
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. 
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XUẤT KHẨU BÙNG NỔ 
NHỜ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

- Các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham 
gia đã đóng góp tích cực cho thành công chung của 
hoạt động xuất khẩu hàng hóa 8 tháng qua.

Tăng trưởng xuất khẩu tại các thị trường có hiệp 
định thương mại

Với cam kết giảm thuế sâu nhiều mặt hàng, trong đó 
có những mặt hàng giảm về 0%, các Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam tham gia đã đóng góp tích cực cho 
thành công chung của hoạt động xuất khẩu hàng hóa 8 
tháng qua.

Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại 
tự do, tổng cộng là 15 FTA, như với Liên minh châu 
Âu, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Nhật Bản và 
Hàn Quốc...

Kết quả cho thấy, 8 tháng của năm 2022, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 500 tỷ USD, tăng 15,5% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 
trên 17%.

Với Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu, xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 32 
tỷ USD, tăng tới 24%. Đặc biệt, xuất siêu sang EU ước 
đạt tới 21,6 tỷ USD, tăng gần 47% so với cùng kỳ. Đây 
là con số ấn tượng sau 2 năm thực thi Hiệp định.

Trong khi đó, xuất khẩu sang các quốc gia trong 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) 7 tháng đầu năm cũng có tốc độ tăng 
trưởng rất cao, như sang Canada tăng trên 20%, Mexico 
trên 44%; Peru trên 84%...

Với các đối tác lớn khác, như Hàn Quốc, xuất khẩu 
8 tháng ước đạt 16,5 tỷ USD; xuất khẩu sang Nhật Bản 
ước đạt 15,6 tỷ USD, tăng 16 - 17%.

Với Hiệp định thương mại tự do với Anh, xuất khẩu 
của Việt Nam sang Anh năm 2021 đạt gần 5,8 tỷ USD, 
tăng 16,4%.

DOANH NGHIỆP TẬN DỤNG EVFTA 
ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU

Rõ ràng những lợi thế từ Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đang 

giúp Việt Nam đa dạng hóa từ sản phẩm cho đến thị 
trường. Con số xuất siêu 4 tỷ USD trong 8 tháng đầu 
năm chính là minh chứng khách quan cho hoạt động 
ngoại thương của Việt Nam với các thị trường trên thế 
giới trong bối cảnh lạm phát toàn cầu.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những lợi thế hiệp 
định mang lại, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thị 
trường, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo chuỗi cung 

ứng bền vững. Quan trọng là cần hình thành một tư duy 
chuyên nghiệp về xây dựng thương hiệu để đẩy mạnh 
xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Những ưu đãi thuế của các Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam tham gia đã giúp doanh số xuất khẩu 8 
tháng đầu năm của doanh nghiệp tăng tới 55% so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với việc đầu tư quy trình khép kín từ vùng 
nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, không ngừng nâng 
cao chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ các 
thị trường, doanh nghiệp còn chú trọng đến việc xây 
dựng thương hiệu thông qua các kênh phân phối uy tín 
tại thị trường xuất khẩu.

Chỉ sau một năm hợp tác với đối tác ủy quyền tại 
châu EU, doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu trí tuệ dưới 
tên thương hiệu Việt Nam cho sản phẩm của mình và 
phân phối sản phẩm trong hệ thống các siêu thị, nhà 
hàng tại Cộng hòa Czech, Đức, Nga.

„Xây dựng thương hiệu thông qua việc ủy quyền 
cho các đối tác giúp chúng tôi nắm bắt được thông tin, 
pháp luật, thói quen tiêu dùng của người dân nước đó, 
giúp chúng tôi đăng ký được thương hiệu, tránh tranh 
chấp thương mại”, ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Công ty TNHH Liên Hạnh, cho biết.

Cùng với chiến lược đẩy mạnh chế biến sâu, sự kết 
nối chặt chẽ với các đại lý ủy quyền còn giúp doanh 
nghiệp nhanh nhạy với xu thế mới của thị trường, nhờ 
đó bắt kịp xu hướng dịch chuyển rất mạnh sang tiêu 
dùng hàng hóa xanh, sạch của thị trường EU.

„Người tiêu dùng châu Âu có cơ hội tiếp cận rộng 
rãi hơn tới các sản phẩm nông sản của Việt Nam. Trong 
đó là những sản phẩm được „bảo hộ chỉ dẫn địa lý” 
theo quy định của EVFTA. Đặc biệt là các sản phẩm 
do nông dân áp dụng các các quy trình sản xuất sinh 
thái và đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ để tạo 
ra những hệ thống nông trang bền vững”, ông Janusz 
Wojciechowski, Cao ủy Nông nghiệp của Liên minh 
châu Âu, cho hay.

