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MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN CỦA CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN(tiếp) 

 

Nội dung 3 - Nghiên cứu rào cản phi thuế thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, các phương pháp xác định chỉ số mức độ phổ biến của rào 

cản phi thuế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Tác động của rào cản kỹ thuật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

a) Những tác động tích cực 

 - Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người, bảo vệ đời 

sống động thực vật, bảo vệ môi trường và tránh những hành động man trá. 

 - Giúp hạn chế sự thâm nhập ồ ạt của hàng nhập khẩu, đặc biệt những hàng hóa 

không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đề ra, nhờ đó góp phần bảo vệ các 

doanh nghiệp trong nước trước sức ép cạnh tranh của hàng nhập khẩu trong đó có những 

mặt hàng nhập khẩu kém chất lượng. 

 - Tạo điều kiện và thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao khả năng đáp 

ứng với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần giúp doanh nghiệp trong nước thúc 

đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường, cũng như góp phần nâng cao lợi ích, hiệu quả của quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

b) Những tác động tiêu cực 
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 - Nếu hệ thống những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về đánh giá sự phù 

hợp không đảm bảo tính đầy đủ và cập nhật sẽ làm cho hàng hóa sản xuất trong nước và 

hàng nhập khẩu không được kiểm soát một cách phù hợp về chất lượng sản phẩm, làm 

tăng nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, sức khỏe của con người, sự an toàn của 

đời sống động thực vật cũng như có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đồng 

thời làm cho hàng kém chất lượng dễ dàng thâm nhập thị trường Việt Nam gây bất lợi và 

tạo ra sức ép cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp trong nước.  

 - Những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng ngoài sự cần thiết và hợp 

lý, thiếu cơ sở khoa học rõ ràng, ngay cả những quy định về đánh giá sự phù hợp nếu 

không đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng sẽ có thể gây khó khăn đối với cả doanh 

nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước xuất khẩu, thậm chí có thể đưa Việt Nam trở 

thành một nước dễ bị quan ngại hoặc bị kiện theo những quy định tại Hiệp định TBT tại 

WTO.  

 - Những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự hợp chuẩn 

thường sẽ khiến doanh nghiệp phải tốn kém chi phí đầu tư để đáp ứng những quy định cụ 

thể, điều này có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong và 

ngoài nước. 

 - Nếu những tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được sử dụng theo cách nhằm bảo 

hộ ngành sản xuất trong nước trong thời gian lâu dài sẽ khiến các doanh nghiệp trong 

nước bị mất động lực để đổi mới và phát triển. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự 

phát triển của ngành sản xuất và của cả nền kinh tế. 

2. Tác động của rào cản bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ 

a) Những tác động tích cực 

- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu) của các doanh nghiệp được bảo 

hộ một cách hợp pháp, đảm bảo quyền và lợi ích của các doanh nghiệp khi sở hữu những 

đối tượng như vậy, từ đó giúp các doanh nghiệp có công cụ để cạnh tranh lành mạnh trên 

thị trường. 

- Nhờ có các quy định pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền 

sở hữu công nghiệp nói riêng nên có thể hạn chế, ngăn chặn được việc sản xuất, nhập 
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khẩu và kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho các 

doanh nghiệp có tài sản sở hữu trí tuệ khi đã được bảo hộ theo pháp luật.  

- Những quy định về bảo hộ sở hữu công nghiệp có tác động thúc đẩy quá trình 

nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ giữa các chủ thể, từ đó thúc đẩy hoạt 

động thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế.  

- Nhờ có hệ thống pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ nên các doanh nghiệp có công cụ 

pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, 

nhờ đó doanh nghiệp có thể cạnh tranh lành mạnh, phát triển hoạt động nghiên cứu và sáng tạo, 

phát triển các hoạt động thương mại và đầu tư ở trong nước và ngoài nước với các tài sản sở hữu 

trí tuệ hợp pháp của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và nền kinh tế, 

vì thế, cũng có điều kiện phát triển hơn. 

b) Những tác động tiêu cực 

 - Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ làm tăng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, 

từ đó làm tăng giá thành sản phẩm.  

 - Nếu những quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quá phức tạp, không phù 

hợp với cam kết quốc tế có thể tạo ra rào cản trong thương mại quốc tế, thậm chí quốc 

gia đó có thể bị kiện theo luật pháp quốc tế. 

