong kỷ nguyên số
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Vấn đề hôm nay
WTO ra mắt cổng dữ liệu WTO mới
̣ i đôí
Mới đây, WTO vừ a ra mắt cổng dữ liệu WTO mới, hướng đêń cung cấp cho mo
̣ ng quan tâm khả năng truy cập dễ dàng vào các cơ sở dữ liệu chính như số liệu thống
tươ
kê thương mại và thông tin về các biện pháp liên quan đến thương mại của các thành viên
WTO.
̣ p tới nhiều loại cơ sở dữ liệu của
Cổng thông tin mới cho phép người dùng truy câ
WTO, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, giải quyết tranh chấp, các biện pháp môi
̣ i cơ sơ
̉ dữ liê
̣ u hữ u
trường, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại và rât́ nhiều loa
i ́ch khác.

Giao diện cổng dữ liệu WTO mới (https://data.wto.org/en)

̣ ng mang tên “Cổng thông tin thống kê của
Trong đó, một cơ sở dữ liệu quan tro
WTO” se ̃ cho phép người dùng truy cập và tải xuống số liệu thống kê chuỗi thời gian về
̉ dữ liê
̣ u
thương mại hàng hóa và dịch vụ hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Nhóm cơ sơ
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nà y cũng chứa các chỉ số tiếp cận thị trường cung cấp thông tin về thuế quan ràng buộc,
áp dụng và ưu đãi của chính phủ cũng như thông tin phi thuế quan và các chỉ số khác.

́ kê WTO” (https://stats.wto.org/)
̉ dữ liệu “cổng thông tin thông
Giao diện cơ sơ

̣ n đơn gia
̉ n, thân thiê
̣ n với ngườ i sư
̉ du
̣ ng, cổng dữ liệu WTO mới sẽ được
Với giao diê
cập nhật thường xuyên để đưa và o các hệ thống và bản cập nhật mới.
̉ truy câ
́ nà y ta
̣ p hê
̣ thông
̣ i địa chỉ: https://data.wto.org/en
Ngườ i dù ng có thê
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/05/202231/05/2022
Nước thông
báo
Ả Rập Xê Út
Bahrain
Botswana

Số lượng
TB
2
1
22

Vấn đề thông báo
Ngũ cốc; Thiết bị vệ sinh
Ngũ cốc
Thép lò xo; Thiết bị y tế; Phim; Thức ăn chăn nuôi; Chất hoạt
động bề mặt; Thiết bị chiếu sáng, tín hiệu và cảnh báo; Trái cây;
Rau; Kính trong tòa nhà; Cửa ra vào và cửa sổ; Tụ điện; Vật liệu
xây dựng; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm

Brazil

25

Thiết bị y tế; Dược phẩm; Chất khử trùng; Máu người; Dầu nhờn;
Pho mát; Rượu; Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng);
Sữa và kem; Khí ga; Dầu phanh thủy lực; Bột chữa cháy
Lạc, Dầu ăn; Thức ăn cho chó hoặc mèo; Các chế phẩm dùng
trong chăn nuôi gia súc;
Thiết bị y tế; Bảo vệ môi trường
Thiết bị nhà bếp
Gia vị thực phẩm
Ngũ cốc

Burundi

13

Ca na đa
Colombia
Costa Rica
Các Tiểu Vương
Quốc Ả Rập
Thống Nhất
Chile
Đài Loan
Đan Mạch
Kenya

2
1
1
1

3
5
1
21

Kuwait
Hàn Quốc
Hoa Kỳ

1
4
27

Israel

1

Thiết bị chữa cháy

Liên minh châu
Âu

2

Dầu ăn; Thiết bị chữa cháy

Van; Dược phẩm; Phát thải
Ti vi; Xi măng; Thiết bị điện; Van
Xe điện
Lạc; Thức ăn chăn nuôi; Rau quả, Trái cây; Phương tiện cơ giới;
Vải dệt; Dược phẩm; Dầu ăn; Thiết bị tiêu hủy và xử lý chất thải
Ngũ cốc
Xe cơ giới; Quasidrug; Dược phẩm; Thực phẩm
Rượu; Phương tiện cơ giới; Bảo vệ môi trường; Điều hoà; Thiết bị
chữa cháy; Máy thở; Phân bón; Hoá chất; Thiết bị dành cho trẻ
em; Thiết bị điện và điện tử; Thiết bị chẩn đoán; Điện thoại
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Lithuania
Mexico
Nga
Nam Phi
Nhật Bản
Oman
Peru
Philippines
Qatar
Rwanda
Slovenia
Tanzania