Chủ động được quy trình chế biến sâu còn giúp các 
doanh nghiệp tự tin sử dụng chứng nhận xuất xứ C/O 
để nhận ưu đãi trong các FTA. Như với EVFTA, nếu tỷ 
lệ hàng xuất khẩu sử dụng C/O trong năm đầu tiên chỉ 
đạt 14%, thì sang năm thứ hai con số này đã tăng lên 
gần 21%.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 
của EU cũng đã tăng mạnh, từ 0,1% vào năm 2020 lên 
tới gần 27% vào năm 2022.

Việt Nam đang thực hiện tốt Hiệp định thương mại 
tự do (EVFTA) với Liên minh châu Âu. Đó là khẳng 
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định của Nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương 
mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu.

“Thương mại hai chiều Việt Nam - châu Âu đang 
phát triển rất tốt, đã tăng tới 17%. Đó là lợi thế cho Việt 
Nam. Thời điểm ban đầu có một chút vướng mắc về 
một số loại hàng hóa, tuy nhiên sau 2 năm tôi nghĩ rằng 
Việt Nam đang thực hiện khá tốt hiệp định này. Bên 
cạnh việc thực thi, Việt Nam là quốc gia mới nổi, tiếp 
tục gia tăng đầu tư để nâng cao giá trị nông sản xuất 
khẩu. Ví như tôi biết rằng Hamburg - một thành phố 
lớn ở Đức, đang có hoạt động rộng trao đổi thương mại 
với Việt Nam tăng rất nhanh. Nhiều công ty ở đây đang 
làm ăn, buôn bán tốt với phía Việt Nam”, Nghị sĩ Bernd 
Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế, Nghị viện 
châu Âu, nhận định.

Theo Bộ Công Thương, phải sau 3 năm thực thi, 
biên độ và mức ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng 
mới đủ lớn để tạo động lực xuất khẩu mạnh hơn. Với 
EVFTA, năm sau là năm thứ 3 thực thi; còn CPTPP đã 
bước sang năm thứ 4. Do vậy, đây là thời điểm vàng để 
ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu, khẳng định giá trị thương 
hiệu hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh biến động giá 
cả làm giảm tổng cầu thế giới.

vtv.vn

THỰC THI HIỆU QUẢ CÁC TIÊU CHUẨN 
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ QUỐC TẾ

- Các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 
liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, nhằm 
thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu 
cơ quốc tế.

Theo chuyên gia tại Viện Tiêu chuẩn Chất lượng 
Việt Nam, ở cấp độ quốc gia, hầu hết các nước trên thế 
giới đều có tiêu chuẩn hoặc quy định đối với hoạt động 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm hữu 
cơ. Tại Việt Nam từ năm 2017 đến nay, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã tham gia, phối hợp cùng các bộ, ngành, 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan 
xây dựng và công bố 8 TCVN về nông nghiệp hữu cơ.

Cụ thể bao gồm TCVN 11041-1:2017 về yêu cầu 
chung đối với sản xuất, chế biến và ghi nhãn sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ; TCVN 11041-2:2017 về trồng 
trọt hữu cơ; TCVN 11041-3:2017 về chăn nuôi hữu cơ; 
TCVN 12134:2017 về yêu cầu đối với tổ chức chứng 
nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Đối với một số sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc thù mang tính chủ lực 
của nền kinh tế, hiện đang có hoạt động sản xuất hữu 
cơ, Bộ KH&CN cũng đã công bố bổ sung thêm một 
số TCVN đặc biệt gồm TCVN 11041-5:2018 về gạo 

hữu cơ, TCVN 11041-6:2018 về chè hữu cơ, TCVN 
11041-7:2018 về sữa hữu cơ, TCVN 11041-8:2018 về 
tôm hữu cơ.