- Nếu các quy định pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không đầy đủ, không 

chặt chẽ, không cập nhật có thể sẽ làm gia tăng sự xuất hiện của hàng giả, hàng nhái, tạo 

điều kiện cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng từ nước ngoài thâm nhập vào thị 

trường nội địa, đồng thời lại làm hạn chế, cản trở sự thâm nhập của những hàng hóa có 

chất lượng, có thương hiệu, từ đó làm cản trở hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế và 

cản trở sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong nước khi phải cạnh tranh với 

hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả. 

3. Tác động của rào cản thủ thục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Việc thực hiện các quy trình thủ tục theo các quy định và hướng dẫn đó có thể 

khiến các doanh nghiệp phải làm việc với nhiều bên liên quan, tốn kém cả về thời gian, 

chi phí,… Do vậy, thủ tục hành chính có thể trở thành một rào cản, rào cản thủ tục hành 

chính thường gây ra tác động làm cản trở, gây trở ngại, khó khăn đối với doanh nghiệp 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/


BẢN TIN TBT VIỆT NAM 
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do sự tham gia của nhiều bên liên quan, do những yêu cầu về hồ sơ tài liệu mà doanh 

nghiệp phải đáp ứng, do quy trình thủ tục mang tính phức tạp gây tốn kém về thời gian 

và chi phí để thực hiện công việc hoặc do những quy định đó thường xuyên thay đổi 

khiến doanh nghiệp phải cập nhật, thích nghi. 

 (Còn tiếp) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/9/2019-15/10/2019 

Nước thông báo Số 

lượn

g TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 2 Đồ trang sức; Phôi thép 

Ả Rập 1 Trái cây 

Albania 1 Dược phẩm 

Argentina 22 Sản phẩm điện hạ thế; Lò phản ứng hạt nhân; Lốp ô tô; Vật liệu 

xây dựng; Gỗ; Thiết bị đo lường; Xe đạp; Dược phẩm; Đồ uống có 

cồn; Bơm điện tử; Sản phẩm làm sạch; Máy móc nông nghiệp; 

Máy rửa bát; Đèn và các thiết bị chiếu sáng khác;  

Ai Cập 16 Đèn và các sản phẩm liên quan; Thiết bị dành cho trẻ em; Đồ nội 

thất; Đồ nội trợ; Công nghệ làm lạnh; Thiết bị đun nước; Công tắc; 

Thuốc lá; Gỗ; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm;  

Bolivia 3 Sợi len; Xi măng; Mỹ phẩm 

Brazil 19 Thực phẩm; Dược phẩm; Huyết tương; Thiết bị y tế; Thức ăn chăn 

nuôi; Tỏi; Ống tiêm; Trà; Hạt giống;  

Burundi 3 Chất kết dính; Vật liệu đóng gói;  

Canada 1 Thiết bị vô tuyến 

Chi lê 11 Xe buýt; Hệ thống truyền tải điện; Phân bón; Thiết bị đo lường 

điện tử; Sữa và pho mát; Sữa công thức cho trẻ nhỏ; Thang máy; 

Thiết bị quay phát 

Colombia 2 Thức ăn chăn nuôi; Mỹ phẩm 

Côte d'Ivoire 8 Thiết bị y tế; Giày dép; Máy thu truyền hình; Đồ chơi; Sản phẩm 

dệt may; Thiết bị hàn;  

Ecuador 2 Xe máy và mô tô; Mỹ phẩm 

Guatemala 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Đài Loan 3 Mũ bảo hiểm; Thiết bị nhà bếp; Xe khách 

Grenada 2 Lốp xe cơ giới; Bê tông;  
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Hàn Quốc 7 Mỹ phẩm; Thiết bị y tế; Xe cơ giới; Tương thích điện từ (EMC); 

Lốp xe; Mỹ phẩm 

Hoa Kỳ 34 Hoá chất; Sản phẩm hữu cơ; Đường ống dẫn chất lỏng độc hại; 

