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Việt Nam đã đàm phán và ký kết nhiều hiệp 

định thương mại tự do trong 10 năm trở lại đây 

bao gồm cả hai hiệp định thế hệ mới là Hiệp 

định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương CPTPP năm 2018 và Hiệp định 

FTA Việt Nam EU năm 2019.   

Trong các Hiệp định này luôn có một chương về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại hay còn gọi là Chương TBT. Chương TBT trong các hiệp định thương 

mại tự do được đàm phán trên nguyên tắc của Hiệp định TBT của WTO bao gồm 

không phân biệt đối xử, thuận lợi hoá thương mại, không tạo ra các rào cản không 

cần thiết cho thương mại thế giới, minh bạch hoá… Các cam kết này đã tạo ra môi 

trường chính sách liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá 

sự phù hợp minh bạch, không biến các biện pháp TBT trở thành những rào cản 

không cần thiết cho thương mại quốc tế và nâng cao minh bạch trong quá trình xây 

dựng, ban hành và áp dụng các chính sách về TBT. Các nước vẫn có thể xây dựng 

các chính sách TBT này ở mức độ cần thiết để ngăn ngừa hành vi gian lận, bảo vệ 

sức khoẻ người dân, môi trường, an ninh quốc gia…  

Tuy nhiên các biện pháp TBT, mà trong đó có thể có những biện pháp sẽ trở 

thành rào cản không cần thiết cho thương mại quốc tế, vẫn đang được các nước xây 

dựng, ban hành khi kinh tế thế giới ngừng hoạt động vì đại dịch Covid-19. Theo 

thống kê của Uỷ ban TBT WTO, trong vòng 4 tháng đầu năm 2020, các nước Thành 

viên WTO đã thông báo về việc đang xây dựng, sửa đổi hoặc bổ sung 1239 biện 

pháp TBT và nhiều hơn 23 biện pháp so với 4 tháng đầu năm 2019. Trong 1239 

biện pháp TBT nói trên có thể có những biện pháp phù hợp với các nguyên tắc của 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM 
 

  Bản tin TBT Việt Nam  

 

 

 

 

           

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn


BẢN TIN TBT VIỆT NAM 
Chuyên mục: Vấn đề hôm nay                                     Bản tin số 5/2020 

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

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

Tel: 024.3791145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Ema i l :  tb tvn@tcvn.gov .vn   *  Webs i te :  www. tb t .gov.vn 

3 

Hiệp định TBT nhưng cũng có thể có những biện pháp sẽ trở thành rào cản thương 

mại không cần thiết, gây cản trở dòng chảy thương mại hàng hoá giữa các nước 

thành viên WTO. 

Hiệp định TBT của WTO và các cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại 

tự do mà Việt Nam đã ký kết và thực hiện cho phép doanh nghiệp các nước có 

quyền đóng góp ý kiến cho các biện pháp TBT ngay từ khi các biện pháp này đang 

ở giai đoạn dự thảo, thời gian đóng góp ý kiến này thường không ít hơn 60 ngày. 

Trong khoảng thời gian đó, nếu doanh nghiệp không đóng góp ý kiến, biện pháp sẽ 

được ban hành và áp dụng.  

Với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đàm phán gia Hiệp định 

TBT WTO và các cam kết TBT FTA, đây là quyền lợi lớn dành cho doanh nghiệp 

Việt Nam để dỡ bỏ những rào cản TBT không cần thiết, có thể ảnh hưởng tới hoạt 

động xuất khẩu của doanh nghiệp.  

Từ những khó khăn có thể đoán định trước của hoạt động thương mại thế giới 

trong nhận định của người đứng đầu Tổ chức WTO nêu trên, để giảm thiểu bớt 

những khó khăn liên quan tới TBT trong xuất nhập khẩu hàng hoá, đặc biệt khi 

doanh nghiệp đang gặp vô vàn khó khăn do tác động của dịch Covid-19, doanh 

nghiệp cần tận dụng quyền lợi của mình trong cam kết này để chủ động dỡ bỏ các 

rào cản TBT thông qua việc tìm hiểu và đóng góp ý kiến của mình đối với các biện 

pháp TBT đang được các nước thị trường đối tác xây dựng và ban hành. Ý kiến góp 

ý của doanh nghiệp có thể gửi cho các điểm TBT thuộc các Bộ ngành chịu trách 

nhiệm quản lý sản phẩm, hàng hoá liên quan hoặc Văn phòng TBT Việt Nam thuộc 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. Trong trường hợp xác định những biện 

pháp này có thể gây cản trở quá mức cần thiết cho doanh nghiệp, Văn phòng TBT 

Việt Nam và các điểm TBT của các Bộ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để nêu ý 
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kiến, quan ngại thương mại tại các diễn đàn của Uỷ ban TBT WTO và Uỷ ban hỗn 

hợp của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết.  

