
Kính gửi: Quí bạn đọc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên là cơ quan tại địa phương được giao 

cung cấp thông tin về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại tỉnh Điện Biên. Việc 
phát hành bản tin “Hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế tỉnh Điện Biên” nhằm 
phục vụ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên góp phần đáp ứng nhu 
cầu tìm hiểu và áp dụng các văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
quy trình đánh giá sự phù hợp và tin thông báo quy định kỹ thuật các nước thành viên 
WTO, các hoạt động liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ cho phát 
triển và hội nhập kinh tế của tỉnh giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập. Ban 
biên tập rất mong nhận được nhiều thông tin, bài viết, phản hồi từ các sở, ban, ngành 
và doanh nghiệp trên địa bàn, ý kiến góp ý của bạn đọc để Bản tin ngày càng phong 
phú, đa dạng, truyền tải nhiều thông tin đáp ứng được sự mong đợi từ các cơ quan 
quản lý cũng như các doanh nghiệp. 

Ban biên tập
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I. GIỚI THIỆU CHUNG
CPTPP – Hiệp định đầu tiên được thực thi của 

thế kỷ 21.
II. TIN TỨC – SỰ KIỆN
Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế 

– kỹ thuật về thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng.

Sửa đổi Luật TC&QCKT để tăng cường hội nhập, 
đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa.

Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc 
gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa

Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra nhà nước 
về đo lường.

Các trường hợp sẽ bị thu hồi văn bản chấp thuận 
tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

‘Hệ thống TBT cần có giải pháp mới để bảo vệ 
quyền lợi chính đáng cho hàng Việt’.

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mới ban hành.

III. TIN CẢNH BÁO
Danh mục các tin cảnh báo về TBT nhận được từ 

các nước thành viên WTO.
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CPTPP - HIỆP ĐỊNH ĐẦU TIÊN 
ĐƯỢC THỰC THI CỦA THẾ KỶ 21

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) là hiệp định thương mại tự 

do (FTA) thế hệ mới đầu tiên được thực thi của thế kỷ 
21 với nhiều kỳ vọng ngay chính từ cái tên của Hiệp 
định là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương. 

CPTPP gồm 11 nước thành viên là Australia, 
Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, 
New Zealan, Peru, Singapore và Việt Nam, được ký 
kết và có hiệu lực trong năm 2018 sau khi Mỹ rút khỏi 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP - Hiệp 
định tiền thân của CPTPP) vào năm 2017.

Tại thời điểm ký kết, CPTPP là khối liên kết kinh tế 
lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Hiệp định thương mại 
tự do Liên minh châu Âu - Nhật Bản (JEFTA) và Liên 
minh châu Âu (EU); có phạm vi thị trường khoảng hơn 
502 triệu dân; tổng GDP vượt trên 10 nghìn tỷ USD, 
chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và khoảng 14% 
tổng thương mại thế giới; với các thị trường lớn như 
Nhật Bản, Canada, Australia hứa hẹn mở ra nhiều cơ 
hội khi chuỗi cung ứng mới hình thành.

Ngay sau khi CPTPP được ký kết tháng 3/2018 tại 
Chile, nhiều nền kinh tế đã bày tỏ nguyện vọng được 
gia nhập Hiệp định. Thậm chí, một số nền kinh tế đã 
mong muốn tham gia khi CPTPP còn là Hiệp định TPP 
khi Mỹ còn là một thành viên. Sức hút của CPTPP 
không chỉ đến từ một khối liên minh kinh tế lớn thứ 3 
thế giới mà còn đến từ các yếu tố khác. Điều này được 
thể hiện ở các khía cạnh sau:

Lợi ích về xuất khẩu
Việc các nước, trong đó có các thị trường lớn như 

Nhật Bản và Ca-na-đa giảm thuế nhập khẩu về 0% cho 
hàng hóa của ta sẽ tạo ra những tác động tích cực trong 
việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, doanh 
nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị 
trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP sẽ được 
hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi.

Về cơ bản, các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của 
ta như nông thủy sản, điện, điện tử đều được xóa bỏ 
thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Với mức độ cam 
kết như vậy, theo nghiên cứu chính thức của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng 
thêm 4,04% đến năm 2035.

Việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP sẽ giúp 
Việt Nam có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập 
khẩu theo hướng cân bằng hơn. Theo một nghiên cứu 
của Ngân hàng Thế giới được công bố vào tháng 3 năm 
2018, dự báo đến năm 2030, xuất khẩu của Việt Nam 
sang các nước CPTPP sẽ tăng từ 54 tỷ đô-la Mỹ lên 80 
tỷ đô-la Mỹ, chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu.

Lợi ích về việc tham gia chuỗi cung ứng khu vực 
và toàn cầu

Các nước CPTPP chiếm 13,5% GDP toàn cầu với 
tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ USD, lại 
bao gồm các thị trường lớn như Nhật Bản, Ca-na-đa, 
Ốt-xtrây-lia sẽ mở ra nhiều cơ hội khi chuỗi cung ứng 
mới hình thành. Tham gia CPTPP sẽ giúp xu hướng 
này phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, là điều kiện 
quan trọng để nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh 
tế, tăng năng suất lao động, giảm dần việc gia công lắp 
ráp, tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia 
tăng cao hơn, từ đó bước sang giai đoạn phát triển các 
ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp 
xanh... Đây là cơ hội rất lớn để nâng tầm nền kinh tế 
Việt Nam trong 5 - 10 năm tới.

Lợi ích đối với các ngành
Các ngành dự kiến có mức tăng trưởng lớn sẽ là 

thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, một số phân 
ngành sản xuất và dịch vụ. Trong đó, mức tăng trưởng 
lớn nhất là ở các ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 
dệt may, hóa chất, sản phẩm nhựa và đồ da, trang thiết 
bị vận tải, máy móc và các trang thiết bị khác. Theo 
nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với các ngành 
công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động khác, CPTPP 
có thể tạo ra mức tăng trưởng bình quân từ 4% - 5% và 
mức tăng xuất khẩu có thể đạt từ 8,7% - 9,6%.