Gỗ; Táo; Máy bay vận tải; Máy sấy quần áo; Quạt trần; Chăn 

nuôi; Xe cơ giới; Đồ bảo hộ; Sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới 

biết đi; Động cơ đốt trong; Đèn sợi đốt; Quy định về bảo vệ môi 

trường; Thuốc; Ghế tắm cho trẻ sơ sinh; Thịt; Xe hybrid và xe 

điện; Thiết bị y tế 

Indonesia 1 Thực phẩm 

Israel 1 Đường 

Jamaica 2 Ghi nhãn hàng hóa đóng gói sẵn 

Kenya 4 Giấy; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm;  

Liên minh Châu Âu 5 Vật liệu xây dựng; Phương tiện cơ giới nói chung; Thuốc trừ sâu; 

Hoá chất;  

Macao 12 Dược phẩm; Thiết bị đun nước; Đồ uống có cồn; Thiết bị chiếu 

sáng; Phương tiện cơ giới nói chung; Mũ bảo hiểm; Dầu nhờn; 

Thiết bị y tế; Thuốc lá;  

Malaysia  1 Gỗ 

Mexico  3 Hệ thống máy bay điều khiển từ xa (RPAS); Đồ uống có cồn; Đồ 

uống không có cồn 

Moldova 1 Quyết định của quốc gia về việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật 

phù hợp với Hiệp định WTO/TBT 

Nam Phi 4 Thực phẩm; Lúa mì; Các sản phẩm thịt chế biến sẵn; Các sản 

phẩm thịt đóng hộp 

Namibia 1 Xi măng 

New Zealand 3 Đồ uống có cồn; Ngũ cốc; Đồ bảo hộ chống lửa 

Nhật Bản 4 Dụng cụ, hộp đựng và bao bì cho thực phẩm và phụ gia thực 

phẩm; Hoá chất; Hệ thống radar/cảm biến 

Oman 1 Thực phẩm 

Peru 1 Mỹ phẩm 
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Philippines 1 Kính sử dụng trong các toà nhà 

Saint Lucia 1 Thiết bị đo lường 

Slovenia 1 Thịt 

Tanzania 2 Túi; Thuốc lá 

Thái Lan  3 Thuốc lá 

Thuỵ Sĩ 1 Thiết bị viễn thông 

Trung Quốc  31 Bồn vệ sinh; Lò nung; Thiết bị nhãn khoa; Thiết bị bảo hộ; Thiết 

bị y tế; Kem chống khuẩn; Máy hàn; Đồ bảo hộ; Điều hoà; Thiết 

bị hỗ trợ hô hấp; Khẩu trang; Vòi hoa sen; Đèn LED; Máy nén 

khí; Vòi; Xe chữa cháy; Thiết bị báo cháy;  

Trinidad and Tobago 1 Sản phẩm sắt thép 

Úc 1 Đồ uống có cồn 

Uganda 3 Dầu nhờn; Cà phê 

Ukraine 4 Thiết bị giặt là; Tủ lạnh dùng trong mục đích lưu trữ; Máy sưởi 

Tin cảnh báo tháng 10/2019. 

Biển báo giao thông điện tử  

Ngày 15/10/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo bổ sung Quy định Ủy ban (EU) số 

305/2011 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về việc phân loại các 

lớp hiệu suất về độ chói của biển báo giao thông điện tử dựa theo EN 

12966. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng với các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu của thị trường và phù hợp với 

thực tế. Thời gian dự kiến thông qua vào quý I năm 2020. Thời gian 

dự kiến có hiệu lực vào quý II năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước 

thành viên tham gia góp ý kiến vào 14/12/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_5639_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/EU/685 
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Xe hybrid và xe điện  

Ngày 19/9/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO 

về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn về an toàn đối với xe hybrid và 

xe điện. Cụ thể, dự thảo sẽ quy định các yêu cầu âm thanh tối thiểu 

đối với xe hybrid và xe điện, cho phép các nhà sản xuất xe hybrid và 

xe điện tự xây dựng một số âm thanh cảnh báo cho người đi bộ. 

