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Vấn đề hôm nay
̉ y ban TBT/WTO
̣ t Nam tham dư
̣ phiên ho
̣ pU
Văn phòng TBT Viê
̣ p trung vào nghiã vu
̣ minh ba
̣ ch hóa
tháng 7/2022: Tâ
̉ y ban TBT WTO tháng 7 đã diễn ra từ ngà y 12 – 15 vừ a qua ta
̣ pU
̣ i Giơ-ne-vơ
Kỳ ho
̣ y Si),
̣ ng tâm cu
̉ a các hoa
̣ t đô
̣ ng tâ
̣ p trung chu
̉ yêú và o nghiã vu
̣ minh ba
̣ ch hóa
(Thu
̃ với tro
́
̉ a các nước thà nh viên. Bên ca
̣ nh phiên ho
̣ p chi ́nh thứ c với sư
̣ kiện khai trương Hệ thông
cu
̣ p chu
̉ đề về Minh ba
̣ ch hóa và
dữ liệu ePing về TBT/SPS, chương tình cũng có 02 phiên ho
̣ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Hợp tác pháp lý giữa các thành viên về hỗ trơ
(MSMEs).
Phiên họp chủ đề về minh bạch hóa
Phiên họp được chia ra làm hai phiên thảo luận, các Thành viên WTO và các bên có
̉ nga
̣ i trong việc
liên quan tại phiên thứ nhất đã thảo luận về cách thứ c vượt qua các trơ
cung cấp các thông tin chi tiết về các sản phẩm được điều chỉnh trong các biện pháp được
̣ i phần thứ hai, phiên họp tập trung xem xét các thực hành tốt và các thách
thông báo. Ta
̣ hợp tác và tham gia trong nước của các cơ quan quản lý và khu vực tư
thức đối với sư
nhân có liên quan tới thông báo.
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Các phiên thảo luận đã nhấn mạnh vai trò của ePing trong việc theo dõi những thay
đổi về yêu cầu sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu và trong việc đẩy nhanh quá trình
tham vấn trong nước. Các thành viên cũng thảo luận về cách vượt qua những thách thức
trong việc cung cấp thông tin cụ thể về phạm vi sản phẩm bằng Hệ thống hài hòa (mã HS)
của các biện pháp đã thông báo. Mã HS cho phép các quốc gia phân loại hàng hóa buôn
bán trên cơ sở chung, và được phát triển bởi Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), nhưng
̣ t công cu
̣
chúng chưa đủ để xác định phạm vi sản phẩm. Một số thành viên đề xuất mô
̉ biến hơn là hê
̣ thống Phân loại Quốc tế về Mã tiêu chuẩn (ICS). Các thành viên cũng
phô
đã xem xét một số công cụ và nguồn lực được sử dụng để xác định mã HS liên quan, như
ePing, mạng hải quan quốc gia và các nguồn và tài liệu khác từ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa
Quốc tế (ISO) và WCO.
Phiên chủ đề về Hợp tác pháp lý giữa các thành viên về hỗ trơ
̣ các doanh
nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs)
Tại phiên họp này các Thành viên WTO và các bên liên quan đã thảo luận về hợp tác
pháp lý nhằm đảm bảo rằng các MSME (đặc biệt là ở các nước Thành viên đang phát
triển) có thể tiếp cận thông tin để tăng cường sự tham gia vào thương mại quốc tế và
vượt qua những trở ngại do các thủ tục đánh giá sự phù hợp đặt ra.
Tuy nhiên, một số thành viên cho rằng các yêu cầu về thủ tục có thể ảnh hưởng
̉
̉ năng xuất khẩu của họ. Đê
không tương xứng với các doanh nghiệp nhỏ, gây cản trở kha
́ đề nà y, Ban thư ký đã giới thiệu các công việc liên quan được thực hiện
giúp tháo gỡ vân
trong Nhóm làm việc không chính thức về các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cù ng
̣ u Trade4MSMEs – cổng thông tin thương mại cho doanh nghiệp siêu nhỏ,
nền tảng dữ liê
nhỏ và vừa ra mắt năm 2021.
Phiên họp chính thức của Ủy ban TBT
̣ i phiên họp chính được diễn ra từ ngày 13-15/7/2022, Ủy ban TBT cùng các
Ta
Thành viên đã tập trung trao đổi và thảo luận hơn 80 quan ngại thương mại cụ thể
̣ t Nam đã nghiên cứ u
(STCs), trong đó có 13 quan ngại thương mại cụ thể mới. Đoà n Viê
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̉ n hồi tới đoà n Trung Quốc về 01 quan ngại của nước ba
̣ n đối với biện pháp kỹ thuật
và pha
của Việt Nam: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thiết bị đầu cuối thông tin
di động 5G và 5G lai ghép - phần truy nhập vô tuyến của Bộ Thông tin truyền thông.
̣ t nô
̣ i dung đáng chú ý cu
̉ a Phiên ho
̣ p là Lễ ra mắt Nền tảng ePing SPS & TBT mới
Mô
do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA), WTO và Trung tâm Thương mại
́ mới nà y
̣ ng. Nền tảng đươ
̣ c ti ́ch hơ
̣ p những công cu
̣ trư
̣ c tuyên
Quốc tế (ITC) cù ng xây dư
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ,
nhỏ và vừa, trong việc theo dõi các biện pháp TBT và SPS và giúp các cán bộ của các
Điểm hỏi đáp của các nước Thành viên nộp thông báo trực tuyến trên cùng một nền tảng
và tra cứu các quan ngại thương mại cụ thể cũng như theo dõi các thay đổi của yêu cầu
sản phẩm. Một số các dịch vụ của ePing như ứng dụng di động sẽ được bổ sung trong thời
gian tới để tạo điều kiện cho người sử dụng truy cập các thông tin về TBT và SPS một
cách dễ dàng hơn.
Tham gia lễ khai trương có Phó tổng giám đốc WTO, ông Jean-Marie Paugam; bà
Dorothy Tembo – Phó tổng giám đốc điều hành ITC và bà Maria-Francesca Spatolisano Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc cùng với Ban thư ký WTO và đại diện các Phái đoàn
̉ i lễ khai ma
̣ i buô
̣ c, đại diện đoàn Việt Nam cũng có lờ i ca
̉ m ơn sự hỗ
Thành viên WTO. Ta
trợ của 3 tổ chức trong việc xây dựng phiên bản ePing tiếng Việt cũ được đưa vào khai
thác từ năm 2021 và hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hoàn thiện giao diện tiếng Việt
cho nền tảng ePing mới trong thời gian tới.
̣ i kỳ ho
̣ p nà y, đa
̣ i diê
̣ n các nước thà nh viên đã đươ
̣ c câ
̣ p nhâ
̣ t thông tin về
Cun
̃ g ta
̉ n khai Nhóm công tác về Minh ba
̣ t số hoa
̣ t đô
̣ ng bên lề khác như tình hình triê
̣ ch hóa,
mô
̣ c Minh ba
̣ ch hóa cho các thà nh viên khu vư
̣ c Châu Phi,
Chương trình Nâng cao năng lư
̣ ng các thu
̉ tu
̣ c đánh giá sư
̣ phù hơ
̣ p.
Hướng dẫn áp du
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 01/08/202215/08/2022
Nước thông báo
Ai Cập