Lợi ích về cải cách thể chế
Cũng như tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO), tham gia CPTPP, một FTA thế hệ mới, sẽ là cơ 
hội để ta tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế, 
trong đó có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng 
ta đã xác định; hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình 
tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của ta, đồng thời 
giúp ta có thêm cơ hội để hoàn thiện môi trường kinh 
doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và dễ dự 
đoán hơn, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, từ 
đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài.

Lợi ích về việc làm, thu nhập
Tham gia CPTPP sẽ tạo ra các cơ hội giúp nâng cao 

tốc độ tăng trưởng. Vì vậy, về mặt xã hội, hệ quả là sẽ 
tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần 
xóa đói giảm nghèo. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP có thể giúp tổng số việc 
làm tăng bình quân mỗi năm khoảng 20.000 - 26.000 
lao động. Đối với lợi ích về xóa đói giảm nghèo, theo 
nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, đến năm 2030, 
CPTPP dự kiến sẽ giúp giảm 0,6 triệu người nghèo ở 
mức chuẩn nghèo 5,5 đô-la Mỹ/ngày. Tất cả các nhóm 
thu nhập dự kiến sẽ được hưởng lợi.

Tăng trưởng kinh tế cũng giúp ta có thêm nguồn 
lực để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và chăm 
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sóc sức khỏe cộng đồng. Do các nền kinh tế của các 
nước thành viên CPTPP đều phát triển ở trình độ cao 
hơn Việt Nam và mang tính bổ sung đối với nền kinh tế 
Việt Nam, nhập khẩu từ các nước CPTPP chưa có FTA 
với ta phần lớn là không cạnh tranh trực tiếp, nên với 
một lộ trình giảm thuế hợp lý, kết hợp với hoàn thiện 
hệ thống an sinh xã hội, ta có thể xử lý được các vấn đề 
xã hội nảy sinh do tham gia CPTPP. Đặc biệt, do Hiệp 
định CPTPP bao gồm cả các cam kết về bảo vệ môi 
trường nên tiến trình mở cửa, tự do hóa thương mại và 
thu hút đầu tư sẽ được thực hiện theo cách thân thiện 
với môi trường hơn, giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng 
bền vững hơn.

Nguồn: moit.gov.vn

BAN HÀNH THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN LĨNH VỰC 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông 

tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định mức kinh tế 
– 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.

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 
27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ”, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 
18/12/2019 quy định quy trình xây dựng định mức kinh 
tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Tại Phụ lục của Thông tư đã quy 
định chi tiết danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng 
định mức kinh tế – kỹ thuật, trong đó mục II.6 của Phụ 
lục Thông tư có quy định xây dựng định mức kinh tế – 
kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước trong hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL).

Ngày 31/8/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Quyết định số 2395/QĐ-BKHCN về 
việc quy định Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 
số 21/2019/TT-BKHCN, theo đó giao nhiệm vụ cho 
các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng định mức kinh tế – 
kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

 Triển khai thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-
BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Tổng cục TCĐLCL đã Triển khai xây dựng định mức 

kinh tế – kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước hoạt động thông tin, tuyên truyền 
trong lĩnh vực TCĐLCL.

Ngày 12/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Quyết định 1505/QĐ-BKHCN về quy trình 
thực hiện 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.

Ngày 15/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định 
mức kinh tế – 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.

Nguồn: tcvn.gov.vn

SỬA ĐỔI LUẬT TC&QCKT 
ĐỂ TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP, 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MINH BẠCH HÓA
Luật TC&QCKT cần được sửa đổi, bổ sung quy 

định mới đảm bảo phù hợp với mức độ cam kết hội 
nhập, minh bạch hóa của Việt Nam trong các FTA 
thế hệ mới, cũng như định hướng phát triển đất 
nước của Đảng và Nhà nước.

Chia sẻ về những bất cập, hạn chế trong quy định 
của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Luật 
TC&QCKT), văn bản hướng dẫn thi hành, đại diện Vụ 
Tiêu chuẩn (Tổng cục TCĐLCL) nhấn mạnh về bất 
cập, hạn chế đối với vấn đề hội nhập quốc tế và yêu cầu 
minh bạch hóa.

Theo đại diện Vụ Tiêu chuẩn, cùng với quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong khuôn khổ WTO, 
APEC, ASEAN…, thời gian qua Việt Nam đã ký kết các 
FTA thế hệ mới như EVFTA, Hiệp định CPTPP, RCEP. 
Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã tham gia rất sâu, thực 
chất vào hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có lĩnh vực 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn 
và định hướng phát triển đất nước, trong đó, đối với vấn 
đề hợp tác quốc tế có một số nội dung như: nêu cao ý 
chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế; chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị 
thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Cụ thể của các nội dung trên được nêu tại Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về 
Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-
2030 với những nội dung như: Phát triển nhanh và bền 
vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành 
động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các 
cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn 
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với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh 
tế, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố 
quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh; nâng cao mức độ và chất lượng hội 
nhập quốc tế để mở rộng thị trường, tranh thủ nguồn 
vốn, công nghệ, kiến thức và kỹ năng quản lý; nâng 
cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh 
nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy phát triển các ngành 
công nghiệp trong nước, xác lập vị trí cao hơn trong 
chuỗi giá trị toàn cầu; đóng góp tích cực vào quá trình 
đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thu 
hẹp khoảng cách phát triển so với các nước phát triển 
hơn trong khu vực và thế giới.

Điều 6 của Luật TC&QCKT đưa ra các nguyên tắc 
cơ bản của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, phù hợp với thời điểm 2007 khi Việt 
Nam mới gia nhập WTO, mà chưa đáp ứng với yêu cầu 
hội nhập quốc tế hiện nay, khi chúng ta đã ký kết, tham 
gia các FTA thế hệ mới. Trong các Hiệp định thương 
mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP…) đều có các 
quy định về cam kết minh bạch hóa liên quan đến tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù 
hợp, cụ thể: Điều 8.7 của Chương 8 Hàng rào kỹ thuật 
đối với thương mại của Hiệp định CPTPP quy định về 
minh bạch hóa; Điều 5.7 của Chương 5 Hàng rào kỹ 
thuật đối với thương mại của Hiệp định EVFTA quy 
định về minh bạch hóa; Điều 6.11 của Chương 6 Hàng 
rào kỹ thuật đối với thương mại của Hiệp định RCEP 
quy định về minh bạch hóa.