Thông tin về dự thảo các biện pháp TBT của các nước thành viên WTO được 

cập nhật thường xuyên trên cơ sở dữ liệu TBT do WTO, Trung tâm thương mại 

quốc tế ITC và Liên hiệp quốc phối hợp xây dựng: www.epingalert.org/en./. 

Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/04/2020-15/05/2020 

Nước thông báo Số 

lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 1 Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin 

Argentina 4 Thực phẩm đóng gói; Asen; Đường;  

Bahrain 2 Xe điện; Hệ thống thông gió và điều hòa không khí; 

Brazil 18 Thiết bị bảo vệ; Thiết bị đo lường; Đồ uống không cồn; Thiết bị viễn 

thông; Dược phẩm; Hộp mực; Súng ngắn; Hệ thống xét nghiệm chẩn 

đoán in vitro; 

Canada 2 Thuốc lá điện tử; Thiết bị vô tuyến 

Chile 1 Điều hòa không khí 

El Salvador 1 Thức ăn chăn nuôi 

Đài Loan 4 Xe máy và mô tô; Hàng hóa được điều chỉnh bởi Đạo luật ghi nhãn 

hàng hóa; Sô cô la; Thiết bị dành cho trẻ em;  

Hàn Quốc  3 Thiết bị đầu cuối viễn thông; Sản phẩm diệt khuẩn; Phương tiện đường 

sắt 

Hoa Kỳ 40 Nhiên liệu; Động cơ và xe hạng nặng; Những vật liệu nguy hiểm; Thực 

phẩm hữu cơ; Hóa chất; Bộ sạc pin; Xe cơ giới; Xi lanh oxy; Động cơ 

điện nhỏ; Đèn; Thuốc lá; Thức ăn chăn nuôi; Quạt; Khí thải nhà kính; 

Điều hòa; Thực phẩm; Thuốc lá điện tử; Thảm; Xét nghiệm chẩn đoán 

và bổ sung huyết thanh HIV; Các thiết bị xét nghiệm ribonucleic acid 

(RNA); Thiết bị xét nghiệm kháng thể virus viêm gan C (HCV); Máy 

bơm bể bơi chuyên dụng; Thiết bị gia dụng; Phô mai; Ghế;  

Honduras 1 Thuốc; 

Israel 21 Bia; Đồ nội thất; Đèn; Dầu động thực vật; Tấm lợp EPDM; Coca; Xe 

vận chuyển sản phẩm thực phẩm ở nhiệt độ được kiểm soát; Thiết bị 

giải trí; Thực phẩm chế biến; Vật liệu cách nhiệt và cách âm; Máy biến 

áp công suất trung bình 50 Hz; Thiết bị cho trẻ em; Xe đạp; Cầu chì; 

Thảm dệt; Cà chua; Tấm kính phẳng cho các tòa nhà; Bê tông 
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Jamaica 1 Dung dịch khử trùng tay 

Kenya 75 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Phân bón; Phương tiện vận tải; Vật liệu 

xây dựng; Thiết bị cứu hỏa; Thiết bị làm lạnh; Nhiên liệu nói chung; 

Thực phẩm chế biến; Quần áo; Đường và các sản phẩm từ đường; Sữa 

và các sản phẩm từ sữa; Kem; Xi măng; Vải dệt; Rau; Ngũ cốc; Sô cô 

la; Cô ca; Pho mát; Đồ uống có cồn; Gia vị; Đồ bảo hộ; Vải lanh; Vật 

liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Cặp, túi;  

Kuwait 1 Thiết bị bảo vệ hô hấp; 

Lithuania 1 Vải dệt 

Liên minh châu Âu 13 Benalaxyl (hoạt chất thuốc trừ sâu); Hóa chất độc hại; Thiết bị hàng 

hải; Benfluralin; Sản phẩm diệt khuẩn; Các sản phẩm nông nghiệp và 

thủy sản hữu cơ; Bromoxynil; Khoáng sản; Mancozeb 

Mexico 6 Đường và các sản phẩm từ đường; Pho mát; Cá;  

Morocco 1 Sản phẩm công nghiệp 

Namibia 1 Dung dịch vệ sinh tay 

Pakistan 1 Chất khử trùng tay 

Philippines 6 Vape (thuốc lá điện tử) 

Rwanda 8 Thiết bị vệ sinh; Bê tông; Xi măng 

Tanzania 40 Giấy; Hóa chất; Phòng thí nghiệm y học; Gia vị; Rau quả; Thực phẩm 

nói chung; Đồ uống không cồn; A xít; Muối; Cao su; Hóa chất vô cơ; 

Kem; Cá;  

Thái Lan  9 Dầu ăn và chất béo; Dầu cá; Chất thải điện tử; Thiết bị y tế; Hệ thống 

xét nghiệm chẩn đoán in vitro; Chất độc hại; Mỹ phẩm;  

Thuỵ Sĩ 4 Thiết bị y tế; Tất cả thực phẩm trên thị trường Thụy Sĩ; Thiết bị điện 

tử; Thiết bị viễn thông 

Trung Quốc  6 Thực phẩm chế biến; Máy đun nước nóng; Quần áo bảo hộ;  

Úc 3 Cửa sổ; Xe máy và mô tô; Bình chữa cháy 

Việt Nam 8  

Tổng: 290 thông báo 
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Tin cảnh báo tháng 05/2020. 