3
3
1
1
1
2
2
2
1
13
1
12

Thailand
Thuỵ Sỹ
Trung Quốc

2
1
6

Uganda

25

Ukraine

6

Yemen

1

Vật liệu xây dựng
Dược phẩm; Công-te-nơ
Dược phẩm
Thiết bị viễn thông
Thiết bị chữa cháy
Ngũ cốc; Mỹ phẩm
Dược phẩm; Thực phẩm nói chung
Thiết bị y tế; Rượu
Ngũ cốc
Dầu ăn; Thức ăn chăn nuôi; Ngũ cốc
Thực phẩm
Lạc; Thức ăn chăn nuôi; Rau quả, Trái cây; Phương tiện cơ giới;
Vải dệt; Dược phẩm; Dầu ăn; Thiết bị tiêu hủy và xử lý chất thải
Hệ thống hạn chế và bảo vệ va chạm
Thiết bị viễn thông
Bếp ga; Dây dẫn điện, dùng cho điện áp> 1.000 V; Thực phẩm;
Thiết bị tia cực tím hoặc tia hồng ngoại được sử dụng trong y tế
Ngũ cốc; Rau quả, Trái cây; Phương tiện cơ giới; Vải dệt; Dược
phẩm; Dầu ăn; Thức ăn chăn nuôi; Vật liệu xây dựng;
Sản phẩm hữu cơ; Vật liệu xây dựng; Thiết bị y tế; Thiết bị vô
tuyến; Máy sưởi; Đồ chơi
Ngũ cốc

Tổng: 207 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 5/2022
(Nguồn: WTO)
Dự thảo sửa đổi đối với quy định về Quasi-drug của Hàn Quốc
Ngày

31/05/2022

Hàn

Quốc

thông báo cho các nước Thành viên
WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi
đối với quy định về Quasi-drug. Cụ
thể, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược
phẩm Hàn Quốc đưa ra các sửa đổi
như sau:
- Cải thiện tiêu chí xét nghiệm nhận dạng đối với "Benzalconium Cloride",
- Đưa ra phương pháp kiểm tra độ tinh khiết đối với Benzen trong "Carbomers", v.v.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác
định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước Thành viên
WTO có 20 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_3763_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1076
Tiêu chuẩn quốc gia đối, Yêu cầu an toàn đối với cáp khai thác than của Trung
Quốc
Ngày 18/05/2022 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia, Yêu cầu an toàn đối với cáp khai thác than.
Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ an toàn, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử nghiệm của cáp sử dụng trong các mỏ than.
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Tiêu chuẩn này áp dụng cho cáp mềm đặt
di động, cáp điện đặt cố định, cáp điều khiển,
cáp thông tin và cáp quang dùng cho các mỏ
than có điện áp danh định từ 8,7/10 kV trở
xuống. Chưa xác định thời gian dự kiến thông
qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng
kể từ ngày thông qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để
tham gia đóng góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3483_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1679
Tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện cứu hộ cho mỏ than của Trung Quốc
Ngày 18/05/2022 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện
cứu hộ cho mỏ than.
Tiêu chuẩn này quy định về chủng loại,
yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm,
quy phạm kiểm tra, đánh dấu, đóng gói, vận
chuyển và bảo quản phương tiện cứu hộ cho mỏ than (bao gồm phương tiện cứu hộ ôxy
hóa học và ôxy nén).
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06
tháng kể từ ngày thông qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo
để tham gia đóng góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3482_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1678
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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
923/QĐBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Yêu cầu, quy chuẩn
kỹ thuật cơ bản đối
với sản phẩm
phòng, chống tấn
công từ chối dịch
vụ

20/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-923-QDBTTTT-2022-Yeu-cau-kythuat-san-pham-Phongchong-tan-cong-tu-choi-dichvu-514142.aspx