Nội dung của nghĩa vụ này yêu cầu các bên thừa 
nhận tầm quan trọng của tính minh bạch liên quan đến 
việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp như: 
tham vấn công khai, đảm bảo rằng các bên quan tâm 
của bên kia được phép tham gia vào các tham vấn công 
khai chính thức liên quan đến quá trình xây dựng, đánh 
giá tác động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy 
trình đánh giá sự phù hợp…

Luật TC&QCKT hiện nay đã lồng ghép các quy 
định/cam kết về minh bạch hóa trong các điều về quá 
trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình 
đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay 
(năm 2022), khi Việt Nam đã tham gia vào các Hiệp 
định thương mại thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP) 
các quy định trong các Hiệp định này quy định chặt 
chẽ và yêu cầu cao hơn rất nhiều so với Hiệp định TBT 
của WTO. Đặc biệt, hiện nay, các biện pháp TBT ngày 
càng có ảnh hưởng lớn tới thương mại quốc tế trong xu 
thế cắt giảm thuế quan của các Hiệp định FTAs thế hệ 
mới, các quốc gia ngày càng sử dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp (các 
biện pháp TBT) như là một biện pháp phi thuế quan để 

bảo vệ sản xuất và hàng hóa trong nước, cụ thể theo 
thống kê của WTO, số lượng các biện pháp về TBT 
của các nước Thành viên WTO thông báo sẽ dự kiến 
ban hành và áp dụng tăng đều từ 2015 đến 2019 là 18% 
mỗi năm, riêng năm 2021 tổng số thông báo về các biện 
pháp TBT của các nước là 3.996 biện pháp, tăng 18% 
so với năm 2020.

Về vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
Điều 8 của Luật TC&QCKT quy định những nội dung 
mang tính nghĩa vụ, thụ động của Việt Nam khi hội 
nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, chưa thể hiện tính chủ động, tích cực của Việt 
Nam tham giao vào hoạt động tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ:

– Nhà nước khuyến khích mở rộng hợp tác với các 
quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu 
vực, tổ chức, cá nhân nước ngoài về tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia, 
vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở bảo đảm nguyên 
tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và 
cùng có lợi.

– Nhà nước tạo điều kiện và có biện pháp thúc đẩy 
việc ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương 
về thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù 
hợp nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại 
giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Có thể thấy, quy định như trên thể hiện tính nghĩa vụ 
của Việt Nam khi hội nhập quốc tế. Điều này chỉ đúng 
trong bối cảnh năm 2007, khi Việt Nam là quốc gia mới 
gia nhập WTO, nền kinh tế còn nhỏ với GDP khoảng 
78 tỷ USD và chưa tham gia sâu rộng vào thương mại 
quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, đến năm 2021, GDP của 
Việt Nam là khoảng 330 tỷ USD (gấp 4 lần thời điểm 
gia nhập WTO), Việt Nam cũng là một trong những 
nước xuất khẩu lúa gạo, cà phê, thủy sản, sản phẩm dệt 
may, da giầy, điện tử… hàng đầu thế giới và là thành 
viên chính thức của ISO, ITU, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực 
phẩm Quốc tế (CODEX) và là thành viên liên kết của 
IEC và nhiều tổ chức quốc tế khác, Việt Nam có quyền 
và có trách nhiệm tham gia tích cực vào quá trình xây 
dựng tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm, hàng hóa của 
Việt Nam có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ 
hơn.

Ngoài việc tham gia vào các hoạt động chung theo 
trách nhiệm của thành viên, Việt Nam đã và đang có 
những đóng góp tích cực vào việc xây dựng các tiêu 
chuẩn quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến 
các sản phẩm hàng hóa chủ lực của mình. Việt Nam cần 
phải đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc 
gia, tham gia tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng 
cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng Việt 
Nam trước sự cạnh tranh của các quốc gia khác.
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Hiện nay, Luật TC&QCKT chưa có quy định về 
khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của “cơ quan tiêu 
chuẩn hóa quốc gia”. Theo quy định hiện hành, Bộ 
Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ như 
một cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia, chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước 
về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy 
chuẩn kỹ thuật, đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các 
hoạt động tại khoản 2 Điều 59 Luật TC&QCKT.

Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, 
quá trình tham gia vào các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc 
tế, ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới 
đòi hỏi các quốc gia cần có quy định cụ thể về cơ quan 
tiêu chuẩn hóa quốc gia để thuận tiện cho hoạt động hợp 
tác quốc tế, thuận lợi hóa thương mại. Cụ thể: Điều 5.5 
Hiệp định EVFTA quy định: “1. Hai Bên khẳng định 
nghĩa vụ của mình theo Điều 4.1 của Hiệp định TBT 
để đảm bảo rằng các cơ quan tiêu chuẩn hóa của mình 
chấp nhận và tuân thủ Quy chế Thực hành tốt trong việc 
xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn tại Phụ lục 3 
của Hiệp định TBT…”. Điều 6.6 Hiệp định RCEP quy 
định: 1. Đối với việc biên soạn, chấp nhận và áp dụng 
tiêu chuẩn, mỗi Bên phải đảm bảo rằng cơ quan tiêu 
chuẩn hóa của mình hoặc các cơ quan biên soạn, chấp 
nhận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia chấp thuận và 
phù hợp với Phụ lục 3 của Hiệp định TBT. Ngoài các 
quy định tại Hiệp định EVFTA và RCEP đã nêu trên, 
Hiệp định TBT (Phụ lục 3) và CPTPP (Điều 8.7) đều có 
quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia.