Hành động này dựa trên kiến nghị về xóa bỏ giới hạn số loại âm 

thanh mà nhà sản xuất có thể chọn để cài đặt trong xe. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu 

dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 01/11/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_5159_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1526 

Xe chở khách  

Ngày 17/10/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên 

WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật Sử dụng năng 

lượng. Cụ thể, để ứng phó với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng 

trong khoảng thời gian gần đây trong lĩnh vực giao thông ở Nhật 

Bản, các quy định trong Đạo luật về hiệu suất năng lượng đối với 

xe chở khách sẽ được điều chỉnh và bổ sung. Mục đích của dự 

thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian thông qua vào tháng 

12/2019. Thời gian có hiệu lực vào khoảng mùa xuân năm 2020. 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 16/12/2019. Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_5717_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/636 

Thiết bị y tế  

Ngày 30/9/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO 

về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật về thiết bị y tế. Cụ thể: 

- Khi có sự gián đoạn nguồn cung đối với các thiết bị y tế thiết yếu 

phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các nhà sản xuất và 

nhập khẩu thiết bị sẽ phải báo cáo với Bộ trưởng Bộ An toàn Thực 

phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_5159_00_e.pdf
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- Dự thảo sẽ điều chỉnh và bổ sung các quy định liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm thiết bị y tế để 

tránh việc quáng cáo sai lệch, gây nhầm lẫn thông tin hoặc quảng cáo với mục đích không phải thương 

mại. 

Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham 

gia góp ý kiến vào 29/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_5309_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/861 

Lốp xe ô tô  

Ngày 24/9/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên 

WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Quy định về 

việc đo lường hiệu quả tiêu thụ năng lượng và ghi nhãn của lốp 

ô tô. Cụ thể, sẽ sửa đổi quy định về hiệu quả tiêu thụ năng 

lượng tối thiểu và mở rộng phạm vi điều chỉnh của quy định 

đối với lốp xe. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. 

Chưa xác định thời gian thông qua. Thời gian có hiệu lực vào 

01/1/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia 

góp ý kiến vào 23/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_5249_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/859 

Mỹ phẩm  

Ngày 24/9/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên 

WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về cách dán 

nhãn hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể 

sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất gây dị ứng bắt buộc phải ghi 

rõ trên nhãn hướng dẫn sử dụng nếu chất đó: 

- Có nồng độ cao hơn 0,01% trong sản phẩm làm sạch 

- Có nồng độ cao hơn 0,001% trong sản phẩm lưu lại trên da 

 Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của 

con người. Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành 

viên tham gia góp ý kiến vào 23/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.knowtbt.kr 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/860 
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Điều khiển nguồn 

Ngày 17/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu 

chuẩn quốc gia của về an toàn đối với thiết bị điều khiển nguồn từ xa. Cụ thể, Tiêu chuẩn này áp dụng 

cho các thiết bị điều khiển nguồn với điện áp không vượt quá giới hạn của mạch TNV và hoạt động 

thông qua mạng viễn thông. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn. Chưa xác định thời gian dự 

kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên tham gia góp ý vào 16/12/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5726_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1397 

Chất tẩy rửa công nghiệp  

Ngày 16/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên 

WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn hàm 

lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong các chất tẩy rửa công 

nghiệp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 

sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước 

Thành viên tham gia góp ý vào 15/12/2019. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5658_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1383 

Lớp phủ xe ô tô  

Ngày 16/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên 

WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn các chất 

có hại trong lớp phủ xe ô tô. Cụ thể, Tiêu chuẩn này sẽ quy định các 

điều khoản và định nghĩa, phân loại sản phẩm, phương pháp thử, quy 

tắc kiểm tra, đóng gói và ghi nhãn đối với các chất có hại cho con 

người và môi trường được sử dụng trong các lớp phủ xe ô tô. Tiêu 

chuẩn sẽ áp dụng đối với các chất sau đây: các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), bốn loại dẫn xuất của 

benzen, halohydrocarbons tổng hợp, ete glycol và este tổng hợp, bốn loại kim loại nặng (Pb, Cd, Cr6 +, 

Hg). Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường. Chưa 

xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào 15/12/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5661_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1385 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Máy đo nhãn khoa] 

Ngày 01/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên 

WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với dụng cụ 

nhãn khoa. Cụ thể, tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định 

nghĩa, yêu cầu và phương pháp thử của máy đo nhãn khoa kỹ thuật số. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 

người, bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 24 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn 

cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào 30/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5335_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1374 