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz  

 Ngày 04/5/2020, 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 thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 

GHz”. Các  quy  định  kỹ  thuật  và  phương  pháp  

xác  định  trong  74: 2020/BTTTT phù hợp với 

tiêu chuẩn ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông 

châu Âu (ETSI). 

Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) sau: 

- Máy thu phát vô tuyến cự ly ngắn loại phổ dụng: báo động, điều khiển, đo 

đạc từ xa, truyền dữ liệu…; 

- Máy nhận dạng vật thể bằng sóng vô tuyến điện (RFID); 

- Máy xác định vô tuyến: thiết bị phát hiện đối tượng, di chuyển vật thể và các 

ứng dụng cảnh báo hoặc báo động từ xa. 

Tất cả các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn phải tuân thủ các quy định về quy hoạch 

tần số và phân kênh tần số của Việt Nam. Các loại thiết bị vô tuyến điện liệt kê ở 

trên hoạt động trong các băng tần số từ 1 GHz đến 40 GHz  cho các trường hợp: 

- Có kết nối ra (RF) với ăngten riêng biệt (ăngten rời) hoặc ăngten được kết 

hợp bên trong máy thu phát vô tuyến (ăngten liền); 

- Mọi loại điều chế khác nhau;  

- Có thoại hoặc phi thoại. 

Quy chuẩn được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 

trên toàn lãnh thổ Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc 

phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này. 
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Thời gian dự kiến thông qua vào 01/10/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực 

vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý 

kiến vào 03/07/202. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/166 

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 

2,4 GHZ  

  Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

QCVN 54:2020/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật 

điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHZ.  

QCVN 54:2020/BTTTT thay thế QCVN 54: 

2011/BTTTT. 

QCVN 54: 2020/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 300 

328 v2.2.2 (2019-07) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI) Thời gian dự 

kiến thông qua vào 01/10/2020.  

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 

Quy chuẩn này bao gồm các điều:  

1. Quy định chung 

2. Quy định kỹ thuật 

3. Phương pháp đo 

4. Quy định về quản lý 

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật                                 Bản tin số 5/2020 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

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

Tel: 024.3791145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Ema i l :  tb tvn@tcvn.gov .vn   *  Webs i te :  www. tb t .gov.vn 

9 

6. Tổ chức, thực hiện 

Phụ lục A (Quy định) Hệ thống đo kiểm và bố trí đo bức xạ 

Phụ lục B (Quy định) Các thủ tục đo đối với phép đo bức xạ 

Phụ lục C (Tham khảo) Mẫu cung cấp thông tin về sản phẩm áp dụng  cho 

công tác đo kiểm 

Phục lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị truyền dữ liệu băng rộng 

hoạt động băng tần 2,4GHz phải đảm bảo yêu cầu QCVN 54:2020/BTTTT. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/10/2020. . Thời gian dự kiến có hiệu lực 

vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý 

kiến vào 03/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3058_00.x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/167 

Thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz  

Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

QCVN 122:2020/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng 

phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz.  

QCVN 122:2020/BTTTT được xây dựng 

trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Liên minh 

Viễn thông quốc tế ITU-R (ITU-R Report SM.2423-0, 06/2018; ITU-R 

Recommendation SM.329-12, 9/2012), tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông 

châu Âu ETSI (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, 02/2017, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1, 

6/2018) và tiêu chuẩn của các quốc gia trong khu vực ASEAN (tiêu chuẩn 

Regulation number 3/2019 của Indonesia, tiêu chuẩn Class assignment No. 1-2017 

của Malaysia; Tiêu chuẩn IMDA TS SRD Issue 1 Revision 1, 4/2018 của 

Singapore).  

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 

ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng các thiết bị thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

Quy chuẩn này bao gồm các điều:  

1. Quy định chung 

2. Quy định kỹ thuật 

3. Quy định về quản lý 

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

5. Tổ chức, thực hiện 

Phụ lục A (Quy định) Đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm  

Phụ lục B (Quy định) Hộp ghép đo 

Phụ lục C (Quy định) Vị trí đo kiểm và sắp xếp cho phép đo bức xạ 

Phục lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị vô tuyến điện trong mạng 

diện rộng công suất thấp LPWAN hoạt động tại băng tần 920-922,5 MHz phải đảm 

bảo yêu cầu QCVN 122:2020/BTTT. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/09/2020. . Thời gian dự kiến có hiệu lực 

vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý 

kiến vào 03/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3059_00.x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/168 

Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 

Ngày 04/05/2020 Việt Nam thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo QCVN 63:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt 

đất DVB-T2. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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QCVN 63:2020/BTTTT thay thế QCVN 63:2012/BTTT. 

Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 63:2020/BTTTT phù 

hợp với các tiêu chuẩn quốc tế NorDig Unified Requirements for Integrated 

Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based 

networks version 3.1.1, 03.09.2019, NorDig Unified Test plan for Integrated 

Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based 

networks version 3.1.1, 03.09.2019; Regional Receiver Specification - 

Recommendations, South East Europe- Digi.TV, Version A-1, 02/2012; 

Conformance Test SpecificationRecommendations, South East Europe - Digi.TV, 

Version A-1, 02/2012. 

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập 

khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 tại Việt Nam. 

Nội dung của Quy chuẩn này bao gồm những điều sau: 

1. Quy định chung 

2. Quy định kỹ thuật 

3. Phương pháp đo 

4. Quy định quản lý 

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

6. Tổ chức thực hiện 

Phụ lục A (Quy định) yêu cầu đối với các phép đo 

Phụ lục B (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị thu truyền hình số mặt đất 

DVB T2 phải đảm bảo yêu cầu QCVN 63:2020/BTTTT 

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

gian dự kiến thông qua vào 10/07/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

01/07/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến 

vào 03/07/2020 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3060_00.x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/169 

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải 

Ngày 04/05/2020 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo QCVN 52:2020/BTTTT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử 

dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải. 

QCVN 52:2020/BTTTT có các quy định 

kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu 

chuẩn ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05) và ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006-

12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). 

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 các thiết bị thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

Nội dung của Quy chuẩn này bao gồm những điều sau: 

1. Quy định chung             

2. Quy định kỹ thuật 

3. Quy định quản lý 

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

5. Tổ chức thực hiện 

Phụ lục A (Quy định) Máy thu đo đo kiểm công suất kênh lân cận 

Phụ lục B (Quy định) Giao thức cho các lệnh IEC 1162-1 về thông tin thiết lập 

tần số (FSI) 

Phụ lục C (Quy định) Các phép đo bức xạ 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Phụ lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho 

nghiệp vụ lao động hàng hải phải đảm bảo yêu cầu QCVN 52:2020/BTTTT 

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

gian dự kiến thông qua vào 10/07/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

01/07/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến 

vào 03/07/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3061_00.x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/170 

Ô tô 

Ngày 28/04/2020 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 116/2017/NĐ-CP đã được 

ban hành tại Nghị định số 17/202020/NĐ-CP 

ngày 5/2/2020. 

 

Các quy định nêu rõ một số điều như sau: 

1. Nghị định bổ sung quy định đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép cấp cho 

các doanh nghiệp trong trường hợp họ nhập khẩu hoặc tạm thời nhập khẩu ô tô có 

phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt: 

1.1 Hiệu lực giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cấp cho các doanh nghiệp 

nhập khẩu hoặc tạm thời nhập khẩu ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ 

vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam sẽ bị đình chỉ. Trong vòng 06 tháng kể từ ngày đình chỉ, nếu doanh 

nghiệp vi phạm khắc phục toàn diện vi phạm, việc hủy bỏ đình chỉ đó sẽ được xem 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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xét. Trong trường hợp doanh nghiệp không làm như vậy kể từ ngày bị đình chỉ, giấy 

phép kinh doanh nhập khẩu của họ sẽ bị thu hồi. 

1.2 Ngoài ra, Nghị định 17/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về chất lượng 

ô tô chưa sử dụng nhập khẩu. Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất bởi các quốc 

gia áp dụng quản lý theo kiểu loại, cơ quan quản lý chất lượng sẽ đánh giá kiểu loại 

trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ môi trường và chất lượng an toàn kỹ 

thuật của mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở 

sản xuất. Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất bởi các quốc gia áp dụng phương 

thức quản lý tự chứng nhận, cơ quan quản lý chất lượng sẽ đánh giá kiểu loại dựa 

trên kết quả kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ môi trường và chất lượng an toàn kỹ thuật 

của mẫu đại diện lấy trên thị trường. 

1.3 Tần suất đánh giá loại tối đa là 36 tháng 

2. Bộ Giao thông vận tải Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn kiểm tra 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô sản xuất và lắp ráp 

trong nước và ô tô nhập khẩu theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và Nghị định nêu trên. 

Thông tin chi tiết xem tại: 

https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/140944/VanBan

Goc_17.signed.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/116/Add.2 

Xăng, nhiên liệu điêzen, và nhiên liệu sinh học 

Ngày 27/04/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo QCVN 1:2020/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên 

liệu điêzen, và nhiên liệu sinh học. 