Tương tự, quy định khái niệm về “Hạ tầng chất 
lượng quốc gia” cũng là khái niệm mà hiện nay được 
cộng đồng quốc tế rất quan tâm, trong đó, tiêu chuẩn 
là một trong ba trụ cột quan trọng nhất. Hạ tầng chất 
lượng quốc gia (NQI) được coi là nền tảng cơ bản của 
thương mại quốc tế, là tiền đề để các quốc gia trên thế 
giới, nhất là các quốc gia đang phát triển, tiếp cận thị 
trường quốc tế theo nguyên tắc hiện đại.

Theo thông lệ quốc tế, Hạ tầng chất lượng quốc gia 
(National Quality Infrastructure, NQI) là hệ thống cơ 
chế pháp lý và kỹ thuật để triển khai hoạt động tiêu 
chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả 
công nhận) ở từng quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế – xã hội trong nước. Trên phạm vi 
toàn cầu, NQI của các quốc gia được đánh giá và biểu 
diễn bằng Chỉ số Hạ tầng chất lượng toàn cầu (Global 
Quality Infrastructure Index, GQII) và Hạ tầng chất 
lượng (Quality Infrastructure, QI) là động lực thúc đẩy 
sự thịnh vượng kinh tế và tạo cơ sở vững chắc cho tăng 
trưởng bền vững và cân bằng, phát triển bền vững. Hiện 
nay, các nước đang phát triển trong khu vực rất quan 
tâm tới việc xây dựng Hạ tầng chất lượng quốc gia và 
nâng cao chỉ số Hạ tầng chất lượng quốc gia của mình.

Tại Việt Nam, khái niệm Hạ tầng chất lượng quốc 

gia, các nguyên tắc, biện pháp để tổ chức thực hiện 
nhằm theo dõi, đánh giá theo chuẩn mực quốc tế chưa 
được quy định rõ ràng. Việc tăng cường năng lực, phát 
triển Hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam là 
yêu cầu, giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc 
tế, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. Do vậy, việc đưa vào khái 
niệm, quy định về cơ chế chính sách phát triển hạ tầng 
chất lượng quốc gia, quy định về phối hợp xây dựng chỉ 
số Hạ tầng chất lượng quốc gia là vấn đề cần thiết trong 
bối cảnh hiện nay.

Như vậy, có thể thấy quy định tại Luật TC&QCKT 
hiện nay chưa đáp ứng hoàn toàn với yêu cầu hội nhập 
quốc tế khi mà Việt Nam đã ký kết, tham gia các FTA 
thế hệ mới với các cam kết mở hơn cho phép các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tham gia sâu vào hoạt động 
xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng 
thời, phải tuân thủ các yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về 
tính công khai, minh bạch liên quan đến hoạt động xây 
dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong quá trình 
thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại quốc tế, khu vực.

Vì vậy, Luật TC&QCKT cần được sửa đổi, bổ sung 
quy định mới đảm bảo phù hợp với mức độ cam kết hội 
nhập, minh bạch hóa của Việt Nam trong các FTA thế 
hệ mới, cũng như định hướng phát triển đất nước của 
Đảng và Nhà nước.

Luật TC&QCKT số 68/2006/QH11 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày 29/6/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 
(sau đây gọi là “Luật TC&QCKT”) là văn bản pháp 
luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ liên quan đến 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Luật được xây dựng 
và ban hành trong bối cảnh Việt Nam đàm phán, gia 
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), yêu cầu 
Việt Nam phải hoàn thiện khung pháp lý về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, tăng cường tính minh bạch trong 
xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, loại 
bỏ rào cản kỹ thuật thương mại không cần thiết, thúc 
đẩy thuận lợi hóa thương mại toàn cầu.

Qua 15 năm triển khai thực hiện, Luật TC&QCKT 
đã tạo chuyển biến tích cực đối với hoạt động liên quan 
đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng quy định 
của Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(Hiệp định TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) và thông lệ quốc tế, góp phần thúc đẩy nâng 
cao năng suất chất lượng, năng lực sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa 
và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham 
gia, hợp tác quốc tế sâu rộng về thương mại tự do theo 
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các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, 
RCEP dẫn đến việc thực thi các Hiệp định này cũng 
như hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hàng 
hóa, dịch vụ ngày càng đối mặt nhiều quy định, yêu cầu 
nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các 
thị trường nước ngoài.

Bên cạnh đó, với chủ trương của Đảng, Chính phủ 
khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu đối với sản phẩm, hàng hóa và dịch 
vụ; nhu cầu đổi mới sáng tạo và tiếp cận cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0; yêu cầu đổi mới mô hình quản 
lý khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng chất lượng 
quốc gia; vai trò, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của 
các hiệp hội, doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển 
hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho thấy Luật 
TC&QCKT trải qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành đã 
bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ 
sung nhằm đáp ứng thực tiễn khách quan, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thi hành 
các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các 
FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Phong Lâm/tcvn.gov.vn

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

HÀNG HÓA

Ngày 08/7/2022 tại kỳ họp thứ 8 khóa XV, Hội đồng 
nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua Nghị quyết 

số 05/2022/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện 
chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó Nghị quyết quy định mức chi cụ thể cho 
một số nội dung như: Thực hiện công tác thông tin, 
tuyên truyền về năng suất chất lượng; Đào tạo nguồn 
nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; 
Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Phục 
vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 
1322 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Hỗ trợ doanh nghiệp 
áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ 
trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Tham 
gia các chương trình đào tạo của quốc tế.

Trước đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/08/2020, phê duyệt 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2021 - 2030 (còn gọi là Chương trình 1322). Ngày 

19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính 
thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021 - 2030. Việc ban hành Nghị quyết quy 
định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực 
hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 
cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành. Đồng 
thời, sẽ góp phần tạo sự thống nhất cho các cơ quan 
quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân tham gia thực 
hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hiệu 
quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác; 
đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định; chịu sự kiểm 
tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2022.

TBT-ĐB

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH KIỂM 
TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Ngày 28/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-
BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà 
nước về đo lường.

Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN đã quy định rõ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ một số 
nội dung được quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-
BKHCN, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 1. Phạm vi điều 
chỉnh: Bãi bỏ cụm từ „khi nhập khẩu” thành „Kiểm tra 
đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng 
gói sẵn trong sản xuất, lưu thông trên thị trường hoặc 
trong sử dụng;”

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 21 thành: „3. Trường 
hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong 
sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng 
gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật 
về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm 
quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tùy theo 
mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho Cơ quan 
chuyên môn có chức năng tham mưu về tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng và cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu để tăng 
cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng 
việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn 
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đó.” Tại Khoản này, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN 
đã bổ sung cụm từ „trong lưu thông” thành „Trường 
hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong 
sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng 
gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật 
về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm 
quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.”; bổ sung 
cụm từ „Cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu 
về tiêu chuẩn đo lường chất lượng”.

Bãi bỏ Chương II Kiểm tra khi nhập khẩu và  Khoản 
1, Điều 39. „1. Cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu có 
trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cơ sở nhập khẩu 
về việc đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 
phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu theo 
quy định tại Thông tư này.”

Thông tư này gồm có 04 điều và có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 12/9/2022. /.

TBT-ĐB

CÁC TRƯỜNG HỢP SẼ 
BỊ THU HỒI VĂN BẢN CHẤP THUẬN 

TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 - Thương nhân giả mạo, kê khai gian lận hồ sơ… 

sẽ bị thu hồi Văn bản chấp thuận tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa (C/O).

Đó là một trong những quy định về chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa (C/O) tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 
sung 1 số điều của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 
08/3/2018.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định 
rõ, văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa bị thu hồi trong những trường hợp sau đây: Giả 
mạo chứng từ, gian lận kê khai khi đề nghị cấp văn 
bản chấp thuận; Giả mạo hồ sơ, chứng từ để tự chứng 
nhận xuất xứ; Không thực hiện trách nhiệm của nhà 
xuất khẩu đủ điều kiện quy định tại Nghị định này.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) không xem 
xét cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân trong thời 
hạn 1 năm, kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu đủ điều 
kiện đó bị thu hồi văn bản chấp thuận. Thương nhân bị 
thu hồi văn bản chấp thuận sẽ được công bố thông tin 
trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Ngoài 
việc thu hồi văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa, thương nhân có hành vi vi phạm nêu trên sẽ 
bị áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực xuất xứ theo quy định hiện hành.

Về tiêu chí tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, dự thảo 
Nghị định nêu rõ, thương nhân được tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

a. Là nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hàng hóa. Trong 
trường hợp nhà xuất khẩu không phải là nhà sản xuất, 
nhà xuất khẩu phải có cam kết bằng văn bản của nhà 
sản xuất về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và sẵn sàng hợp 
tác trong trường hợp kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa, kiểm tra, xác minh tại cơ sở 
sản xuất.

b. Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm 
gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp văn 
bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ.

c. Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ 
điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực 
của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 
thời hạn lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/
NĐ-CP;

d. Có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận 
hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo 
được Bộ Công Thương chỉ định cấp.

e. Đã được cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm và thực 
hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản 
lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử đối với hàng hóa 
cùng nhóm HS (4 số) trong 2 năm gần nhất tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận.

Cơ quan có thẩm quyền tham khảo, ưu tiên xét duyệt 
hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận tự chứng nhận 
xuất xứ trong trường hợp: Thương nhân được Bộ Công 
Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; 
thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là doanh 
nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan. Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương là cơ 
quan có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận để nhà xuất 
khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.  

 Nguyễn Hương/vietq.vn

‘HỆ THỐNG TBT CẦN CÓ GIẢI PHÁP 
MỚI ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH 

ĐÁNG CHO HÀNG VIỆT’
- Đây là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh tại cuộc 
họp triển khai công tác TBT năm 2022 với các điểm 
TBT cấp Bộ diễn ra vào sáng nay.

Tham dự cuộc họp còn có ông Cao Xuân Quân – 
Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam, đại diện điểm 
TBT các Bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục TCĐLCL.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh cho biết, đại dịch 
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trên diện 
rộng, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày 
càng quyết liệt, cùng một số vấn đề mang tính toàn cầu 
nổi lên (biến đổi khí hậu, phát triển của khoa học công 
nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi 
số,…) đã tác động mạnh mẽ tới kinh tế, thương mại, 
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đầu tư toàn cầu; đồng thời đặt ra những cơ hội và thách 
thức mới đối với các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới đang có xu hướng 
phục hồi, cùng sự định hình và phát triển xu hướng 
thương mại, đầu tư mới, việc thực thi các FTAs thế hệ 
mới như EVFTA, CPTPP, RCEP,… sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi, khả năng cạnh tranh để Việt Nam tham gia 
vào quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở ra cơ hội 
thu hút nguồn vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, tạo sức 
bật mới, tăng trưởng bền vững khi tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu.

Cũng theo ông Linh, dự báo trong thời gian tới, tình 
hình trong nước sẽ có những thuận lợi, cơ hội và khó 
khăn, thách thức đan xen. Với việc kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid – 19, duy trì ổn định hoạt động sản xuất- 
kinh doanh, Việt Nam có triển vọng phục hồi kinh tế 
tích cực trong bối cảnh bình thường mới.

“Hiện nay, hàng rào thương mại các nước dựng lên 
tương đối nhiều, chúng ta cũng nhận rất nhiều cảnh báo 
của các nước. Cụ thể đối với nhóm sản phẩm hàng hóa 
xuất khẩu, vấn đề đặt ra là hệ thống TBT cần có những 
giải pháp mới, cách thức mới để giúp phòng hộ, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng sản phẩm hàng hóa của nước ta”, 
ông Linh nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông Cao Xuân Quân – Giám đốc Văn 
phòng TBT Việt Nam đã báo cáo hoạt động TBT và 
triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022, phương 
hướng hoạt động năm 2023. Theo đó, trong năm 2021 
đã có 3.966 Thông báo của các nước Thành viên WTO, 
tăng 18% so với 2020, từ 2015 – 2019 tăng 14%/năm. 
Các Thành viên thông báo nhiều biện pháp TBT nhất 
2021 là Uganda, Brazil, Hoa Kỳ, Kenya, Trung Quốc, 
Hàn Quốc & Liên minh châu Âu (EU); Các sản phẩm 
thuộc phạm vi điều chỉnh của biện pháp được thông 
báo là máy móc thiết bị cơ khí, sản phẩm sữa, trứng, 
mật ong, thực phẩm, các sản phẩm ăn được có nguồn 
gốc từ động vật, rau củ quả, dầu ăn, nước hoa, mỹ phẩm 
giấy vệ sinh, thiết bị máy móc và điện tử, sản phẩm hóa 
chất, dược phẩm, dệt may, đồ uống, nhựa, phương tiện 
giao thông…

Đặc biệt, trong năm 2021 có hơn 70 thông báo liên 
quan tới Covid-19 của các thành viên. Các biện pháp 
chủ yếu liên quan tới việc hợp lý hóa thủ tục chứng 
nhận hoặc các yêu cầu về pháp lý đối với hàng hóa y tế 
được thông quan do đại dịch.