2

Quyết định
29/2022/QĐUBND của
UBND tỉnh
Lâm Đồng

Định mức kinh tế quy chuẩn kỹ thuật
sản xuất các
chương trình phát
thanh, truyền hình

13/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-29-2022-QDUBND-dinh-muc-kinh-te-kythuat-san-xuat-chuong-trinhphat-thanh-Lam-Dong513711.aspx

3

Thông tư
35/2022/TTBQP của Bộ
trưởng Bộ
Quốc phòng

Tiêu chuẩn vật chất
hậu cần đối với học
viên cơ yếu

26/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Bo-may-hanhchinh/Thong-tu-35-2022-TTBQP-sua-doi-Thong-tu-1162015-TT-BQP-tieu-chuan-vatchat-hau-can-511729.aspx

4

Thông tư
06/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Định mức kinh tế 31/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
quy chuẩn kỹ thuật
n-ban/Cong-nghe-thongcác dịch vụ sự
tin/Thong-tu-06-2022-TTnghiệp công sử
BKHCN-dinh-muc-dich-vu-sudụng ngân sách
nghiep-cong-thong-tin-thongNhà nước trong lĩnh
ke-khoa-hoc-cong-nghevực thông tin,
515588.aspx
thống kê, thư viện
khoa học và CN
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5

Thông tư
04/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Định mức kinh tế quy chuẩn kỹ thuật
dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng ngân
sách nhà nước về
duy trì, bảo quản
và sử dụng hệ
thống chuẩn đo
lường quốc gia; xây
dựng quy trình
kiểm định, hiệu
chuẩn, thử nghiệm
phương tiện đo,
chuẩn đo lường

31/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Thong-tu-04-2022-TTBKHCN-dinh-muc-duy-tri-baoquan-su-dung-he-thongchuan-do-luong-515590.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

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

Danh mục 89 thuốc
sản xuất trong
nước được gia hạn
giấy đăng ký lưu
hành tại Việt Nam Đợt 175.1

23/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-277-QD-QLD-2022-89thuoc-san-xuat-trong-nuocgia-han-luu-hanh-Dot-175514603.aspx

2

Thông tư
08/2022/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Hướng dẫn quản lý
kinh doanh xăng
dầu tại khu vực
biên giới

20/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu08-2022-TT-BCT-bai-boThong-tu-28-2011-TT-BCTkinh-doanh-xang-dau513905.aspx

3

Thông tư
2/2022/TTBTTTT của
Bộ Thông tin
và Truyền

Danh mục sản
phẩm, hàng hóa có
khả năng gây mất
an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý

16/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu2-2022-TT-BTTTT-Danh-mucsan-pham-hang-hoa-co-khanang-gay-mat-an-toan-
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thông

514708.aspx

4

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

Danh mục 156
thuốc nước ngoài
được gia hạn giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
109.1

11/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-265-QD-QLD-2022-156thuoc-nuoc-ngoai-duoc-giahan-giay-dang-ky-luu-hanh512945.aspx

5

Quyết định
1016/QĐBVHTTDL
của Bộ Văn
hóa, Thể
thao và Du
lịch

Kế hoạch thực hiện
Hiệp định đối tác
kinh tế toàn diện
khu vực (RCEP)

04/05/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Quyetdinh-1016-QD-BVHTTDL2022-thuc-hien-Hiep-dinhDoi-tac-Kinh-te-Toan-dienKhu-vuc-512192.aspx

6

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

Danh mục 133
thuốc nước ngoài
được cấp, gia hạn
giấy đăng ký lưu
hành tại Việt Nam Đợt 108.1

29/4/2022

7

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

Danh mục 29 thuốc
sản xuất trong
nước được cấp giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
174 bổ sung

28/04/2022 https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-227-QD-QLD-2022Danh-muc-thuoc-trong-nuocduoc-cap-giay-dang-ky-luuhanh-512135.aspx