Số lượng
TB
4

Ả rập xê út
Bahrain
Brazil

5
5
28

Ca na đa
Các tiểu Vương
quốc Ả rập thống
nhất
Chi lê
Colombia

1
5

Đài Loan
Georgia
Hàn Quốc
Hoa Kỳ

6
1
3
20

Israel

7

Kuwait
Liên minh châu
Âu

4
1

2
7

Vấn đề thông báo
Thịt, gia cầm; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Mỹ phẩm; Sản phẩm
vệ sinh; Lúa mì; Sản phẩm thực phẩm nói chung
Động cơ điện; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thuốc lá; Thực phẩm
Thiết bị y tế; Thực phẩm; Ngũ cốc; Cà phê; Nước; Kem; Muối;
Dược phẩm; Đường; Cà phê; Rau quả; Vắc xin
Thuốc thú y
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm; Phương tiện giao thông
đường bộ nói chung
Thuốc tránh thai
Lốp xe; Hệ thống phanh; Kính xe; Hệ thống hạn chế va chạm; Dầu
nhờn
Thiết bị làm lạnh; Máy lọc nước; Ghi nhãn hàng hóa; Nguồn điện
Thuốc lá
Thiết bị truyền thông; Dược phẩm
Thực phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Phương tiện giao thông
đường bộ nói chung; Lò hồ quang điện; Máy bơm; Hệ thống máy
bay không người lái; Động cơ đốt trong; Thịt, các sản phẩm từ
thịt; Diisononyl phthalate (DINP); ankyl đi-este; Hóa chất; Thiết bị
hiển thị điện tử; Các thiết bị đo nồng độ cồn qua hơi thở; Hệ thống
hạn chế và bảo vệ va chạm; Chất Polyfluoroalkyl (PFAS); Máy bay
vận tải; Động cơ và phương tiện hạng nặng; Máy bay và các
phương tiện vũ trụ nói chung; Thiết bị và dụng cụ trên tàu; Thiết
bị điện lạnh và điều hòa không khí; Quạt thông gió; Rượu whisky
mạch Bột
nhagiặt;
của Mỹ;
mạch
Đèn;
Máy Bia
rửalàm
bát;từBăng
vệnha.
sinh; Bột rửa bát; Nước rửa
bát; Thiết bị công nghệ âm thanh/video, thông tin và truyền thông
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm
Một số sản phẩm hoạt động không có mục đích y tế được liệt kê
trong Phụ lục XVI của Quy định (EU) 2017/745 về thiết bị y tế
(MDR)
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Mexico
Nhật Bản
Oman
Panama
Philippines
Qatar
Rwanda
Thổ Nhĩ Kỳ
Trung Quốc
Uganda

1
1
4
1
2
4
3
2
1
141

Ukraine

6

Yemen

4

Máy bay phản lực
Dược phẩm
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm
Hóa chất
Mỹ phẩm; Thiết bị y tế
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm
Đồ uống không có cồn; Dầu ăn; Ngũ cốc
Dầu ăn; Thực phẩm nói chung
Xe chở khách
Xà phòng; Chất hoạt động bề mặt; Sản phẩm sắt thép; Thiết bị y
tế; Đường và các sản phẩm từ đường; Sơn và véc ni; Dụng cụ và
vật liệu phẫu thuật; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thức ăn chăn
nuôi; Trái cây; Ca cao; Đồ uống không cồn; Dầu ăn; Sô cô la;
Giấy; Thực phẩm; Đồ da; Thiết bị vệ sinh; Pho mát; Thiết bị chẩn
đoán; Mũ đội đầu; Quần áo; Kim cương; Thiết bị công nghệ thông
tin; Xơ tự nhiên; Hóa chất; Ngũ cốc; Sữa và các sản phẩm từ sữa;
Thực phẩm chế biến và đóng gói;
Thiết bị điện lạnh có tổng thể tích từ trên 10 lít đến nhỏ hơn hoặc
bằng 500 lít; Thực phẩm và thành phần thực phẩm được xử lý
bằng bức xạ ion hóa; Thuốc khử trùng; Sản phẩm thực phẩm và
thức ăn chăn nuôi; Máy kéo nông nghiệp và lâm nghiệp; Ghi nhãn
năng lượng
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm

Tổng: 269 thông báo

Bản tin TBT | 6

Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 8/2022
(Nguồn: WTO)
Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện phát sóng phục vụ kinh
doanh phát sóng đa phương tiện Internet của Hàn Quốc
Ngày 10/8/2022 Hàn Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện
phát sóng phục vụ kinh doanh phát sóng đa
phương tiện Internet.
Cụ thể, Hàn Quốc sẽ áp dụng các tiêu chuẩn
quốc tế của nhóm tiêu chuẩn TTA để sửa đổi các
yêu cầu hiện hành phù hợp với quốc tế và dễ áp dụng hơn. Thời gian dự kiến thông qua
vào tháng 08/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 10/2022. 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:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_5387_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1090
Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật đối với trạm phát sóng truyền hình cáp của
Hàn Quốc
Ngày 10/8/2022 Hàn Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật đối
với trạm phát sóng truyền hình cáp. Các
thay đổi cụ thể như sau:

Bản tin TBT | 7

1. Đưa ra quy định ngoại lệ đối với việc phân tách hoặc trao đổi mô-đun truy cập có
điều kiện (Điều 19 Đoạn 1, quy định kỹ thuật đối với các cơ sở trạm phát sóng cáp, v.v.);
2. Nêu rõ chức năng cơ bản của truy cập có điều kiện (Điều 19 Đoạn 2).
3. Đưa ra quy định kỹ thuật để cho phép các nhà sản xuất lựa chọn quyền truy cập
có điều kiện một cách tự do. (Điều 19 Đoạn 3).
Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 08/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
tháng 10/2022. 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:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_5388_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1091
Dự thảo sửa đổi một phần của Dược điển Nhật Bản lần thứ mười tám
Ngày 03/8/2022 Nhật Bản thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Bản sửa đổi một phần của
Dược điển Nhật Bản lần thứ mười tám.
Cụ thể, theo Đoạn 1 Điều 41 của Đạo luật về Đảm bảo
Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm Bao gồm
Dược phẩm và Thiết bị Y tế, Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ
mười tám sẽ được sửa đổi. Bản sửa đổi nhằm duy trì sự phù
hợp và chất lượng của dược phẩm hiện nay. Thời gian dự kiến
thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng
12/2022. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào
03/10/2022.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_5124_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/JPN/745
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Dự thảo sửa đổi các Yêu cầu về Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu và ghi
nhãn đánh giá hiệu quả năng lượng đối với nồi điện của Đài Loan
Ngày 03/8/2022 Đài Loan thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi
các Yêu cầu về Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối
thiểu và ghi nhãn đánh giá hiệu quả năng lượng đối
với nồi điện.
Cụ thể, với quan điểm nâng cao hiệu quả sử
dụng năng lượng, Cục Năng lượng đề xuất sửa đổi
các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu và các
yêu cầu ghi nhãn đánh hiệu quả năng lượng đối với nồi điện. Chưa xác định hời gian dự
kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2025. 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/TPKM/22_5395_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/499
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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
59/2022/TTBQP của Bộ
trưởng Bộ
Quốc phòng

Quy chuẩn QCVN
01:2022/BQP, Quy
chuẩn kỹ thuật
quốc gia về rà phá
bom mìn vật nổ

30/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-59-2022-ttbqp-quy-chuan-qcvn-012022-bqp-ra-pha-bom-minvat-no-528413.html

2

Quyết định
20/2022/QĐUBND của
UNND tỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về chất
lượng nước sạch sử
dụng cho mục đích
sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh

16/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-20-2022qd-ubnd-quy-chuan-diaphuong-chat-luong-nuocsach-sinh-hoat-tra-vinh528406.html

3

Thông tư
12/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Quy định định mức
kinh tế - quy chuẩn
kỹ thuật dịch vụ sự
nghiệp công sử
dụng ngân sách
nhà nước về thông
tin, tuyên truyền
trong lĩnh vực tiêu
chuẩn đo lường
chất lượng

15/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-12-2022-ttbkhcn-dinh-muc-dich-vu-sunghiep-cong-thong-tin-tieuchuan-do-luong-526292.html

4

Quyết định
1498/QĐBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Yêu cầu, quy chuẩn
kỹ thuật cơ bản đối
với sản phẩm phân
tích và phát hiện
hành vi bất thường
của người tiêu dùng
trên mạng

10/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1498-qdbtttt-2022-yeu-cau-ky-thuatsan-pham-phan-tich-hanh-vibat-thuong-tren-mang525976.html
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

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

Danh mục 11 thuốc
sản xuất trong
nước được cấp giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
178.1

22/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-481-qdqld-2022-11-thuoc-san-xuattrong-nuoc-cap-giay-dang-kyluu-hanh-dot-178-1527349.html

2

Quyết định
1640/QĐBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Về kết quả rà soát
cuối kỳ việc áp
dụng biện pháp
chống bán phá giá
đối với sản phẩm
thép hình chữ H
xuất xứ từ Trung
Hoa

19/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1640-qdbct-2022-ket-qua-ra-soat-apdung-chong-ban-pha-giathep-chu-h-tu-trung-hoa527570.html

3

Thông tư
09/2022/TTBNNPTNT
của Bộ
trưởng Bộ
Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

Thông tư quy định
về kiểm dịch động
vật, sản phẩm động
vật trên cạn

19/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-09-2022-ttbnnptnt-sua-doi-thong-tukiem-dich-dong-vat-sanpham-dong-vat-tren-can527922.html

4

Quyết định
1624/QĐBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Về áp dụng thuế
chống bán phá giá
chính thức đối với
sản phẩm vật liệu
hàn có xuất xứ từ
Ma-lai-xi-a, Thái
Lan và Trung Hoa

15/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1624-qdbct-2022-thue-chong-banpha-gia-chinh-thuc-vat-lieuhan-xuat-xu-trung-hoa526798.html

5

Quyết định
447/QĐ-QLD
của Cục

Danh mục 133
thuốc sản xuất
trong nước được

02/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-447-qdqld-2022-danh-muc-133-
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6

trưởng Cục
Quản lý
Dược

gia hạn giấy đăng
ký lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 178

Quyết định
1514/QĐBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Về áp dụng biện
pháp chống lẩn
tránh biện pháp
phòng vệ thương
mại đối với một số
sản phẩm đường
mía