Về thông báo TBT của Việt Nam, trong 2021, Việt 
Nam thông báo 35/240 biện pháp TBT, trong đó có 30 
thông báo thường và 05 thông báo sửa đổi, bổ sung. 
Con số trên tăng 17% so với 2020 và là năm có số 
lượng thông báo cao nhất kể từ khi gia nhập WTO cho 
tới nay.

Chủ yếu các biện pháp được thông báo liên quan tới 
sản phẩm công nghiệp: vật liệu nổ, thiết bị viễn thông, 

phương tiện giao thông, dược phẩm, giống cây trồng 
nhập khẩu & thực phẩm…

Cũng theo ông Quân, trong hoạt động hỏi đáp, phối 
hợp các Bộ ngành xử lý gần 50 câu hỏi, góp ý từ các tổ 
chức trong và ngoài nước. Các câu hỏi trong nước chủ 
yếu liên quan tới yêu cầu, quy định của các thị trường 
nước ngoài về các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam và một số quy định của các thị trường về khẩu 
trang y tế. Các câu hỏi từ nước ngoài (EU, TQ, Thái 
Lan, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc): liên quan tới các 
biện pháp đã thông báo của Việt Nam...

Theo ông Quân, nhìn chung, hoạt động TBT đã thực 
hiện tương đối tốt nghĩa vụ minh bạch hóa trong các 
cam kết về TBT; không có thông báo thực hiện theo 
trường hợp khẩn cấp; số thông báo đảm bảo đủ 60 ngày 
góp ý theo khuyến nghị của Ủy ban TBT - 83%.

Tuy nhiên, một số Bộ, ngành vẫn chưa chủ động 
thực hiện việc thông báo; Thông báo khi có yêu cầu của 
các nước Thành viên WTO (Hoa Kỳ đề nghị TB Luật 
BVMT; các nước ASEAN đề nghị thông báo Dự thảo 
sửa đổi Thông tư 32; Hoa Kỳ, EU đề nghị Thông báo 
Dự thảo Nghị định Quy định cơ chế quản lý, phương 
thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng 
và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 
hàng hóa nhập khẩu).

Về phương hướng hoạt động TBT 6 tháng cuối năm 
2022 và phương hướng hoạt động TBT năm 2023, ông 
Quân đưa ra 6 điểm. Thứ nhất, Điểm TBT cấp Bộ chủ 
động khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện nghĩa 
vụ minh bạch hóa về TBT mà Việt Nam đã cam kết 
trong khuôn khổ WTO và FTAs. Quy trình và thủ tục 
thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa thực hiện theo Thông 
tư 16/2018/TT-BKHCN;

Thứ hai, Điểm TBT cấp Bộ phối hợp chặt chẽ với 
Văn phòng TBT Việt Nam và cung cấp thông tin kịp 
thời đối với các quan ngại thương mại về TBT tại các 
phiên họp Ủy ban TBT;

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực các điểm TBT của các mạng lưới TBT; 

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp xuất 
khẩu của Việt Nam trong việc cung cấp thông tin biện 
pháp TBT các thị trường trọng điểm; 

Thứ năm, đề xuất đề án: Nâng cao hiệu quả thực thi 
Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 
của Tổ chức Thương mại thế giới và cam kết TBT trong 
khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTAs).

Cũng tại cuộc họp, Điểm TBT các Bộ đã có những 
ý kiến, nội dung trao đổi về công tác TBT năm 2022 và 
khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất trong thời 
gian tới. Phía Tổng cục đề nghị Văn phòng TBT Việt 
Nam tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ TBT cho 
các Điểm TBT trong thời gian tới, có thể hướng dẫn 
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với từng Điểm (cả các đơn vị trực thuộc Bộ) để nắm 
được tầm quan trọng và các nghĩa vụ của Việt Nam 
trong việc thực hiện minh bạch hóa về TBT; Làm việc 
trực tiếp với các Bộ để nắm thông tin và thống nhất 
phương án giải quyết các quan ngại thương mại tại các 
phiên họp Ủy ban TBT, đặc biệt những quan ngại phức 
tạp, kéo dài; Đề nghị Văn phòng nghiên cứu những khó 
khăn, vướng mắc và đề xuất của các Điểm TBT cấp Bộ 
để tư vấn hướng tháo gỡ và báo cáo LĐTC.

Tổng cục cũng đề nghị Điểm TBT các Bộ: Tổ chức 
nghiên cứu, đánh giá những cảnh báo về TBT mà Văn 
phòng TBT Việt Nam gửi, đặc biệt làm việc với các 
Hiệp hội, doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực quản lý, 
để tăng cường làm việc với các nước ở cấp song và đa 
phương tháo gỡ sớm khó khăn cho doanh nghiệp, Hiệp 

hội khi xuất khẩu. Tổng cục hiện chỉ nhận được ý kiến 
góp ý của Bộ Công Thương đối với một số biện pháp 
TBT mà các nước thông báo. Bộ Công Thương đã phân 
tích và có góp ý rất cụ thể. Góp ý gần nhất của Bộ Công 
Thương đối với quy định của EU đã được gửi cho EU 
để tiếp thu và phản hồi;

Cần làm việc chặt chẽ với Văn phòng TBT Việt Nam 
để giải quyết các quan ngại thương mại phát sinh trong 
6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023; Phối hợp với Văn 
phòng TBT Việt Nam để rà soát các biện pháp TBT 
đang xây dựng đảm bảo không vi phạm quy định về 
TBT và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ minh bạch hóa, 
tránh trở thành các quan ngại thương mại tại WTO.