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-232-QD-QLD-2022-133thuoc-nuoc-ngoai-duoc-capgiay-dang-ky-luu-hanh-taiViet-Nam-512049.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Dự thảo Luật kiểm soát lưu thông đồ uống có
cồn và chống nghiện rượu của Mông Cổ
Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO
ban hành tháng 5/2022, Dự thảo Luật kiểm soát
lưu thông đồ uống có cồn và chống nghiện rượu
của Mông Cổ, được thông báo cho các nước
Thành viên WTO vào ngày 12 tháng 8 năm
2021 với mã thông báo G/TBT/N/MNG/14, đã
vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên
WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Mexico:
Mexico đặc biệt bày tỏ quan ngại đối với Dự thảo Luật kiểm soát lưu thông đồ uống
có cồn và chống nghiện rượu của Mông Cổ. Biện pháp được thông báo bao gồm các điều
khoản gây lo ngại cho các nhà xuất khẩu Mexico trong ngành đồ uống có cồn vì quy định
này cấm bán các sản phẩm có cồn qua các kênh điện tử. Mặc dù Mexico tôn trọng mục
tiêu của Mông Cổ, nhưng Mexico tin rằng lệnh cấm này, ngoài việc góp phần giảm thiểu
việc sử dụng rượu có hại, còn hạn chế khả năng kiểm soát và theo dõi việc bán đồ uống có
cồn hợp pháp, do đó thúc đẩy các kênh phân phối bất hợp pháp hoặc các sản phẩm bị
nghi ngờ giả mạo. Ngoài ra, điều quan trọng cần nhấn mạnh là lệnh cấm này diễn ra trong
bối cảnh, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do COVID-19 gây ra, bán hàng trực tuyến
cung cấp một phương tiện thay thế để mua và bán sản phẩm, phù hợp với sự cô lập và xa
cách xã hội. Một trong những điều khoản khác của Dự thảo Luật đáng quan tâm là lệnh
cấm đồ uống có cồn có nồng độ cồn lớn hơn 35% cồn, sẽ có tác động trực tiếp đến xuất
khẩu đồ uống như mezcal và tequila của Mexico, cả hai đều vượt quá tỷ lệ đó. Cần lưu ý
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rằng, nếu mục đích là giảm thiểu tác hại của việc sử dụng rượu bia, thì việc cấm đồ uống
có cồn có tỷ lệ cồn/thể tích trên 35% sẽ không góp phần đạt được mục tiêu này, vì việc
uống quá nhiều đồ uống có nồng độ cồn thấp cũng sẽ gây ra tác hại đối với sức khỏe
người tiêu dùng.
Mặt khác, các hạn chế liên quan đến nhãn hiệu cũng được các nhà xuất khẩu Mexico
quan tâm, vì nhãn hiệu là một thông lệ quốc tế nhằm thông báo cho người tiêu dùng về
chất lượng của sản phẩm họ đang mua, danh tiếng của họ và hậu quả tiềm ẩn của việc sử
dụng sai mục đích. Về vấn đề này, phái đoàn Mexico đề nghị phái đoàn Mông Cổ, dựa trên
các cam kết tại Điều 2.2 và 2.4 của Hiệp định TBT, chia sẻ thông tin về các lựa chọn thay
thế đã được nghiên cứu trước khi xác định các yêu cầu trong Luật và chia sẽ bằng chứng
khoa học về việc lựa chọn cách thức thay thế ít hạn chế thương mại hơn mức cần thiết dựa
trên mục tiêu hợp pháp của Mông Cổ. Mexico cũng mong muốn Mông Cổ chia sẻ thông tin
về các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng làm cơ sở để xây dựng biện pháp này. Ngoài ra,
Mexico yêu cầu phái đoàn của Mông Cổ chia sẻ thông tin về các bước xây dựng tiếp theo
của dự thảo và xác nhận ngày dự thảo có hiệu lực. Nếu biện pháp này có hiệu lực vào
ngày 1 tháng 1 năm 2022, như đã được nêu trong thông báo gửi tới các Thành viên WTO,
Mông Cổ sẽ vi phạm cam kết đưa ra một khoảng thời gian hợp lý không ít hơn sáu tháng
trong Hiệp định WTO/TBT. Phái đoàn Mexico cảm ơn phái đoàn Mông Cổ đã xem xét các
quan ngại này và nhắc lại việc sẵn sàng tham dự các cuộc họp song phương với Mông Cổ
để giải quyết vấn đề nêu trên.
- Phản hồi của Phái đoàn Mông Cổ
Đáp lại, đại diện của Mông Cổ đã đưa ra tuyên bố sau đây. Mông Cổ cảm ơn Mexico
về sự quan tâm thương mại song phương với Mông Cổ. Mông Cổ sẽ lưu ý các câu hỏi của
phái đoàn Mexico và sẽ chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới năm 2022: Đo lường trong kỷ
nguyên số
Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới 2022 (World Metrology Day) với chủ đề: Đo
lường trong kỷ nguyên số đã được Giám đốc Văn phòng Đo lường pháp định quốc tế
(BIML) – Ông Anthony Donnellan phát biểu nhân dịp kỉ niệm Ngày Đo lường Thế giới 2022
vào 20/5 tới đây.
Trong bài phát biểu, Ông Anthony nhận định Công nghệ số đang là một trong những
xu thế của Xã hội hiện nay với việc mở ra nhiều cơ hội mới cho sự minh bạch thông tin và
dữ liệu, công nghệ số đã làm cho dữ liệu không còn chỉ đọc được (readable) bởi con người
mà còn có thể đọc được bởi máy móc. Bên cạnh đó, các cơ hội được mang lại nhờ Chuyển
đổi số sẽ nhanh chóng hơn nếu cơ sở hạ tầng số (Digital Infrastructure) được đưa vào sử
dụng nhằm thúc đẩy và sử dụng các công nghệ kỹ thuật mới.