Nhóm TCVN này được đánh giá là phù hợp với thực 
tế tại Việt Nam và cơ bản đã hài hòa nội dung với các 
tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Cụ thể, trong TCVN 11041-
2 về trồng trọt hữu cơ, Việt Nam khuyến khích người 
nông dân sử dụng phân chuồng từ cơ sở chăn nuôi hữu 
cơ để bón cho cây trồng của chính cơ sở đó. Trong khi 
đó, TCVN 11041-3 về chăn nuôi hữu cơ yêu cầu cơ sở 
chăn nuôi phải tự cung cấp tối thiểu 50% lượng thức ăn 
chăn nuôi (tính theo chất khô), bao gồm cả thức ăn từ 
các đồng cỏ tự nhiên lân cận hoặc thức ăn được liên kết 
sản xuất với cơ sở sản xuất hữu cơ khác trong khu vực. 
Đây cũng là yêu cầu then chốt được nêu trong các tiêu 
chuẩn hữu cơ trên thế giới như tiêu chuẩn của Liên đoàn 
Quốc tế các Phong trào Nông nghiệp Hữu cơ (IFOAM), 
Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU)…

Cụ thể như, theo yêu cầu của IFOAM, các tiêu chuẩn 
hữu cơ cần hạn chế sử dụng vật tư đầu vào gây hại trong 
sản xuất nông nghiệp, hạn chế nguy cơ ô nhiễm. Việt 
Nam đã kịp thời nắm bắt các yêu cầu này và quy định 
tại Điều 5.1.6 của TCVN 11041-1: “Trong sản xuất hữu 
cơ, phải hạn chế tối đa việc sử dụng vật tư, nguyên liệu 
đầu vào là chất tổng hợp trong tất cả các giai đoạn sản 
xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển, 
phân phối; không được để người và môi trường xung 
quanh phơi nhiễm với các hóa chất độc hại; giảm thiểu 
ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, chế biến đến cơ sở 
và môi trường xung quanh. Phải có biện pháp phòng 
ngừa trong trường hợp sự ô nhiễm có thể ảnh hưởng 
đến tính toàn vẹn hữu cơ của chuỗi cung ứng”.

Ngoài ra, trong sản xuất và chế biến thực phẩm, đặc 
biệt tại các cơ sở chế biến nhỏ lẻ, nhiên liệu hóa thạch 
(xăng, dầu động cơ, mỡ bôi trơn thiết bị…) là một trong 
những mối nguy đối với an toàn thực phẩm nói chung 
và mối nguy đối với tính toàn vẹn của sản phẩm hữu 
cơ. Để giảm nguy cơ này, TCVN 11041-5 về gạo hữu 
cơ yêu cầu “Máy móc, thiết bị phải luôn được bảo trì 
để tránh ô nhiễm nhiên liệu và dầu”; “Nếu sử dụng máy 
sấy thì phải làm sạch máy trước khi sấy thóc. Phải sử 
dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường như vỏ trấu 
hoặc dùng điện”.

Như vậy có thể thấy, các TCVN công bố có sự hài 
hòa cao với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội. Tuy nhiên trong thời gian tới, để tiếp tục thu hẹp 
khoảng cách tỷ lệ hài hòa giữa hệ thống tiêu chuẩn Việt 
Nam với quốc tế, đẩy mạnh năng lượng xanh trong sản 
xuất nông nghiệp, Việt Nam cần thúc đẩy nhanh quá 



4

TIN CẢNH BÁO

trình xã hội hóa trong xây dựng tiêu chuẩn, từ công 
đoạn lập quy hoạch, kế hoạch cho đến soạn thảo, công 
bố và phát hành.

Do vậy, vai trò của doanh nghiệp trong các khâu rất 
quan trọng, kể từ khi xây dựng cho đến thực thi các tiêu 
chuẩn. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cần rà 
soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 
liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, nhằm thực 
thi hiệu quả các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc 
tế; tận dụng cơ hội phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Bên cạnh đó, cần tăng cường tham gia vào 
hoạt động của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, phát triển 
quan hệ song phương với tổ chức tiêu chuẩn của các 
quốc gia trên thế giới.

Việc áp dụng các TCVN hài hòa với các tiêu chuẩn 
quốc tế và khu vực, sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp 
Việt Nam thuận lợi hơn trong việc tránh và vượt qua 
được các hàng rào kỹ thuật trong thương mại một cách 
bài bản, tạo cơ hội cho việc hợp tác và thúc đẩy năng 
lượng xanh trong sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo 
an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và góp phần xây 
dựng nền nông nghiệp bền vững.

Bảo Lâm/vietq.vn

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ AN TOÀN CHAI LPG COMPOSITE

- Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 
27/2022/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về an toàn chai LPG composite.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 
chai LPG composite (ký hiệu QCVN 16:2022/BCT) 
quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, 
chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, kiểm định, thử nghiệm, 
tồn chứa, giao nhận, vận chuyển, lắp đặt và sử dụng 
chai LPG composite dung tích chứa từ 0,5 L đến 150 
L, có mã HS 3923.30.20, 3923.30.90 hoặc 3923.90.90.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân 
có hoạt động liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, 
sửa chữa, kiểm định, thử nghiệm, tồn chứa, giao nhận, 
vận chuyển, lắp đặt, sử dụng chai LPG composite quy 
định tại Điều 1 của Quy chuẩn này.