QCVN 1:2020BKHCN thay thế QCVN 1: 2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 

QCVN 1:2015/BKHCNQCVN 1:2020BKHCN thay thế QCVN 1: 2015/BKHCN và 

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật 

liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng 

đối với các loại xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, bao gồm: 

− Xăng không chì, xăng E5, xăng E10; 

− Nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5; 

− Nhiên liệu sinh học gốc: Etanol nhiên liệu không biến tính, etanol nhiên liệu 

biến tính và nhiên liệu điêzen sinh học gốc B100. 

Các nhiên liệu trong Quy chuẩn kỹ thuật này có mã HS được quy định trong 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành kèm theo 

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017. 

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt 

động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối và bán lẻ các loại 

xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học tại Việt Nam 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của 

dự thảo. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 

26/06/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_2918_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/165 

Thực phẩm đóng gói sẵn 

Ngày 11/05/2020 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Nguyên tắc chung về tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm quốc gia: ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn. 

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

an toàn của con người, ngăn chặn các hành vi lừa 

đảo. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham 

gia đóng góp ý kiến vào 10/07/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_3133_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1420 
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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 

01/2020/TT-

BTNMT của 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Quy chuẩn kỹ 

thuật đánh giá chất 

lượng tài liệu hải 

văn, môi trường 

không khí và nước  

29/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-01-2020-TT-

BTNMT-ky-thuat-danh-gia-chat-

luong-tai-lieu-hai-van-moi-

truong-khong-khi-nuoc-

441516.aspx 

2 Thông tư 

09/2020/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

về sản xuất chương 

trình phát thanh  

24/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-

tu-09-2020-TT-BTTTT-dinh-

muc-kinh-te-ky-thuat-ve-san-

xuat-chuong-trinh-phat-thanh-

441239.aspx 

3 Thông tư 

08/2020/TT-

BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận 

tải 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia báo 

hiệu đường thủy 

nội địa Việt Nam  

17/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-

tu-08-2020-TT-BGTVT-Quy-

chuan-ky-thuat-Quoc-gia-bao-

hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-

Nam-440261.aspx 

4 Thông tư 

08/2020/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ 

thuật, quy trình 

kiểm định và danh 

mục thiết bị viễn 

thông, đài vô tuyến 

điện bắt buộc kiểm 

định  

13/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-

tu-08-2020-TT-BTTTT-Danh-

muc-va-Quy-trinh-kiem-dinh-

thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-

dien-440188.aspx 
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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 Quyết định 