thuoc-san-xuat-trong-nuocduoc-gia-han-luu-hanh524668.html
01/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1514-qdbct-2022-chong-lan-tranhbien-phap-phong-ve-thuongmai-duong-mia-524444.html
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với quy định về hàm lượng Natri trong thực phẩm của
Colombia
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 5/2022, Quy
định về hàm lượng natri trong thực phẩm
của Colombia, đã vấp phải quan ngại từ
các nước Thành viên WTO. Các quan ngại
cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Costa Rica:
Đầu tiên, Costa Rica xin cảm ơn phái đoàn Colombia và các cơ quan chức năng có trụ
sở tại thủ đô về cuộc gặp gỡ và trao đổi mang tính xây dựng trong hai ngày để đạt được
một số nhất trí về vấn đề này. Tuy nhiên, Costa Rica muốn nhắc lại các quan ngại liên
quan đến Quy định về hàm lượng natri trong thực phẩm của Colombia, chẳng hạn như cá
ngừ, xúc xích gà, chorizo, bánh quy muối, giăm bông, đậu phộng, bơ, sốt mayonnaise,
bánh mì, mì ống, các sản phẩm từ bột mì, pho mát kem, súp, nước sốt và xúc xích. Costa
Rica tin tưởng chắc chắn vào việc thực hiện các chiến lược nhằm bảo vệ sức khỏe cộng
đồng bằng cách giảm các yếu tố cơ bản của tăng huyết áp động mạch và các bệnh không
lây nhiễm liên quan. Tuy nhiên, mức natri tối đa được đề xuất cho các sản phẩm đã chọn
không được chứng minh bằng chứng khoa học. Bên cạnh đó, Costa Rica cho rằng
Colombia xây dựng quy định này mà không dựa trên các tiêu chuẩn tham chiếu quốc tế
theo Codex. Costa Rica kêu gọi Colombia tiếp tục đối thoại cởi mở và chia sẻ với Costa Rica
cơ sở khoa học và đánh giá rủi ro hỗ trợ mức natri được thiết lập cho mỗi sản phẩm, để
tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích luật pháp, cũng như tình trạng xây dựng của quy
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định này và khoảng thời gian bắt đầu có hiệu lực. Costa Rica nhắc lại lời cảm ơn tới phái
đoàn Colombia và hy vọng sẽ tiếp tục có các kênh đối thoại để giải quyết vấn đề trên.
- Quan ngại của phái đoàn Guatemala:
Guatemala nhắc lại sự công nhận mục tiêu hợp pháp của Chính phủ Colombia là đảm
bảo sức khỏe con người và những nỗ lực đã thực hiện để giảm tổng lượng natri tiêu thụ ở
Colombia nhằm giảm tăng huyết áp và các bệnh liên quan khác. Về báo cáo mới nhất của
Ủy ban về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Guatemala cảm ơn Chính phủ Colombia đã
cung cấp giải thích về thông báo này. Có quy định rằng chứng chỉ sự phù hợp của bên thứ
nhất sẽ được chấp nhận trong vòng 24 tháng sau khi tổ chức chứng nhận được công nhận
ở Colombia, theo yêu cầu của các quy định. Do giấy chứng nhận phù hợp này phải được
xuất trình cho mỗi lần nhập khẩu, Guatemala đề nghị Colombia làm rõ về các bước cần
thực hiện nếu công ty sản xuất chứng minh một cách nhất quán việc tuân thủ quy định.
- Phản hồi của Phái đoàn Colombia:
Đáp lại, đại diện Colombia đưa ra nhận định như sau. Phái đoàn của Colombia sẽ chỉ
đưa ra một số điểm sơ bộ vì các quan ngại này trước đây không được đưa vào chương
trình nghị sự, và Colombia yêu cầu phái đoàn của Costa Rica và Guatemala vui lòng gửi
cho Colombia toàn văn các quan ngại của mình. Colombia chỉ muốn đề cập rằng Colombia
đã lưu ý đến những mối quan tâm được nêu ra. Colombia phải chỉ rõ cho phái đoàn của
Costa Rica rằng đối thoại song phương đang diễn ra giữa các cơ quan có liên quan và
Colombia sẽ gửi tài liệu hỗ trợ và tất cả các tài liệu giải thích liên quan cho các cơ quan
này. Colombia cũng muốn chỉ ra cho Costa Rica hiểu rằng quy định này đã được thông qua
và Bộ Y tế của Colombia sẽ liên hệ với Costa Rica về các câu hỏi mà Costa Rica đã gửi cho
Colombia gần đây.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Văn phòng TBT Việt Nam làm việc với Văn phòng TBT Bộ Giao thông
vận tải
Mới đây, Văn phòng Thông báo Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại
(TBT) Việt Nam đã có buổi làm việc với Văn phòng TBT Bộ GTVT nhằm xây dựng kế hoạch,
chương trình hành động trong năm 2023 đối với các quy định về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại.
Tại buổi làm việc, ông Cao Xuân Quân, Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam chia sẻ:
Văn phòng TBT Việt Nam là đầu mối thực thi các cam kết về TBT của Việt Nam trong
khuôn khổ WTO và các FTAs khác. Đây cũng là đơn vị chủ trì tham gia đàm phàn và là đầu
mối quốc gia triển khai các cam kết về TBT trong các điều ước quốc tế – các Hiệp định
thương mại tự do: CPTPP, EVFTA, Viet Nam – UK FTA…

Văn phòng TBT Việt Nam làm việc với Văn phòng TBT Bộ Giao thông vận tải
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Tính tới tháng 6/2022, TBT Việt Nam đã thông báo được 257 thông báo về quy
chuẩn kỹ thuật, trong đó 231 thông báo thông thường, 26 thông báo sửa đổi, bổ sung; Trả
lời các câu hỏi liên quan tới TBT cho các bên trong và ngoài nước; Cảnh báo xuất khẩu cho
các Bộ ngành, hiệp hội và Doanh nghiệp; Điều phối/phối hợp với các Bộ ngành xử lý 11
quan ngại thương mại về TBT của Việt Nam.
Liên quan tới hoạt động của Bộ GTVT, Văn phòng TBT Việt Nam đã phối hợp và thực
hiện 39 thông báo. Đáng chú ý, thời gian qua, Văn phòng TBT Việt Nam đã xử lý và các
quan ngại thương mại về TBT tại: Nghị định 116/2017/ND-CP quy định điều kiện sản xuất,
lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; Dự thảo quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới.
Ngoài ra, Văn phòng cũng phối hợp xử lý các ý kiến góp ý với các biện pháp TBT của
Bộ GTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 09/2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật về lốp xe ô tô; Quy chuẩn về
khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Dự thảo Quy chuẩn Kỹ
thuật về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới…
Thông qua buổi làm việc, ông Quân mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ
phía TBT Bộ GTVT, sự quan tâm, đồng hành của Lãnh đạo các điểm TBT thuộc Bộ GTVT
trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của các điểm TBT; phối hợp tổ chức tập huấn
nhằm nâng cao trình độ, năng lực của các công chức làm công tác TBT; phát huy mạnh
mẽ vai trò của TBT trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm các thông tin trong quá
trình xuất các mặt hàng ra nước ngoài.
Thay mặt Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phó cục trưởng Phạm Minh Thành gửi
lời cảm ơn đến TBT Việt Nam đã hỗ trợ TBT Bộ GTVT trong việc thực hiện chức năng
nhiệm vụ được giao; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các điểm TBT thuộc Bộ GTVT; đồng
thời cam kết Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để TBT
Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
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Thay mặt TBT Bộ GTVT, ông Nguyễn Công Toàn, Chánh văn phòng TBT Bộ GTVT đã
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của TBT Bộ GTVT năm 2021 và 06 tháng đầu năm
2022. Đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm qua, Văn phòng TBT Bộ GTVT đã hoàn
thành công tác với vai trò là đầu mối triển khai Hiệp định TBT trong các đơn vị thuộc Bộ.
Văn phòng đã trao đổi nhận kế hoạch, nhiệm vụ công tác từ Văn phòng TBT Việt Nam,
phối hợp, đôn đốc các tổ TBT tại các Cục và đơn vị thuộc Bộ thực hiện; Làm đầu mối để
các tổ TBT tham gia hội nghị, hội thảo về thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong
thương mại do Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức.
Các cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT bao gồm; Cục Hàng không Việt Nam, Cục
Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Cục
Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông là các
điểm đầu mối phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ thông
báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc phạm vi quản lý của mình.
Tuy nhiên, theo ông Toàn, hầu hết cán bộ phụ trách tại các tổ TBT đều đang kiêm
nhiệm nên vẫn còn hạn chế về kinh nghiệm cũng như kiến thức cập nhật thông tin liên
quan.
Trong thời gian tới Văn phòng TBT Bộ GTVT mong muốn Văn phòng TBT Việt Nam
hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ TBT cho TBT Bộ
GTVT và các điểm TBT trực thuộc, nâng cấp trang web thông tin về hỏi đáp TBT… góp
phần đảm bảo hoạt động TBT ngày càng thực chất.