Tại Quy chuẩn kỹ thuật nêu rõ quy định về chứng 
nhận hợp quy, việc chứng nhận hợp quy đối với chai 
sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo 
một trong hai phương thức sau: Phương thức 5: Thử 
nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; 
giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất 
hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình 
sản xuất; Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản 
phẩm, hàng hóa.

Quy định về công bố hợp quy: Các chai sản xuất 
trong nước, nhập khẩu từ ngày có hiệu lực của quy 
chuẩn này phải thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu 
hợp quy phù hợp với các quy định có liên quan tại Phần 
II của Quy chuẩn này; Việc công bố hợp quy chai nhập 
khẩu phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức 
chứng nhận được Bộ Công Thương chỉ định theo quy 
định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 
11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây viết tắt 
là Thông tư số 36/2019/TT-BCT) hoặc được thừa nhận 
theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN; 
Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy đối với chai 
sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT.

Về việc tổ chức thực hiện, Cục Kỹ thuật an toàn và 
Môi trường công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra 
thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có 
trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chuẩn này. Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn 
này trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện Quy 
chuẩn kỹ thuật này, trường hợp tổ chức, cá nhân có 
khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công 
Thương để xem xét, giải quyết.

Hà My/vietq.vn

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CHỨNG NHẬN TẠI VIỆT NAM

 - Để quản lý hoạt động chứng nhận tại Việt Nam, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/
NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một 
số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. 
Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ 
chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định tại Nghị 
định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/
NĐ-CP trong thời qua và có đầy đủ thông tin để đề 
xuất định hướng quản lý các tổ chức chứng nhận 
trong thời gian tới, ngày 11/11, Tổng cục TCĐLCL 
tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả của hoạt động 
chứng nhận.
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Tham dự Hội thảo có ông Hà Minh Hiệp – Phó 
Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục; ông Nguyễn 
Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng, bà Nguyễn Thị 
Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp 
quy, ông Đoàn Thanh Thọ - Phó Vụ trưởng phụ trách 
Vụ Pháp chế - Thanh tra, ông Trần Quốc Dũng – Giám 
đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp, cùng đại diện các 
đơn vị thuộc Tổng cục và các tổ chức chứng nhận.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Minh Hiệp – Phó 
Tổng cục trưởng phụ trách cho biết: “Chứng nhận là 
hoạt động kinh doanh có điều kiện, trong quá trình hoạt 
động có những việc triển khai tốt, cũng có những việc 
làm chưa tốt, có cả những việc muốn làm tốt nhưng 
cơ chế chính sách điều kiện thực tiễn chưa hỗ trợ. Bên 
cạnh đó, hoạt động chứng nhận phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố và chủ thể, trong đó có hai chủ thể tương tác rất 
chặt chẽ với nhau đó là tổ chức chứng nhận và các cơ 
quan quản lý nhà nước.

Chính vì vậy, hội thảo ngày hôm nay là dịp để các 
bên có thể trao đổi, thảo luận với mục đích thúc đẩy hoạt 
động chứng nhận ở Việt Nam có thể tốt lên, đồng thời 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã và đang gặp phải 
của cơ quan quản lý cũng như các tổ chức chứng nhận”.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ 
trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy đã có những 
chia sẻ trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng 
nhận. Theo bà Hương, quản lý nhà nước về hoạt động 
chứng nhận hiện nay được quy định tại hai Luật là Luật 
TC&QCKT và Luật CLSPHH. Hai luật này đều quy 
định các tổ chứng nhận phải thực hiện đăng ký lĩnh vực 
hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chứng nhận là hoạt động kinh doanh có điều kiện, 
được quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị 
định 154/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, các tổ chức chứng 
nhận phải thực hiện các quy định về phương thức 
chứng nhận, về dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy quy định 
tại Thông tư 28/2012/TT- BKHCN, Thông tư 02/2017/
TT-BKHCN, Thông tư 06/2020/TT- BKHKCN.