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

10/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tương thích 

điện từ cho thiết bị đầu 

cuối và phụ trợ trong hệ 

thống thông tin di động  

04/10/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-10-2019-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-tuong-thich-dien-tu-

cho-thiet-bi-dau-cuoi-

426453.aspx 

2 Thông tư 

17/2019/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Quy chuẩn kỹ thuật về 

thành lập mô hình số độ 

cao bằng công nghệ quét 

LiDAR mặt đất trên 

trạm cố định do Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

30/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-17-2019-TT-

BTNMT-mo-hinh-so-do-cao-

bang-cong-nghe-quet-LiDAR-

mat-dat-tram-co-dinh-

426560.aspx 

3 Quyết định 

4293/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Tài liệu hướng dẫn quy 

chuẩn kỹ thuật, chẩn 

đoán kết luận giám định 

pháp y tâm thần đối với 

19/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

4293-QD-BYT-2019-tai-lieu-

huong-dan-chan-doan-doi-voi-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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70 bệnh/rối loạn tâm 

thần và hành vi thường 

gặp  

70-benh-roi-loan-tam-than-

424876.aspx 

4 Thông tư 

14/2019/TT-

BLĐTBXH của 

Bộ trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với Phương 

tiện bảo vệ cá nhân - 

giày ủng an toàn  

16/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-

luong/Thong-tu-14-2019-TT-

BLDTBXH-Quy-chuan-ky-

thuat-Phuong-tien-bao-ve-ca-

nhan-giay-ung-an-toan-

328171.aspx 

5 Thông tư 

13/2019/TT-

BLĐTBXH của 

Bộ trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với Quần 

áo bảo vệ chống nhiệt 

và lửa  

16/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-

luong/Thong-tu-13-2019-TT-

BLDTBXH-Quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-Quan-ao-bao-ve-

chong-nhiet-va-lua-328172.aspx 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

 Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

05/2019/TT-

BXD của Bộ 

trưởng Bộ Xây 

dựng 

Sửa đổi Phụ lục Thông 

tư 05/2018/TT-BXD 

hướng dẫn xuất khẩu 

khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng  

10/10/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-

05-2019-TT-BXD-sua-doi-

Thong-tu-05-2018-TT-BXD-

xuat-khau-khoang-san-

426421.aspx 

2 Quyết định 

31/2019/QĐ-

TTg của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Quy định về việc nhập 

khẩu hàng hóa thuộc 

Danh mục sản phẩm 

công nghệ thông tin đã 

qua sử dụng cấm nhập 

khẩu để nghiên cứu khoa 

09/10/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-31-2019-QD-TTg-nhap-

khau-hang-hoa-thuoc-Danh-

muc-san-pham-cong-nghe-da-

su-dung-425898.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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học và thực hiện hoạt 

động gia công sửa chữa 

hàng hóa thuộc Danh 

mục sản phẩm công nghệ 

thông tin đã qua sử dụng 

cấm nhập khẩu cho 

thương nhân nước ngoài 

để tiêu thụ ở nước ngoài  

3 Thông tư 

19/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

thương 

Áp dụng biện pháp tự vệ 

đặc biệt để thực thi Hiệp 

định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương  

30/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-

tu/Thong-tu-19-2019-TT-BCT-tu-ve-dac-

biet-thuc-thi-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-

dien-xuyen-Thai-Binh-Duong-

426092.aspx 

4 Quyết định 

2942/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương 

Áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá chính 

thức đối với sản phẩm 

nhôm có xuất xứ từ 

Trung Hoa  

28/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2942-QD-

BCT-2019-ap-dung-bien-phap-chong-

ban-pha-gia-san-pham-nhom-tu-Trung-

Hoa-426166.aspx 

5 Quyết định 

1769/QĐ-

BGTVT của Bộ 

Giao thông vận 

tải 

Phê duyệt cơ quan chủ 

trì thực hiện nhiệm vụ 

cập nhật, bổ sung, xây 

dựng mới tiêu chuẩn, 

quy chuẩn của Bộ Giao 

thông vận tải năm 2020 

26/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-

thong-Van-tai/Quyet-dinh-1769-QD-

BGTVT-2019-phe-duyet-Co-quan-cap-

nhat-xay-dung-moi-tieu-chuan-quy-

chuan-425545.aspx 

6 Thông tư 

10/2019/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại 

Việt Nam  

20/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-

vuc-khac/Thong-tu-10-2019-TT-

BNNPTNT-Danh-muc-thuoc-bao-ve-

thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-Viet-

Nam-424863.aspx 

7 Quyết định 

4244/QĐ-BYT 

Danh mục 36 sinh phẩm 

chẩn đoán invitro được 

17/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-4244-QD-BYT-
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của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