16/2020/QĐ-

TTg của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Quy chế quản lý 

xăng dầu dự trữ 

quốc gia  

15/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-

dinh-16-2020-QD-TTg-Quy-che-

quan-ly-xang-dau-du-tru-quoc-

gia-442921.aspx 

2 Thông tư 

11/2020/TT-

BTTTT của 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý  

14/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-

2020-TT-BTTTT-Danh-muc-

san-pham-hang-hoa-co-kha-

nang-gay-mat-an-toan-

442667.aspx 

3 Thông tư 

09/2020/TT-

BCT của Bộ 

Công Thương 

Quy định lộ trình 

áp dụng cửa khẩu 

nhập khẩu, xuất 

khẩu đối với hàng 

hóa kinh doanh tạm 

nhập tái xuất, kinh 

doanh chuyển 

khẩu, gửi kho ngoại 

quan  

14/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

09-2020-TT-BCT-ap-dung-cua-

khau-nhap-xuat-khau-doi-voi-

hang-hoa-tam-nhap-tai-xuat-

442799.aspx 

4 Thông tư 

10/2020/TT-

BTTTT của 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sửa đổi Thông tư 

30/2011/TT-

BTTTT quy định 

về chứng nhận hợp 

quy và công bố hợp 

quy đối với sản 

phẩm, hàng hóa 

chuyên ngành công 

nghệ TT và TT 

07/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-

tu-10-2020-TT-BTTTT-sua-doi-

Thong-tu-30-2011-TT-BTTTT-

chung-nhan-hop-quy-

442361.aspx 
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5 Nghị quyết 

60/NQ-CP của 

Chính phủ  

Xuất khẩu khẩu 

trang y tế trong giai 

đoạn phòng, chống 

dịch COVID-19  

29/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-quyet-

60-NQ-CP-2020-xuat-khau-

khau-trang-y-te-trong-giai-doan-

phong-chong-dich-COVID-19-

441356.aspx 

6 Thông tư 

06/2020/TT-

BNNPTNT 

của 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  

24/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-06-2020-TT-

BNNPTNT-sua-doi-Dieu-2-

Thong-tu-10-2019-TT-

BNNPTNT-441782.aspx 

7 Quyết định 

1165/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

thương 

Danh mục máy 

móc, thiết bị, vật 

tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản 

xuất được  

21/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

1165-QD-BCT-2020-bo-sung-

Danh-muc-may-moc-thiet-bi-

trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-

442370.aspx 

8 Thông tư 

27/2020/TT-

BTC của Bộ 

Tài chính 

Hướng dẫn quản lý 

và sử dụng kinh phí 

xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia và 

quy chuẩn kỹ thuật  

17/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-

tu-27-2020-TT-BTC-quan-ly-va-

su-dung-kinh-phi-xay-dung-tieu-

chuan-quoc-gia-440974.aspx 

9 Nghị quyết 

44/NQ-CP của 

Chính phủ 

Phê duyệt Hiệp 

định về hỗ trợ lẫn 

nhau trong lĩnh vực 

hải quan giữa Việt 

Nam - Hoa Kỳ  

11/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-quyet-

44-NQ-CP-2020-phe-duyet-

Hiep-dinh-ve-ho-tro-lan-nhau-

linh-vuc-hai-quan-Viet-Nam-

Hoa-Ky-439718.aspx 
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Quan ngại đối với Thông tư của Bộ Y tế Công cộng Qatar quy định về 

thời hạn sử dụng của phô mai 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 01/2020, Thông tư 

của Bộ Y tế Công cộng Qatar quy định về thời 

hạn sử dụng của phô mai đã vấp phải quan ngại 

từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại 

cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ 

1. Đại diện của Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về việc hầu hết các sản phẩm sữa và sản 

phẩm liên quan đến sữa phải tuân thủ các quy định của Thông tư này từ ngày 1 

tháng 6 năm 2019, mà không có một khoảng thời gian chuyển tiếp hợp lý để chuẩn 

bị. Ngoài ra, Hoa Kỳ để nghị Qatar giải thích lý do việc đưa ra các thông số về thời 

hạn sử dụng phô mai - điều đã làm hạn chế các sản phẩm nhập khẩu được đưa ra thị 

trường. Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại rằng vì các hạn chế về thời hạn sử dụng mới rất 

ngắn, Qatar đã cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa có nguồn gốc từ các quốc gia có 

khoảng cách địa lý không gần với Qatar. Theo Hoa Kỳ, quy định này của Qatar 

không phù hợp với thông lệ thương mại phổ biến ở nhiều khu vực, và sẽ khiến các 

nhà xuất khẩu, đặc biệt là những nhà xuất khẩu lớn có rất ít thời gian cho dịch vụ 

hậu cần trong sản xuất, phân phối, vận chuyển, kiểm tra nhập khẩu và phân phối lại, 

gây hạn chế thương mại quá mức cần thiết. 

2. Quy định yêu cầu quốc gia xuất khẩu phải ghi nhãn xuất xứ và yêu cầu một 

số loại phô mai chỉ được chứa ít chất béo sẽ hạn chế việc tiếp thị các loại sữa nước 

được làm từ sữa bột hoàn nguyên. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng quan ngại việc Qatar áp 

dụng biện pháp này mà không thông báo cho Uỷ ban WTO/TBT để cho phép các 
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nước Thành viên có cơ hội đóng góp ý kiến. Thời gian chuyển tiếp để chuẩn bị quy 

định mới này cũng không được đưa ra. Do đó, Hoa Kỳ để nghị Qatar phải thông báo 

biện pháp này cho Ủy ban WTO/TBT và đình chỉ hoặc sửa đổi biện pháp này. Năm 

2018, Mỹ đã xuất khẩu gần 8 triệu USD sản phẩm sữa sang Qatar, với phô mai 

chiếm gần 45% sản lượng xuất khẩu. 

- Quan ngại của phái đoàn EU. 

Đại diện của Liên minh châu Âu (EU) cũng yêu cầu Qatar phải thông báo và 

đình chỉ thực thi biện pháp này. Việc thực hiện các yêu cầu trong biện pháp đã gây 

ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho các nhà xuất khẩu EU vì việc tuân thủ là không 

khả thi đối với một số loại phô mai và các sản phẩm sữa. Do đó, các sản phẩm của 

EU nếu phải áp dụng biện pháp này sẽ không thể xuất khẩu sang Qatar được nữa. 

EU đặc biệt quan ngại một số điều như: các hạn chế nghiêm ngặt về thời hạn sử 

dụng của sẽ gây bất lợi cho các sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm địa 

phương; một số đặc tính sản phẩm nhất định đối với sữa UHT và phô mai trắng, đặc 

biệt, việc bổ sung vitamin bắt buộc vào sữa và yêu cầu chỉ ít chất béo đối với một số 

loại phô mai trắng. EU nhấn mạnh rằng những yêu cầu này không phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế liên quan đến Codex Alimentarius, không dựa trên cơ sở khoa học và 

không đảm bảo an toàn cho các sản phẩm nhập khẩu. Do đó, biện pháp này của 

Qatar dường như hạn chế thương mại quá mức cần thiết để thực hiện mục tiêu hợp 

pháp là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Về khía cạnh này, EU cho rằng Qatar đã vi 

phạm các Điều 2.1, 2.2 và 2.4 của Hiệp định TBT. 