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam
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PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONG THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ: BÀI HỌC TỪ VỤ VIỆC 100 CONTAINER
HẠT ĐIỀU

MỤC LỤC
Vấn đề hôm nay

2
Phòng ngừa tranh chấp, lừa đảo trong thương
mại quốc tế…

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

5
Danh mục thông báo nhận được từ 15/08/2022 - 31/08/2022

7
Tin cảnh báo TBT tháng 8/2022

10
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

13
Quan ngại đối với quy định Chứng chỉ thực
hành tốt về sản xuất của Colombia

Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng

16
Diễn đàn thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định
EVFTA và RCEP…
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Vấn đề hôm nay
Phòng ngừa tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc tế: Bài học từ
vụ việc 100 container hạt điều
Tháng 3 vừa qua, thông tin về 05 doanh nghiệp Việt Nam đã suýt mất trắng hàng
̣ n. Dù lô hàng rât́
chục container hạt điều khi xuất khẩu sang Italia đã gây xôn xao dư luô
may măń đã được thu hôì sau rất nhiều nỗ lực của Bộ Công Thương, cơ quan đại diện Việt
Nam ở nước ngoài, hiệp hội và doanh nghiệp, tuy nhiên, kinh nghiệm rút ra từ vụ việc này
̣ c xương máu mà các doanh nghiệp phải lưu tâm.
chi ́nh là bà i ho

Những sơ hở đáng tiếc
Theo thông tin tại Hội thảo "Phòng ngừa tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc
tế: Kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam từ vụ việc các container hạt điều" được tổ
chức mới đây, và o tháng 3/2022, năm (05) doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam đã
ký hợp đồng thông qua một công ty môi giới thứ ba nhưng không nhận được tiền thanh
toán. Họ phát hiện các container đang dần mất kiểm soát và nhận thấy nhiều dấu hiệu lừa

Bản tin TBT | 2

đảo như: Gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ ngân hàng Việt Nam đến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ thì mã
SWIFT (mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch toàn cầu) bị thay
đổi nhiều lần; doanh nghiệp Việt chưa nhận được tiền, còn người mua đã lấy được bộ
chứng từ gốc… Các container thì đang trên đường xuất sang Italy, có những container đã
cập bến.
̉ lờ i câu ho
̉ i cho nguyên nhân cu
̉ a vụ việc này, ông Trần Thanh Hải – Phó Cục
Tra
trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho biết: "Doanh nghiệp của chúng ta đã
quá tin tưởng vào người môi giới. Hợp đồng do người môi giới soạn thảo rất đơn giản
̣ p vẫn chấp nhận. Doanh nghiê
̣ p
(thiếu nhiều điều khoản quan trọng) nhưng doanh nghiê
đã bỏ qua khâu kiểm tra đối tác, một yêu cầu bắt buộc khi giao dịch với đối tác mới, đồng
thời không nhận biết được những dấu hiệu rủi ro".
̉ u số lươ
̉ i gia
̉ i thi ́ch, Italia vốn là thị trường nhâ
̣ p khâ
̣ ng
Cụ thể, ông Trần Thanh Ha
̉ hạt điều, nay có hợp đồng lớn bât́ thườ ng, giao dịch trong thời gian ngắn, song doanh
nho
̉ nghi. Một dấu hiệu rủi ro khác là có nhiều chủ thể tham
nghiệp không thấy đó là điều kha
̉ n hà ng đến Italia, nhưng thanh toán qua ngân hàng ở
gia và o quá trình giao dịch (chuyê
Thổ Nhĩ Kỳ).
̉ i một sơ hở lớn khác trong vụ việc, đó là cung cấp cho
Doanh nghiệp cun
̃ g mắc pha
người mua mã chuyển phát nhanh (DHL) gửi chứng từ đến ngân hàng. Với mã này, kẻ
gian có thể theo dõi hành trình và can thiệp, đánh tráo, đánh cắp chứng từ ở một khâu
nào đó.
́ đề thanh toán quốc tế, hiện trong 3 phương thức thanh toán quốc tế phổ
Với vân
biến thì chuyển tiền (T/T) thường dùng cho khách hàng mới, nhờ thu chỉ dùng với khách
hàng thân thiết, và mở L/C tại ngân hàng được sử dụng cho hợp đồng trị giá lớn.
Ông Trần Thanh Hải nêu rõ, trong các phương thức thanh toán, ngân hàng không chỉ
đóng vai trò tổ chức thanh toán mà còn có vai trò tư vấn. Ngân hàng có hệ thống đại lý
của mình, và có thể tư vấn cho người bán biết một ngân hàng do người mua chỉ định có
tin tưởng được hay không. Nếu không tin tưởng ngân hàng người mua, người bán nên
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thương lượng, đề nghị người mua chuyển sang ngân hàng khác, hoặc thay đổi phương
thức thanh toán, hoặc yêu cầu phải có thêm bảo lãnh ngân hàng.
"Doanh nghiệp nên yêu cầu người mua đặt cọc. Điều này vừa giúp chứng minh người
mua thực sự có tài khoản ở ngân hàng, vừa thể hiện cam kết của người mua. Việc yêu cầu
đặt cọc là bình thường khi giao dịch với đối tác mới, doanh nghiệp không nên để người
mua thuyết phục bỏ qua điều kiện này" - ông Hải lưu ý.
Biện pháp phòng ngừa rủi ro
Ông Trần Thanh Hải chia sẻ thêm, trong trường hợp muốn bán hàng mà lại chưa yên
tâm về người mua, người bán có thể sử dụng một số biện pháp để đảm bảo không bị mất
hàng. Cụ thể là phương án yêu cầu vận đơn theo lệnh của ngân hàng. Bằng cách nà y, ai
có vận đơn trong tay mà chưa có lệnh của ngân hàng thì cũng chưa thể nhận được hàng.
Còn trong trường hợp cước phí trả tại Việt Nam (người bán thuê tàu và trả cước, như
trường hợp các container điều vừa qua), người bán không nên trả hết tiền ngay cho hãng
tàu, mà lấy bảo lãnh ngân hàng để đàm phán với hãng tàu cho thanh toán trả chậm. Nếu
người mua chưa thanh toán tiền hàng, người bán chưa trả hết cước thì hãng tàu cũng se ̃
giao hàng cho người mua.
̣ p có thể chọn sử dụng các phương thức phòng tránh rủi ro của
Ngoà i ra, doanh nghiê
ngân hàng, ví dụ xác nhận L/C, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng... Các
̣ p, nhưng la
̣ i giúp giảm bớt rủi ro
phương thức này đều phát sinh chi phi ́ cho doanh nghiê
khi giao dịch.
Một số phương thức phòng ngừa rủi ro khác bao gồm mua bảo hiểm thanh toán, sử
dụng dịch vụ giám định của bên thứ ba, sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của các công ty
luật, mua thông tin từ các trang thông tin uy tín để xác minh độ tin cậy của đối tác.
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/08/202231/08/2022
Nước thông báo
Argentina
Ai Cập
Ấn Độ
Anh