cấp số đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 02  

2019-danh-muc-36-sinh-pham-chan-doan-

invitro-cap-so-dang-ky-luu-hanh-

425010.aspx 

8 Thông tư 

62/2019/TT-

BTC của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi Thông tư 

38/2018/TT-BTC quy 

định về xác định xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu  

05/09/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Thong-tu-62-2019-TT-BTC-

sua-doi-Thong-tu-38-2018-TT-BTC-xac-

dinh-xuat-xu-hang-hoa-xuat-khau-

424286.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Chuyên mục:Quan ngại thương mại                                Bản tin số 10/2019 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

16 

Quan ngại của các nước Thành viên WTO đối với Luật An ninh 

mạng của Việt Nam 

 

 Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 5/2019, Luật an ninh mạng của Việt 

Nam đã vấp phải một số quan ngại của các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Nhật Bản: 

 Đại diện của Nhật Bản nhắc lại những quan ngại trước đây liên quan đến Luật An ninh mạng của 

Việt Nam và lưu ý rằng tại cuộc họp trước, Nhật Bản đã yêu cầu Việt Nam thông báo Nghị định hướng 

dẫn một số điều của Luật an ninh mạng cho Ủy ban TBT và xem xét ý kiến góp ý của các Thành viên. 

Nghị định chưa được thông báo mặc dù dự thảo Nghị định có hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm 2019. 

Do đó, Nhật Bản yêu cầu Việt Nam cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng có hiệu lực của Luật An 

ninh mạng và Nghị định định hướng dẫn một số điều của Luật an ninh mạng. Nhật Bản bày tỏ quan ngại 

nếu Nghị định có hiệu lực mà không thông báo cho Uỷ ban. Nhật Bản cũng yêu cầu Việt Nam cung cấp 

thêm thông tin chi tiết của thuật ngữ "điều kiện an ninh mạng" và các thủ tục dưới dạng hợp pháp. Ngoài 

ra, Nhật Bản vẫn quan tâm đến các đơn vị có nghĩa vụ tuân thủ yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam và 

mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định tại các điều 24 và 25 của Nghị định.   

- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ: 

 Đại diện của Hoa Kỳ tuyên bố rằng phái đoàn Hoa Kỳ rất thất vọng vì Việt Nam đã không chính 

thức thông báo Luật An ninh mạng ở dạng dự thảo cho WTO. Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam thông báo Luật 

và dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều được công bố vào ngày 02 tháng 11 năm 2018 và cho phép 

tất cả các bên quan tâm được xem xét góp ý kiến. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đề nghị Việt Nam xem xét sử 

dụng phương thức đánh giá rủi ro dựa trên thực tiễn, được chấp nhận rộng rãi và phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc tế và xem xét áp dụng quy trình chứng nhận theo Cơ chế Thừa nhận Tiêu chí Chung (CCRA). 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Chuyên mục:Quan ngại thương mại                                Bản tin số 10/2019 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

17 

- Quan ngại của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) 

 Đại diện Liên minh châu Âu ủng hộ các ý kiến quan ngại của các nước Thành viên khác và nhắc 

lại những quan ngại trước đây về tác động kinh tế tiềm ẩn của Luật An ninh mạng cũng như sự tương 

thích với các cam kết của Việt Nam theo WTO. 

 Phái đoàn EU hoan nghênh các cuộc tham vấn công khai về dự thảo Luật An ninh mạng đã tạo 

cơ hội cho Uỷ ban châu Âu và Ban đối ngoại châu Âu tham gia đóng góp ý kiến đối với luật này. Theo 

thông tin gần đây, Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật an ninh mạng vẫn chưa được thông qua và 

do đó phái đoàn EU đề nghị Việt Nam thông báo dự thảo nghị định cho Ủy ban TBT vì mục đích minh 

bạch theo Điều 2.9 của Hiệp định TBT. Việc thông báo sẽ giúp các nước Thành viên WTO có cơ hội 

phân tích sâu hơn và tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo. 