Cũng theo bà Hương, những thuận lợi hiện nay của 
hoạt động đánh giá sự phù hợp đó là tạo cơ sở pháp lý để 
quản lý hoạt động của các tổ chức ĐGSPH tại Việt Nam 
và phục vụ quản lý nhà nước đối với SPHH nhóm 2;

Thứ hai là bước đầu chuẩn hóa năng lực và tạo cơ 
chế bình đẳng cho hoạt động của các tổ chức ĐGSPH; 
Thứ ba là định hướng phát triển cho hoạt động ĐGSPH 
phục vụ QLCL SPHH làm nền tảng cho phát triển 
kinh tế và hội nhập với thông lệ chung của hoạt động 
ĐGSPH trong khu vực và trên thế giới;

Thứ tư là tổ chức ĐGSPH đạt chuẩn mực quốc tế sẽ 
là nền tảng cho hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng 

SPHH trong nước, thúc đẩy sự thừa nhận lẫn nhau về 
kết quả ĐGSPH giữa các nước trong khu vực, quốc tế; 
Thứ năm là đã xã hội hóa hoạt động ĐGSPH theo chủ 
trương của Đảng, Chính phủ. Hoạt động này đã giúp 
các doanh nghiệp kịp thời kiểm soát chất lượng sản 
phẩm trong sản xuất, nhập khẩu;

Thứ sáu là đổi mới cơ chế, chính sách, phương thức 
quản lý chất lượng theo hướng tạo môi trường thuận lợi 
cho sản xuất, kinh doanh, hội nhập quốc tế, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự quản lý thống nhất của 
Nhà nước, xác định trách nhiệm và phân công hợp lý 
giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động đánh giá sự 
phù hợp cũng gặp không ít tồn tại và bất cập. Có thể 
thấy việc xã hội hóa hoạt động đánh giá sự phù hợp sẽ 
tạo ra sự cạnh tranh giữa các tổ chức đánh giá sự phù 
hợp như cạnh tranh về chi phí, thời gian đánh giá, thử 
nghiệm và cạnh tranh về năng lực của các chuyên gia.

Đồng thời, hiện nay đối với Chương trình chứng 
nhận mới (Scheme mới) sẽ gặp khó khăn liên quan đến 
cơ sở đào tạo chuyên gia đánh giá, kinh nghiệm đánh 
giá (20 ngày công) của chuyên gia. Bên cạnh đó, có tình 
trạng không đánh giá đầy đủ theo đúng yêu cầu của tiêu 
chuẩn nhưng vẫn cấp chứng chỉ, đặc biệt là liên quan đến 
chứng nhận sản phẩm; không thực hiện giám sát định kỳ 
theo quy định; cử chuyên gia đánh giá (CGĐG) không 
có năng lực (chưa được đào tạo CGĐG, không có code 
phù hợp), CGĐG chưa được phê duyệt, không phải là 
CGĐG trong hồ sơ nộp đăng ký hoạt động.

Cũng theo bà Hương, tồn tại hiện nay là lấy mẫu 
không đủ để thử nghiệm; thử nghiệm không hết chỉ 
tiêu theo quy định của tiêu chuẩn; Thử nghiệm tại tổ 
chức thử nghiệm chưa đăng ký theo quy định của pháp 
luật; Một số tổ chức chứng nhận „lách luật” cấp Giấy 
xác nhận/Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở; 
Không thông báo về cơ quan quản lý khi có sự thay đổi 
ảnh hưởng đến năng lực của tổ chức; Không thực hiện 
đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định; Sử dụng 
Auditlog sai sự thật để chứng minh kinh nghiệm đánh 
giá khi đăng ký hoạt động chứng nhận; Không thông 
báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp, 
cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, 
thu hồi GCN và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp 
quy; Không thực hiện đầy đủ theo quy trình, hướng 
dẫn do chính tổ chức chứng nhận ban hành; Thực hiện 
chứng nhận ngoài phạm vi đã đăng ký.

Trước những tồn tại và bất cập, bà Hương cũng đề xuất 
một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên, trong đó, 
về hoàn thiện VBQPPL: Sửa đổi Luật TC&QCKT, sửa đổi 
Luật Chất lượng SPHH, sửa đổi Nghị định số 107/2016/
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NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. Thứ hai là xây 
dựng Đề án phát triển Hạ tầng Chất lượng quốc gia (NQI): 
Xây dựng mô hình tổ chức chứng nhận quốc gia; quản lý 
chuyên gia đánh giá; Quản lý hoạt động đào tạo CGĐG; 
Thanh tra, kiểm tra; Thứ ba là triển khai thực hiện chuyển 
đổi số: Hình thành Hạ tầng số, hình thành Dữ liệu số về tổ 
chức chứng nhận, CGĐG, Cơ sở đào tạo, giảng viên; Xây 
dựng nền tảng số (iSTAMEQ). Thứ tư là đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật cho các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp SXKD, người tiêu dùng.