Ảnh minh họa
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Đo lường: Phương pháp đo khoa học và các ứng dụng là nhân tố trung tâm giữa cơ
sở hạ tầng chất lượng quốc gia và cơ sở hạ tầng chất lượng quốc tế. Hiện nay, Ủy ban
Quốc tế về cân đo (CIPM) đang phát triển khung SI số (SI là Hệ đơn vị đo quốc tế). Trong
quá trình đó, khung SI số sẽ cho phép việc triển khai các dịch vụ mới cung cấp bởi các
NMI, BIPM và các tổ chức liên quan thông qua tận dụng tối đa dữ liệu mở, thiết bị phần
mềm và dịch vụ mà xây dựng lên cốt lõi SI (SI core).
Khung SI số được kì vọng sẽ cho ra các kết quả khả quan: Các ứng dụng số mới sẽ
được phát triển và triển khai trong cộng đồng Đo lường rộng khắp và trong các quy tắc
nghiên cứu mà dựa vào Hệ SI; Ứng dụng của các khung phương pháp kỹ thuật số đối với
công nghiệp và người tiêu dùng là không thể thiếu với chuyển đổi số một cách đáng tin
cậy. Bên cạnh đó, sự hợp thành của các nguyên tắc và thực hành số trong các tiêu chuẩn
và quy chuẩn kỹ thuật là lĩnh vực mà OIML đang nghiên cứu. Chuyển đổi số trong Đo
lường mang lại rất nhiều lợi ích, ví dụ như đẩy nhanh thời gian đưa các sản phẩm và dịch
vụ đo lường ra thị trường, giảm sự chậm trễ trong cấp phép, từ đó đóng góp vào đổi mới
sáng tạo, phát triển bền vững.
Trong thông điệp Ngày đo lường Thế giới 2022, OIML và BIPM và các tổ chức quốc
tế khác đã ký một thông cáo chung về chuyển đổi số trong hạ tầng chất lượng và khoa học
quốc tế, từ đó cung cấp một nền tảng cho các tổ chức đã ký kết để minh chứng cho sự hỗ
trợ với các cách phù hợp cho từng tổ chức đóng góp vào sự phát triển, áp dụng và thúc
đẩy của khung SI số. Giám đốc BIML – Ông Anthony Donnellan khẳng định trong thời gian
tới, OIML đã và đang hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực chuyển đổi số trong Đo lường
Pháp định (ví dụ, thành lập nhóm Đặc trách chuyển đổi số OIML). Vì thế, các phát kiến sẽ
được đưa ra nhằm đóng góp vào những nguyên tắc phát triển bền vững cũng như các mục
tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc (UN). BIPM và OIML cũng khẳng định
trong thời gian tới sẽ hướng tới các hoạt động và dịch vụ nhằm cung cấp các nền tảng số
liên quan đến dữ liệu đo lường đến tất cả các bên liên quan.

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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