 - Quan ngại của phái đoàn Canada: 

 Phái đoàn Canada cũng ủng hộ các ý kiến quan ngại của các Thành viên khác, nhấn mạnh tầm 

quan trọng về việc thông báo dự thảo cho WTO cũng như việc sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá 

trình xây dựng văn bản. Canada lưu ý rằng các sản phẩm công nghệ thông tin của Canada xuất khẩu vào 

Việt Nam đã được thử nghiệm trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

 - Quan ngại của phái đoàn Úc: 

 Phái đoàn Úc nhắc lại những quan ngại trước đây. Ngoài ra, phái đoàn Úc lưu ý rằng lâu nay 

Việt Nam được biết đến như một nền kinh tế mở và biện pháp này sẽ làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam, 

gây tác động đến khả năng khai thác cơ hội từ nền kinh tế kỹ thuật số và thời đại công nghiệp 4.0. Theo 

như tìm hiểu của phái đoàn Úc, Việt Nam hiện đang xây dựng một dự thảo Nghị định thi hành mới. Do 

đó, phái đoàn Úc đề nghị Việt Nam tạo cơ hội cho các nước Thành viên WTO tham gia góp ý xây dựng 

dự thảo này. 

 - Phản hồi của phái đoàn Việt Nam: 

 Luật An ninh mạng đã được quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 để đảm bảo rằng 

hoạt động trong không gian mạng sẽ không gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 

quyền lợi hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Việt Nam khẳng định Luật an ninh mạng sẽ cung cấp một 

khung pháp lý đầy đủ và nghiêm ngặt cho các cơ quan chức năng để bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia, 

đồng thời, bảo vệ một không gian mạng an toàn cho mọi người, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp 

kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và internet tại Việt Nam. Việt Nam lưu ý rằng 

Điều 10 của Luật An ninh mạng áp dụng với mục đích đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ hệ thống thông 

tin quan trọng, hệ thống thông tin thuộc về cơ quan nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia và có tính 

chất bí mật. Hơn nữa, Điều này không áp dụng cho các hệ thống không phải là hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia, bao gồm hệ thống thông tin của khu vực tư nhân trong nước và của các doanh 

nghiệp từ các quốc gia khác đầu tư vào Việt Nam. Đối với Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật an 

ninh mạng, Việt Nam đã công bố dự thảo cho phép tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và 
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ngoài nước tham gia đánh giá và góp ý kiến. Cuối cùng, Việt Nam đã nỗ lực xem xét tất cả các ý kiến 

góp ý và đã làm việc với các tổ chức và doanh nghiệp đại diện nước ngoài để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. 

Dự thảo Nghị định dự kiến sẽ được hoàn thiện và đệ trình lên chính phủ vào cuối tháng 3 năm 2019. 
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 Hội thảo Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy hội nhập toàn cầu. 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại buổi hội thảo 

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Giám đốc 

ISO khu vực châu Á Adrian GOH cùng hàng trăm đại biểu đến từ các cơ quan 

quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn hóa. 

Ngày 14/10 hàng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức tiêu 

chuẩn hoá quốc tế (ISO), Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Liên minh viễn 

thông quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Trong những ngày này, 

gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC, ITU cùng tổ chức 

kỷ niệm với các hình thức phong phú đa dạng khác nhau. Hoạt động này một mặt 

nhằm tôn vinh lợi ích to lớn của tiêu chuẩn trong đời sống kinh tế xã hội trên toàn 

cầu, mặt khác nhằm khích lệ lôi cuốn mọi quốc gia, vùng lãnh thổ, mọi thành phần 

và tổ chức cá nhân tham gia tích cực hơn vào hoạt động tiêu chuẩn hoá. 

Mỗi năm ba tổ chức ISO, IEC và ITU đều thống nhất đưa ra một chủ đề của Ngày 

Tiêu chuẩn Thế giới. Chủ đề năm 2019: “Tiêu chuẩn video tạo lập một sân khấu 

toàn cầu” nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong tiến bộ về công 

nghệ nén video – một công nghệ biểu đạt hiện đại, phổ biến trên toàn cầu. Video 

ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp mọi người trên toàn thế giới chia sẻ câu 

chuyện của mình bằng những hình ảnh trực quan sống động. Những lợi ích này 

của video đều được xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế về cả độ tinh vi và khả 

năng tiếp cận. 
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Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ban kỹ 

thuật, doanh nghiệp trong hoạt động tiêu chuẩn hóa. 