- Phản hồi của Phái đoàn Qatar. 

Đại diện Qatar giải thích rằng việc bảo vệ người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu 

và các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về vấn đề này được ủy quyền áp dụng 

các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đặc biệt là các sản 
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phẩm nông nghiệp. Các biện pháp của Qatar giải quyết những vấn đề như vậy luôn 

luôn tuân thủ các nghĩa vụ của WTO, bao gồm cả nghĩa vụ không phân biệt đối xử 

và tránh các rào cản không cần thiết đối với thương mại. 

Quan ngại đối với Biện pháp của Hoa Kỳ: Hiện đại hóa các Quy định về 

ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu chưng cất và đồ uống mạch nha 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 01/2020 Biện 

pháp của Hoa Kỳ: Hiện đại hóa các Quy định 

về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, 

rượu chưng cất và đồ uống mạch nha (mã 

thông báo G/TBT/N/USA/1429) đã vấp phải 

quan ngại của Phái đoàn Liên minh châu Âu 

(EU). Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của Phái đoàn EU: 

Đại diện của EU bày tỏ quan ngại đối với một số yêu cầu của biện pháp. Về 

ghi nhãn rượu, EU đề nghị Hoa Kỳ cung cấp thêm thông tin về: lí do cho giới hạn 

kích thước ký tự (đặc biệt là giới hạn tối đa); hạn chế về chỉ định của năm hái nho 

(vintage year) và giống nho; tên gọi xuất xứ của trái cây, gạo và rượu vang nông 

nghiệp; nồng độ cồn tối thiểu 15% và tiêu đề "vermouth" dường như bao gồm tất cả 

các loại rượu vang thơm. Về ghi nhãn rượu mạnh: dung sai cho ghi nhãn nồng độ 

cồn; nhiều yêu cầu về chưng cất không phù hợp với các quy ước ghi nhãn lâu đời; 

công bố về tuổi rượu, lưu trữ và tỷ lệ phần trăm; và tiêu chuẩn nhận dạng (ví dụ: 

yêu cầu nồng độ cồn tối thiểu 40% cho tất cả các loại rượu chưng cất). 

- Phản hồi của Phái đoàn Hoa Kỳ 
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Đại diện của Hoa Kỳ thông báo cho Ủy ban rằng thời gian bình luận cho biện 

pháp đã đóng cửa vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, với khoảng 1.200 ý kiến nhận 

được, bao gồm cả từ EU. Đối với những ý kiến này, Hoa Kỳ đã tiếp thu và đang 

nghiêm túc phân tích. Vì lợi ích của sự minh bạch, Hoa Kỳ thường không chấp nhận 

các ý kiến mới sau khi kết thúc thời gian góp ý. 
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Tổng cục TCĐLCL mở rộng “hành lang” hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua 

rào cản khi tham gia FTA 

Để giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản khi tham gia vào các FTA, Bộ 

KH&CN nói chung, Tổng cục TCĐLCL nói riêng đã tăng cường các hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế và tận dụng cơ hội từ các FTA mang 

lại. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (Bộ KH&CN) 

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho 

rằng việc tham gia ký kết các FTA đã nâng cao đáng kể năng lực và vị thế của 

Việt Nam trên trường quốc tế. Các FTA đã tạo ra động lực và sức ép mới để Việt 

Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 

cơ cấu lại nền kinh tế. Môi trường pháp lý, chính sách kinh tế, cơ chế quản lý 
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trong nước theo đó cũng dần được hoàn thiện, hài hòa với các chuẩn mực quốc tế. 

Các cơ hội mà chúng ta có được đó chính là thuế suất giảm, minh bạch hóa về mặt 

chính sách, cơ hội liên quan tới cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

TBT… mà cụ thể là đảm bảo không phát sinh những rào cản không cần thiết cho 

thương mại của hai hay các bên, gây cản trở thương mại và tổn thất cho doanh 

nghiệp (DN) nói riêng và nền kinh tế nói chung.   

Về thách thức, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với cạnh tranh khốc 

liệt hơn từ việc thuế suất giảm, hàng hóa nhập khẩu với chất lượng tốt tràn ngập 

trên thị trường. Theo thống kê của Uỷ ban TBT trong năm 2019 có tới gần 3.000 

biện pháp TBT được các nước thành viên WTO thông báo dự kiến sẽ ban hành và 

áp dụng và con số này tăng đều qua các năm, điều này đồng nghĩa với việc các DN 

phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với sản 

phẩm, hàng hóa trước khi vào thị trường xuất khẩu. 