Hà My/vietq.vn

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA MỚI BAN HÀNH

Số 
TT Số hiệu Cơ quan 

ban hành Trích yếu
Thời gian

Ban hành Hiệu lực

I Văn bản quy phạm pháp luật

1
Thông tư 

08/2022/TT-
BKHĐT

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 
về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia

31/05/2022 01/08/2022

2
Thông tư 

31/2022/TT-
BTC

Bộ Tài 
chính

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam 28/06/2022 01/12/2022

3
Nghị định 

43/2022/NĐ-
CP

Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 24/06/2022 08/08/2022

4
Thông tư 

11/2022/TT-
BCT

Bộ Công 
thương

Quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan 
nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương 
thức đấu giá

27/06/2022 12/08/2022

5
Thông tư 

12/2022/TT-
BGTVT

Bộ Giao 
thông Vận 

tải

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 
nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

30/06/2022 15/08/2022

6
Nghị định 

46/2022/NĐ-
CP

Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 
phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

13/07/2022 13/07/2022

7
Nghị định 

47/2022/NĐ-
CP

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô

19/07/2022 01/09/2022

8
Thông tư 

17/2022/TT-
BGTVT

Bộ Giao 
thông Vận 

tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

15/07/2022 15/09/2022
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Căn cứ vào những thông tin được đăng tải trên website 
của Văn phòng TBT Việt Nam tại địa chỉ tên miền: 

www.tbt.gov.vn, www.epingalert.org, Ban biên tập Bản 
tin đã lựa chọn đăng tải các tin cảnh báo. Đối với những 
thông báo được quan tâm, các cá nhân, tổ chức có thể gửi 
đề nghị được cung cấp tài liệu, câu hỏi, góp ý liên quan 
đến thông báo, đề nghị được gia hạn thời gian góp ý cho 
các Thông báo theo địa chỉ email: dienbien@tbt.gov.vn 
hoặc Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên số 886 - 
đường Võ Nguyên Giáp - Phường Mường Thanh - Thành 
phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên. 

ISRAEL THÔNG BÁO DỰ THẢO QUY 
ĐỊNH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM 

HÀNG HÓA
Ngày 24/6/2022, Israel thông báo dự thảo quy định 

xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa (nhóm nhập khẩu) 
(Mã thông báo: G/TBT/N/ ISR/1262). Quy định này 
thay thế ấn bản trước đây được thông báo trong G/
TBT/N/ISR/1184, cập nhật chế độ các nhóm nhập khẩu 
của Israel và nới lỏng các yêu cầu đánh giá sự phù hợp 
đối với các sản phẩm nhập khẩu tuân theo Tiêu chuẩn 
bắt buộc của Israel. Hiện có khoảng 500 Tiêu chuẩn bắt 
buộc ở Israel (không bao gồm thực phẩm) phải tuân 

theo quy định quản lý nhập khẩu này. Các tiêu chuẩn 
này được chia thành bốn nhóm nhập khẩu theo rủi ro 
tiềm ẩn của sản phẩm: Nhóm 1 – Mức độ rủi ro cao 
nhất: Yêu cầu phê duyệt kiểu loại và lô hàng; Nhóm 
2 – Mức độ rủi ro trung gian: Yêu cầu tuân thủ hai điều 
kiện: Phê duyệt kiểu loại và Công bố hợp quy của nhà 
nhập khẩu đối với từng lô hàng; Nhóm 3 – Mức độ nguy 
hiểm thấp: Chỉ yêu cầu nhà nhập khẩu công bố hợp quy 
cho mỗi lô hàng; Nhóm 4 – Hàng hóa chỉ dành cho mục 
đích sử dụng trong công nghiệp: Yêu cầu được miễn 
trước theo mục (2) C (2) của Nghị định nhập khẩu tự do. 

https://members.wto.org

THỔ NHĨ KỲ THÔNG BÁO DỰ THẢO 
QUY ĐỊNH VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM

Ngày 23/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp 
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo dự thảo Quy định về phụ gia 
thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ (Mã thông báo: G/TBT/N/
TUR/200). Nội dung quy định đối với: a) Danh mục phụ 
gia thực phẩm đã được phê duyệt (xem Phụ lục II và 
III); b) Điều kiện sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực 
phẩm, bao gồm cả phụ gia thực phẩm và enzym thực 
phẩm được nêu trong Quy định về enzym thực phẩm 
(OG: 24.2.2017 - 29989), và hương liệu thực phẩm được 
nêu trong Quy định về hương liệu và một số thành phần 
thực phẩm có đặc tính tạo hương vị nhằm mục đích 
sử dụng trong hoặc trên thực phẩm (OG: 29.12.2011 
- 28157 ấn phẩm số 3); (c) Các quy tắc liên quan đến 

Số 
TT Số hiệu Cơ quan 

ban hành Trích yếu
Thời gian

Ban hành Hiệu lực

9
Thông tư 

10/2022/TT-
BTTT

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin 
mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, 
thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản 
phẩm an toàn thông tin mạng

20/07/2022 15/09/2022

10
Thông tư 

16/2022/TT-
BGTVT

Bộ Giao 
thông Vận 

tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư trong lĩnh vực đăng kiểm 30/06/2022 15/08/2022

II Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam mới ban hành

1
Thông tư 

15/2022/TT-
BGTVT

Bộ Giao 
thông Vận 

tải

Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng 
mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện 
thủy nội địa

30/06/2022 17/01/2023

2
Thông tư 

16/2021/TT-
BXD

Bộ Xây 
dựng

Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công 
xây dựng

20/12/2021 20/06/2022

TIN   CẢNH   BÁOTIN   CẢNH   BÁO
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việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm. Mục đích của quy định 
nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho con người.

https://members.wto.org

ISRAEL THÔNG BÁO 
DỰ THẢO SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN 

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ CHUA
Ngày 22/6/2022, Israel thông báo dự thảo sửa đổi 