Nhân dịp này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) tổ chức 

Lễ Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới và Hội thảo “Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy hội 

nhập toàn cầu cũng như loạt các sự kiện bên lề khác như: Hội thảo Tiêu chuẩn hóa 

thúc đẩy hội nhập toàn cầu trong lĩnh vực xăng dầu; trong lĩnh vực đô thị thông 

minh, Tọa đàm Đổi mới hoạt động xây dựng tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp hội 

nhập quốc tế… nhằm hưởng ứng thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay, 

đồng thời giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của 

tiêu chuẩn đối với hoạt động quản lý của nhà nước; hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

của các tổ chức, doanh nghiệp; thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại 

toàn cầu, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng,… 
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Lễ kỷ niệm có sự tham dự của ông Ngô Quý Việt  – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL và ông 

Phó Đức Sơn – nguyên Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.   

 

Các Trưởng ban Kỹ thuật quốc gia tham dự lễ kỷ niệm. 
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Chuyên mục: Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam       Bản tin số 10/2019 

…………………………………………………………………………………….. 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

22 

 

Lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa: Daikin, THIBIDI Đồng Nai, Công ty 

Lọc hóa dầu Bình Sơn… 

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 136 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 

quốc gia và 54 tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia gồm hơn 1.100 chuyên gia là 

các giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý hàng đầu trong những lĩnh vực chuyên môn 

sâu thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành, viện nghiên cứu, giảng viên các 

trường đại học, phòng thử nghiệm, nhà sản xuất, các Hội, Hiệp hội ngành nghề… 

tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia và tham gia xây dựng các Tiêu chuẩn 

quốc tế trong nhiều lĩnh vực. 

Việt Nam hiện là thành viên chính thức (thành viên P) của 20 Ban kỹ thuật và tiểu 

Ban kỹ thuật quốc tế ISO và IEC (trong đó có 17 Ban kỹ thuật và tiểu Ban kỹ thuật 

quốc tế của ISO và 3 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế IEC); tham gia với tư cách 

thành viên quan sát (thành viên O) đối với 62 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế của 

ISO. Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia rất tích cực trong quá trình xây dựng và áp 

dụng các tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm CODEX… 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, tính đến nay, hệ 

thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam có hơn 11.500 TCVN, tỷ lệ hài hòa với 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực là 54 %, đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho 

việc phát triển kinh tế – xã hội trong nhiều lĩnh vực. 

Có thể kể đến một số kết quả tiêu biểu như: Bộ TCVN 11041 về nông nghiệp hữu 

cơ; TCVN về sản phẩm dầu mỏ phục vụ lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/


BẢN TIN TBT VIỆT NAM 
Chuyên mục: Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam       Bản tin số 10/2019 

…………………………………………………………………………………….. 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

23 

Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; QCVN 1:2015 về xăng, 

nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; các TCVN về hiệu suất năng lượng điều 

hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt, bóng đèn, động cơ điện, ô tô con phục vụ Quyết 

định số 51/2011/QĐ-TTg (nay là Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg) của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, 

áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; các TCVN về đô 

thị thông minh, lưới điện thông minh, sản xuất thông minh phục vụ Quyết định 

950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền 

vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030; các TCVN 

về an toàn điện phục vụ hài hòa tiêu chuẩn trong ASEAN… 

 

 Vinh danh và tri ân các Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia, Trưởng Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia và 

các doanh nghiệp đã có những cống hiến và đóng góp tích cực cho hoạt động của Ban kỹ thuật Tiêu 

chuẩn quốc gia và hoạt động tiêu chuẩn hóa. 

Tại Lễ Kỷ niệm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã dành một 

phần nội dung quan trọng để vinh danh và tri ân các Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc 

gia, Trưởng Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia và các doanh nghiệp đã có những 

cống hiến và đóng góp tích cực cho hoạt động của Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc 

gia và hoạt động tiêu chuẩn hóa nói chung. Đó là các Ban kỹ thuật: TCVN/TC 86 

Máy lạnh và điều hòa không khí; TCVN/TC 28 Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn; 

TCVN/TC/F 10 Rau quả và sản phẩm rau quả; TCVN/TC 216 Da giầy; TCVN/TC 

159 Ecgônômi; TCVN/JTC 1 Công nghệ thông tin và một số doanh nghiệp tiêu 

biểu. 
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