Ký kết các FTA, Việt Nam đã chuẩn bị những năng lực cần thiết để tham gia 

vào sân chơi nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức này. Cụ thể, thực hiện rà 

soát, cải cách hành chính, cải thiện môi trường pháp lý và kinh doanh; tạo sân chơi 

bình đằng minh bạch giữa DN nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

và DN tư nhân; cơ quan quản lý nhà nước đã cắt giảm các thủ tục hành chính trong 

kinh doanh; thực hiện xã hội hóa các hoạt động dịch vụ tư vấn, đánh giá sự phù 

hợp. 

Tổng cục TCĐLCL thời gian qua đã tham gia triển khai các hiệp định, cụ thể: 

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) đề cao vấn đề truy 

xuất nguồn gốc (TXNG) hàng hóa, do đó, để đảm bảo TXNG đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu với Trung Quốc – Việt Nam, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia 

(MSMV) đã làm việc với cơ quan chức năng của chính phủ Trung Quốc để ký hợp 
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tác về TXNG, bước đầu thừa nhận lẫn nhau về TXNG, tiến tới thừa nhận kết quả 

chứng nhận chất lượng hàng hóa…   

Còn đối với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), EU sẽ 

bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lí của Việt Nam, nông sản được coi là “cánh cửa mở” cho 

xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường EU, nhưng điều đó chỉ thành hiện 

thực khi các DN Việt Nam vượt qua được hàng rào kỹ thuật của một trong những 

thị trường có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất thế giới hiện nay. Khi thuế về 

0% nhưng chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật là điều quan trọng nhất. Việc 

đáp ứng các quy tắc xuất xứ hay vượt qua được các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch 

động thực vật là các vấn đề đáng quan ngại đối với nhiều DN.   

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ KH&CN nói chung, Tổng cục 

TCĐLCL nói riêng đã đồng hành với DN trong các hoạt động nâng cao năng lực 

cạnh tranh, thời gian qua, Bộ KH&CN nói chung, Tổng cục TCĐLCL nói riêng đã 

thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về pháp 

triển hoạt động chất lượng, quản lý nhà nước về chất lượng phục vụ các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc hoàn thiện hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đánh giá sự phù hợp, quản lý chất 

lượng theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa phù hợp với thông lệ quốc tế.   

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam với quốc tế, 

Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Đề 

án thực thi Hiệp định TBT. Qua đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt 

Nam về tiêu chuẩn đo lường chất lượng từng bước được hoàn thiện, phù hợp với 

các nguyên tắc của Hiệp định TBT, đáp ứng các điều kiện về pháp lý cho Việt 

Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO; thực thi các quyền và nghĩa vụ 
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theo quy định của Hiệp định TBT của WTO; xây dựng và ban hành các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đáp ứng đòi hỏi cấp bách của quản lý cũng như xã hội, giúp 

doanh nghiệp có đầy đủ các thông tin về thị trường xuất khẩu để sản xuất, cung 

ứng sản phẩm có chất lượng, vượt qua được các rào cản kỹ thuật, đáp ứng được 

yêu cầu của các thị trường này, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của DN. 

Ngoài ra, việc Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có 

liên quan rà soát, soát xét hài hoà hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc 

tế, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên làm cơ sở cho thuận lợi hoá thương mại, 

xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và 

trên thế giới; chủ động tham gia vào các tổ chức, diễn đàn khu vực và thế giới, xúc 

tiến triển khai ký kết và tổ chức thực hiện các hiệp định, thoả thuận thừa nhận lẫn 

nhau trong khuôn khổ ASEAN, APEC, MRA song phương giữa các nước, ưu tiên 

ký kết MRA với các nước có giá trị hàng hoá trao đổi thương mại lớn với nước ta 

cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận, sản xuất sản phẩm phù hợp 

với tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu hội 

nhập. 
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Mục Lục:   Bản tin số 5/2020 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

Tel: 024.3791145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Ema i l :  tb tvn@tcvn.gov .vn   *  Webs i te :  www. tb t .gov.vn 

28 

Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- Doanh nghiệp cần làm gì để vượt qua hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại TBT trước tác động của dịch Covid-19 (tiếp) 

2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/4/2020 - 15/05/2020 5 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 7 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 17 

Quan ngại thương mại  

- Quan ngại đối với Thông tư của Bộ Y tế Công cộng Qatar quy 

định về thời hạn sử dụng của phô mai  

- Quan ngại đối với Biện pháp của Hoa Kỳ: Hiện đại hóa các Quy 

định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu chưng cất và 

đồ uống mạch nha 

20 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Tổng cục TCĐLCL mở rộng “hành lang” hỗ trợ doanh nghiệp 

vượt qua rào cản khi tham gia FTA 
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