Số lượng
TB
1
3
1
2

Brazil

26

Brunei Darussalam
Burundi
Ca na đa
Chi lê
Colombia
Đài Loan

1
1
1
2
1
4

Hàn Quốc

4

Hoa Kỳ

23

Indonesia

1

Vấn đề thông báo
Phương tiện cơ giới
Sơn và vecni; Các sản phẩm thực phẩm nói chung; Thịt, gia cầm.
Thực phẩm nói chung
Thiết bị điện; Các sản phẩm dùng để vận chuyển hoặc đóng gói
hàng hóa
Rượu vang; Dược phẩm; Ete; Nước hoa; Bột mì; Si rô đường;
Sản phẩm thực phẩm nói chung; Khí dầu mỏ và các hydrocacbon
ở thể khí khác;
Các sản phẩm thuộc diện giám sát sức khỏe cộng đồng; Xe
container; Ngũ cốc; Tinh bột;
Cà phê, chè; Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo
và nước có ga, không pha thêm đường; Kem; Ngũ cốc; Muối;
Điều hoà
Cà phê
Sản phẩm sức khỏe tự nhiên
Phụ gia thực phẩm
Hệ thống hạn chế và bảo vệ va chạm
Sản phẩm thực phẩm đóng gói dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ;
Dụng cụ cân; Thiết bị làm lạnh; Các hàng hóa chịu sự điều chỉnh
của Đạo luật ghi nhãn hàng hóa loại trừ thực phẩm, dược phẩm,
mỹ phẩm, thuốc lá, rượu, thuốc trừ sâu, ngũ cốc, thức ăn chăn
nuôi
Thực phẩm; Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm; Sản
phẩm thực phẩm chức năng
Máy lọc không khí; Máy đun nước; Lò đốt; Máy giặt; Ống; Ghế;
Quạt; Rượu; Lò vi sóng; Máy sấy quần áo tiêu dùng; Máy ly tâm;
Bao bì, sản phẩm thuốc lá; Tàu sân bay; Sản phẩm trợ thính
Súng cầm tay; Thịt và gia cầm; Những vật liệu nguy hiểm; Lò hồ
quang điện; Máy bơm; Hệ thống máy bay không người lái
Sản phẩm IT
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Israel

2

Hệ thống phát hiện cháy; Cuộn cáp cho gia đình và các mục đích
tương tự

Kenya

7

Cà phê; Ống nhựa; Phân bón; Hệ thống cung cấp ga;

Liên minh châu Âu
Mexico
Namibia
Nhật Bản
New Zealand
Nga
Phần Lan
Peru
Philippines
Rwanda
Slovenia
Tanzania
Thailand
Thổ Nhĩ Kỳ
Thuỵ Sỹ
Trung Quốc

1
1
4
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
9

Uganda

42

Ukraine

8

Việt Nam

3

Hệ thống truy cập không dây
Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ
Sản phẩm nông nghiệp
Các chất có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương;
Chất hoá học
Sản phẩm có chứa nicotine
Cây gai dầu
Dược phẩm
Thiết bị chụp ảnh phóng xạ; Mỹ phẩm
Cà phê
Đất
Cà phê
Thiết bị điện
Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh; Dầu ô liu
Tất cả các thực phẩm có chứa các enzym
Bánh xe; Ghê; Phương tiện giao thông đường bộ; Xe thương mại
hạng nặng;
Cà phê; Sữa và các chế phẩm từ sữa; Thức ăn chăn nuôi; Rau
quả, trái cây; Thịt; Thực phẩm chế biến; Đường; Sữa; Ngũ cốc;
Rượu; Xà phòng; Sắt; Thép; Hoá chất;
Đường; Các sản phẩm gốm sứ có mục đích tiếp xúc với thực
phẩm; 2,4,4′-Trichloro-2′-hydroxydiphenyl ete; Hóa chất độc hại;
Thiết bị lạnh; Sản phẩm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi; Thực
phẩm và thành phần thực phẩm được xử lý bằng bức xạ ion hóa;
Thuốc khử trùng
Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất; Tất cả các loại thực
phẩm; Chất bổ sung sức khỏe, chất bổ sung chế độ ăn uống

Tổng: 167 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 8/2022
(Nguồn: WTO)
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng
cho phép của một số chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử
Ngày 29/8/2022 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số
chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này quy định
các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kiểm tra chất lượng đối với giới hạn hàm lượng
cho phép của một số hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm điện, điện tử quy định tại Phụ
lục II của Quy chuẩn này, các phương pháp thử tương ứng và các yêu cầu về quản lý chất
lượng điện và sản phẩm điện tử sản xuất trong nước, nhập khẩu và kinh doanh trên lãnh
thổ Việt Nam.
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập
khẩu, kinh doanh sản phẩm điện, điện tử, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân
khác có liên quan.
Thời gian dự kiến thông qua vào 01/12/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/1/2025. 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_5858_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNN/236
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Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp
luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/8/2022 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực
phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Các sửa
đổi cụ thể như sau:
Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2019/TTBYT ngày 30 tháng
8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm kỹ
thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và quy định quản lý đối với kíp vi
sai phi điện MS có mã HS 3603.00.10.
Điều 2 sửa đổi, bổ sung Phần 7 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh
học và hóa học trong thực phẩm”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TTBYT ngày 17
tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong
sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Điều 4. Quy định về áp dụng GMP và chứng nhận tương đương với Giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe
nhập khẩu.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2015/TTBYT ngày 01
tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm
trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế...
Thời gian dự kiến thông qua vào 01/12/2022. 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.
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_5714_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNN/235
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Ngày 22/8/2022 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới
hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ
sức khỏe.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định
giới hạn các chất ô nhiễm, phương pháp thử, yêu cầu quản lý và trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
bảo vệ sức khỏe và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Thời gian dự kiến thông qua vào 15/12/2022. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 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/VNM/22_5712_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNN/234