Tiêu chuẩn SI 730 – Sản phẩm cà chua bảo quản (Mã 
thông báo: G/TBT/N/ ISR/1261). Dự thảo sửa đổi này 
thông qua Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 13-1981 
(được thông qua vào năm 1981 và sửa đổi vào các 
năm 2007, 2013 và 2017), với một số thay đổi xuất 
hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác 
biệt chính giữa phiên bản cũ và dự thảo tiêu chuẩn sửa 
đổi mới như sau: Bổ sung tham chiếu đến Tiêu chuẩn 
chung Codex cho nước ép trái cây và mật hoa (CODEX 
STAN 247-2005); Thay thế tham chiếu Tiêu chuẩn bắt 
buộc của Israel SI 52 về nước trái cây và trái cây cô 
đặc; Bổ sung vào phần 3.2.2 liên quan đến kích thước 
hoặc độ nguyên vẹn, lưu ý liên quan đến việc tính toán 
trọng lượng sản phẩm sau khi lọc; Bổ sung vào phần 
3.2.3 xử lý các khuyết tật và phần thừa, làm rõ liên 
quan đến khả năng chấp nhận các khuyết tật; Thay đổi 

tham chiếu quy chuẩn để áp dụng Luật và Quy định 
của Israel; Các thay đổi trong phần 7.1.4 liên quan đến 
khối lượng ráo nước tối thiểu, yêu cầu về khối lượng 
của sản phẩm sau khi ráo nước. Mục tiêu để bảo vệ sức 
khỏe hoặc sự an toàn của con người; Giảm các rào cản 
thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại. 

https://members.wto.org

KUWAIT THÔNG BÁO DỰ THẢO 
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Ngày 20/6/2022, Kuwait thông báo dự thảo Quy 
định về ngày hết hạn cho các sản phẩm thực phẩm 
- Phần 1: Ngày hết hạn bắt buộc (Mã thông báo: G/
TBT/N/KWT/600). Quy chuẩn kỹ thuật Kuwait này 
liên quan đến ngày hết hạn tối đa bắt buộc được phép 
đối với các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn được chế 
biến để tiêu dùng trực tiếp trong các điều kiện đóng gói 
thích hợp và tại các điều kiện bảo quản cụ thể. Quy định 
này cũng nêu rõ các yêu cầu quan trọng nhất về cách 
ghi hạn sử dụng của tất cả các sản phẩm thực phẩm trên 
nhãn bao bì. Mục đích của quy định này nhằm đáp ứng 
yêu cầu về an ninh quốc gia; Bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa

https://members.wto.org

DANH MỤC CÁC TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
Từ ngày 01/05/2022 đến ngày 15/05/2022

STT
Nước 

thông báo
Số lượng
thông báo

Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

1
Vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất
3

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe (ICS 11.080, 13.340); Nhiên liệu (ICS 
75.160).

2 Brazil 9

Khí thiên nhiên (HS 271121); Dược phẩm; Công thức dinh dưỡng (HS 
38220090); Thiết bị hồi gây mê, hô hấp và hồi sức (ICS 11.040.10); 
Dược phẩm (ICS 11.120); Thiết bị y tế (2936, 2937, 3001, 3002, 3003, 
3004, 3006); Các sản phẩm thuộc giám sát sức khỏe cộng đồng; Thuốc 
chữa bệnh.

3 Canada 3 Thông tin vô tuyến (ICS 33.060); 

4 Chi lê 1 Muối dùng.

5 Argentina 1 Cà phê và các chất thay thế cà phê (ICS 67.140.20).

6 Đài Loan 5
Thành phần sử dụng trong thực phẩm (ICS 67.040); Thiết bị y tế (ICS 
11.100.20).

7 Hàn Quốc 1 49 loại Sản phẩm Điện và Điện tử



HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ks. Lê Văn Quang - P. Giám đốc Sở
Ban biên tập: Ths. Bùi Tiến Sĩ - Trưởng Ban
                          CV. Hoàng Sơn Hưng - Biên tập viên kiêm thư ký

In: 250 bản, tại Công ty Cổ phần In Điện Biên, Giấy phép xuất bản 
số: 158/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 
cấp ngày 21/01/2022, in xong và nộp lưu chiểu 6/2022.

Bản tin SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Kính gửi:

12

TIN CẢNH BÁO

STT
Nước 

thông báo
Số lượng
thông báo

Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

8 Hoa Kỳ 3
Sản phẩm hữu cơ (ICS 65.020; 67.020; 67.040); Các chất hóa học (ICS 
13.020; 71.020; 71.100); Hóa chất độc hại đối với trẻ em (ICS 13.120; 
71.100; 97.190).

9
Liên minh
châu Âu

5
Thực phẩm (ICS 67.040); Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 71.080.40); Axit 
perfluorocarboxylic; Thức ăn chăn nuôi hữu cơ.

10 Nhật Bản 1 Nước uống (ICS 13.060.20).

11 Peru 1 Xi măng. Bê tông và sản phẩm bê tông (ICS 91.100.10; 91.100.30).

12 Thái Lan 2 Sản phẩm công nghiệp.

13 Liên bang Nga 1 Băng, gạc và các sản phẩm tương tự.

14 Ecuador 6

Thiết bị đun nước nóng (ICS 91.140.65); Thiết bị chăm sóc toàn thân 
(ICS 97.170); Bột ca cao (ICS 67.140.30; 67.190); Bếp điện (ICS 
97.100.10); Thiết bị y tế khác (ICS 11.040.99); Tiệt khuẩn và khử trùng 
(ICS 11.080).

15 Ấn Độ 4 Các sản phẩm từ sữa khác; Bộ điện thoại (HS 8517).

16 Phần Lan 4 Sản phẩm xây dựng.

17 Mexico 2
Khung xe và bộ phận khung (ICS 43.040.60); Máy đo độ dịch chuyển 
tích cực kiểu màng ngăn cho khí tự nhiên hoặc L.P.

18 Trung Quốc 4
Máy bay và tàu vũ trụ (ICS 49.020); Phương tiện giao thông đường bộ 
(ICS 43.020); Toa tàu đường sắt (ICS 45.060.01).