Bản tin TBT | 9

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
59/2022/TTBQP của Bộ
trưởng Bộ
Quốc phòng

Quy chuẩn QCVN
01:2022/BQP, Quy
chuẩn kỹ thuật
quốc gia về rà phá
bom mìn vật nổ

30/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-59-2022-ttbqp-quy-chuan-qcvn-012022-bqp-ra-pha-bom-minvat-no-528413.html

2

Quyết định
20/2022/QĐUBND của
UNND tỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về chất
lượng nước sạch sử
dụng cho mục đích
sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh

16/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-20-2022qd-ubnd-quy-chuan-diaphuong-chat-luong-nuocsach-sinh-hoat-tra-vinh528406.html

3

Thông tư
12/2022/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Quy định định mức
kinh tế - quy chuẩn
kỹ thuật dịch vụ sự
nghiệp công sử
dụng ngân sách
nhà nước về thông
tin, tuyên truyền
trong lĩnh vực tiêu
chuẩn đo lường
chất lượng

15/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-12-2022-ttbkhcn-dinh-muc-dich-vu-sunghiep-cong-thong-tin-tieuchuan-do-luong-526292.html

4

Quyết định
1498/QĐBTTTT của
Bộ trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Yêu cầu, quy chuẩn
kỹ thuật cơ bản đối
với sản phẩm phân
tích và phát hiện
hành vi bất thường
của người tiêu dùng
trên mạng

10/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1498-qdbtttt-2022-yeu-cau-ky-thuatsan-pham-phan-tich-hanh-vibat-thuong-tren-mang525976.html
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

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

Danh mục 11 thuốc
sản xuất trong
nước được cấp giấy
đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
178.1

22/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-481-qdqld-2022-11-thuoc-san-xuattrong-nuoc-cap-giay-dang-kyluu-hanh-dot-178-1527349.html

2

Quyết định
1640/QĐBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Về kết quả rà soát
cuối kỳ việc áp
dụng biện pháp
chống bán phá giá
đối với sản phẩm
thép hình chữ H
xuất xứ từ Trung
Hoa

19/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1640-qdbct-2022-ket-qua-ra-soat-apdung-chong-ban-pha-giathep-chu-h-tu-trung-hoa527570.html

3

Thông tư
09/2022/TTBNNPTNT
của Bộ
trưởng Bộ
Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

Thông tư quy định
về kiểm dịch động
vật, sản phẩm động
vật trên cạn

19/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/thong-tu-09-2022-ttbnnptnt-sua-doi-thong-tukiem-dich-dong-vat-sanpham-dong-vat-tren-can527922.html

4

Quyết định
1624/QĐBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Về áp dụng thuế
chống bán phá giá
chính thức đối với
sản phẩm vật liệu
hàn có xuất xứ từ
Ma-lai-xi-a, Thái
Lan và Trung Hoa

15/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1624-qdbct-2022-thue-chong-banpha-gia-chinh-thuc-vat-lieuhan-xuat-xu-trung-hoa526798.html

5

Quyết định
447/QĐ-QLD
của Cục

Danh mục 133
thuốc sản xuất
trong nước được

02/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-447-qdqld-2022-danh-muc-133-
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6

trưởng Cục
Quản lý
Dược

gia hạn giấy đăng
ký lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 178

Quyết định
1514/QĐBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Về áp dụng biện
pháp chống lẩn
tránh biện pháp
phòng vệ thương
mại đối với một số
sản phẩm đường
mía

thuoc-san-xuat-trong-nuocduoc-gia-han-luu-hanh524668.html
01/8/2022

https://thuvienphapluat.com/
van-ban/quyet-dinh-1514-qdbct-2022-chong-lan-tranhbien-phap-phong-ve-thuongmai-duong-mia-524444.html
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với quy định Chứng chỉ thực hành tốt về sản xuất
của Colombia
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 5/2022, Quy
định Chứng chỉ Thực hành tốt về sản xuất
đối với cơ sở sản xuất ở nước ngoài của
Colombia, đã vấp phải quan ngại từ các
nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ
thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Liên minh châu Âu:
Liên minh châu Âu chân thành cảm ơn Colombia vì đã trả lời các ý kiến của EU vào
tháng 11 năm 2020 và các cuộc thảo luận song phương sâu rộng. EU hy vọng rằng Nghị
định số 162 được công bố vào ngày 16 tháng 2 năm 2021 sẽ không tạo ra các yêu cầu
nặng nề không cần thiết đối với các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của EU. Liên
minh Châu Âu lưu ý rằng Điều 3 của nghị định được thông qua đề cập đến khả năng đưa
ra các giải pháp thay thế cho chứng chỉ Thực hành Sản xuất Tốt khi nhập khẩu vào
Colombia. Các nhà xuất khẩu rượu vang và đồ uống có cồn của EU đã tuân thủ nghĩa vụ
hiện có là nộp Giấy chứng nhận lưu hành tự do để đăng ký vệ sinh. Giấy chứng nhận lưu
hành tự do nêu rõ rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Liên minh Châu Âu,
bao gồm Thực hành Sản xuất Tốt. Do đó, Liên minh Châu Âu cho rằng Giấy chứng nhận
bán tự do do các nước thành viên EU cấp sẽ tuân thủ yêu cầu của Colombia về việc cung
cấp chứng chỉ Thực hành sản xuất tốt khi nhập khẩu. Vì vậy, Liên minh châu Âu muốn yêu
cầu Colombia xác nhận và làm rõ hơn về vấn đề này. Trong bối cảnh chỉ chưa đầy một
năm nữa là các yêu cầu này có hiệu lực, Liên minh Châu Âu ngày càng lo ngại về tác động
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của biện pháp này đối với xuất khẩu của mình, đặc biệt là từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
sẽ không được chấp nhận tất cả các Giấy chứng nhận bán hàng tự do của họ. Do đó, Liên
minh châu Âu sẵn sàng tiếp tục các cuộc họp song phương với Colombia nếu có bất kỳ yêu
cầu làm rõ bổ sung nào.
- Phản hồi của Phái đoàn Colombia:
Đáp lại, đại diện Colombia đưa ra nhận định như sau. Trước hết, Colombia muốn
nhấn mạnh công việc quan trọng đã được các cơ quan y tế của Colombia và Liên minh
Châu Âu phối hợp thực hiện để làm rõ các mối quan tâm khác nhau liên quan đến việc
tuân thủ Nghị định số 162 năm 2021 của Bộ Y tế. Các cuộc thảo luận này chủ yếu tập
trung vào về việc chấp nhận giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP), do đó giải
quyết những lo ngại đặt ra liên quan đến việc chấp nhận giấy chứng nhận lưu hành tự do
do các cơ quan của Liên minh Châu Âu cấp. Văn bản được ban hành đảm bảo các điều
kiện bình đẳng về giấy chứng nhận GMP cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà sản
xuất nằm ngoài lãnh thổ quốc gia, đồng thời đưa ra bốn giải pháp thay thế để tuân thủ
quy chuẩn kỹ thuật. Đối với yêu cầu đối với đồ uống có cồn nhập khẩu, bốn phương án
khả thi này không bỏ qua các quy định về nước xuất xứ của các bên liên quan, có nghĩa là
các bên đó có thể đánh giá từng phương án và áp dụng một trong số các phương án đó để
tuân thủ các quy định của Colombia. Các cơ quan y tế đã nhắc lại rằng các giấy chứng
nhận lưu hành tự do có thể được đưa vào phương án C của Nghị định nêu trên, với điều
kiện tuân thủ các quy định trong đó, cụ thể là: (i) do cơ quan có thẩm quyền cấp, tổ chức
chứng nhận được công nhận hoặc bởi bên thứ ba được ủy quyền tại quốc gia xuất xứ của
sản phẩm, và; (ii) nêu rõ rằng đồ uống có cồn và nhà sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn,
quy trình hoặc thủ tục kiểm soát và kiểm tra kỹ thuật. Hơn nữa, Colombia nhắc lại rằng
thời hạn thực hiện các quy định liên quan đến các yêu cầu đối với thực hành sản xuất tốt
là ngày 14 tháng 2 năm 2023. Các cơ quan liên quan đã xem xét các tài liệu do Liên minh
châu Âu cung cấp và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết các mối
quan ngại được nêu ra và để tìm ra điểm chung đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật này.
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Colombia nhắc lại sự quan tâm của mình trong việc tiếp tục hợp tác song phương đã và
đang diễn ra với các cơ quan y tế.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Diễn đàn thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định EVFTA và RCEP; Làm
việc với HTX Chè Hảo Đạt tại Thái Nguyên
́ si ̃ Cao Xuân Quân, Giám đốc Văn phò ng TBT Viê
̣ t Nam, với tư
Ngà y 24/8/2022, Tiên
̉ khách mờ i đã tham dư
̣ “Diễn đà n Thư
̣ c thi cam kêt́ về SPS trong hiê
̣ p định
cách diễn gia
̣ t Nam phối hơ
̣ p cù ng Trườ ng Đa
̣ i ho
̣ c Nông Lâm
EVFTA và RCEP” do Văn phò ng SPS Viê
̉ chứ c.
Thái Nguyên tô

́ si ̃ Cao Xuân Quân trình bà y tham luâ
̣ n ta
̣ i Diễn đà n
Tiên

́ vân
́ đề
̣ i Diễn đà n, TS. Cao Xuân Quân đã đóng góp bà i tham luâ
̣ n liên quan đên
Ta
triển khai cam kết TBT của Việt Nam và quy định ghi nhãn, bao bì đối với nông sản tại một
̉ , bà i tham luâ
̣ thê
̣ n đã chỉ ra sự cần thiết cu
̉ a nền ta
̉ ng kiến
số thị trường trọng điểm. Cu
̉ n về Hà ng rà o Ky ̃ thuâ
̣ t trong Thương ma
̣ i (TBT), cù ng một ma
̣ ng lưới TBT ta
̣ i9
thức cơ ba
Bộ ngành và 63 tỉnh thà nh để có thể hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, xuất khẩu
̣ t số quy định chi
hàng hóa sang các thị trường trọng điểm. Ngoài ra, ông đã trình bày mô
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́ đề ghi nhan
̉ n/thực phẩm ta
̣ i thị trườ ng EU, Trung Quốc
tiêt́ về vân
̃ , bao bì đôí với nông sa
̉ u nông sa
̉ n chi ́nh cu
̉ a Viê
̣ t Nam. Những thông tin chi tiết
và Hoa Kỳ – 3 thị trườ ng xuất khâ
̣ n đươ
̣ c sư
̣ quan tâm rất lớn từ đa
̣ i diê
̣ n các doanh nghiê
̣ p hoa
̣ t đô
̣ ng
và hữu i ́ch nà y đã nhâ
̣ c sa
̉ n xuất, đóng gói, thương ma
̣ i nông sa
̉ n có mă
̣ t ta
̣ i Diễn đà n.
trong linh
̃ vư

́ si ̃ Cao Xuân Quân là m viê
̣ c cù ng HTX Chè Ha
̣ t
̉ o Đa
Tiên

̉ u nông sa
́ hỗ trơ
̣ c tiêu hướng đên
̣ Doanh nghiê
̣ p trong hoa
̣ t đô
̣ ng xuât́ khâ
̉ n,
Với mu
̉ i chiều cù ng ngà y, TS. Cao Xuân Quân đã có buô
̉ i đên
́ thăm và là m viê
̣ c trư
̣ c tiếp
và o buô
̉ i tiếng nhât́ ta
̣ p tác xã Chè Ha
̉ o Đa
̣ t, đơn vị sa
̉ n xuât́ chè Tân Cương nô
̣ i Thái
với Hơ
̉ i là m viê
̉ o là Giám đốc. Ta
̣ i buô
̣ c, ông đã lắng nghe nhữ ng
Nguyên, do bà Đà o Thanh Ha
̉ i, tư vân
̉ nhằm
́ cu
̉ , nguyê
̣ n vo
̣ ng và đề xuất từ phi ́a HTX, từ đó có những trao đô
̣ thê
chia se
́ lươ
̉ n hay hà ng rà o ky ̃ thuâ
̣ t, đồng thờ i hoa
̣ ch định chiên
̣ c hỗ trơ
̣ doanh
tháo gỡ các rà o ca
̉ u đă
́ các thị trườ ng tiềm năng, góp phần
̣ p nà y xuât́ khâ
̣ c sản chè Tân Cương đên
nghiê
̉ ng bá hình ̉anh nông sa
̉ n chất lươ
̣ ng cao cu
̉ a Viê
̣ t Nam.
qua

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam
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