Chi sẻ về thực trạng hoạt động chứng nhận tại Việt 
Nam, ông Trần Quốc Dũng – Giám đốc Trung tâm 
Chứng nhận phù hợp cho biết, hiện nay tổ chức chứng 
nhận với số lượng nhiều, loại hình lĩnh vực đa dạng, 
cùng với đó năng lực không đồng đều dẫn đến những 
tồn tại như có sự khác nhau trong áp dụng pháp luật 
và tiêu chuẩn, đặc biệt là chứng nhận sản phẩm; Có sự 
cạnh tranh không lành mạnh.

Bên cạnh đó, gặp những khó khăn, bất cập về văn 
bản pháp luật: Có một số nội dung trong các văn bản 
pháp luật về quản lý tổ chức chứng nhận, thử nghiệm 
chưa nhất quán với Nghị định số 107/2016/NĐ-CP (ví 
dụ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP về năng lực tổ chức 
thử nghiệm...); Không phải QCVN nào cũng có hướng 
dẫn về phân nhóm, lấy mẫu, trong khi các văn bản 
hướng dẫn (nếu có) không phải là VBPL; Thủ tục đăng 
ký lĩnh vực hoạt động yêu cầu chi tiết đến từng tiêu 
chuẩn sản phẩm, đối tượng thử nghiệm gây tốn thời 
gian đăng ký bổ sung; VBQPPL chưa theo kịp thực tiễn 
nhu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.

Về áp dụng văn bản của các cơ quan quản lý: Trong 
chứng nhận hợp quy có QCVN yêu cầu phải sử dụng 
phòng thử nghiệm được chỉ định, trong khi QCVN khác 
thì lại không yêu cầu như vậy (khoản 1 Điều 25 Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định PTN phải được 
chỉ định khi phục vụ quản lý nhà nước); Cách thể hiện 
mẫu dấu hợp quy chưa thống nhất: có/không có số hiệu 
QCVN, năm hoặc số lần cấp, tên tổ chức chứng nhận. Về 
thực tiễn hoạt động chứng nhận: Năng lực thử nghiệm 
tại Việt Nam đôi khi chưa đáp ứng việc thử nghiệm đầy 
đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu của tiêu chuẩn trong khi 
doanh nghiệp có nhu cầu chứng nhận (hợp chuẩn).

Một số QCVN có yêu cầu thử nghiệm ở một số điều 
kiện không thích hợp với Việt Nam, ví dụ thử độ bền 
băng giá đối với ống nhựa, thử độ bền đâm xuyên, hấp 
thụ xung động MBH ở -10oC...; Phần mềm 1 cửa điện 
tử còn thiếu ổn định, không đảm bảo sự thông suốt 
trong quá trình hoạt động; Chưa có hướng dẫn trong 
trường hợp doanh nghiệp nhập SP đơn chiếc, không đủ 
mẫu để thử nghiệm.

Ông Dũng cũng đưa ra một số những kiến nghị để 
khắc phục những khó khăn, bấp cập trên, theo đó, về 
đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP: 
Điều chỉnh yêu cầu về cách chứng minh năng lực đối 
với các chương trình chứng nhận theo các tiêu chuẩn 
mới (chứng nhận HTQL) theo năng lực tương đương; 
Về phạm vi đăng ký: nên cấp đăng ký theo nhóm sản 
phẩm (tham khảo hệ thống phân loại theo HS, hệ thống 
phân loại sản phẩm Bắc Mỹ NAPCS...), không cấp 
theo phiên bản tiêu chuẩn; Đối với trường hợp đăng ký 
lại, đăng ký bổ sung: sử dụng cơ sở dữ liệu sẵn có của 
TCCN trong quá trình xem xét hồ sơ để giảm bớt số hồ 
sơ phải nộp.

Nên có quy định thống nhất về phân loại, lấy mẫu, 
mẫu dấu hợp quy đối với CNHQ; Cho phép chứng nhận 
hợp chuẩn một phần tiêu chuẩn (không đủ chỉ tiêu) với 
điều kiện không cấp dấu hợp chuẩn và ghi rõ chỉ tiêu 
được chứng nhận (hoặc kèm phụ lục). Căn cứ: dựa trên 
TCVN 7775:2008; Cho phép sử dụng PTN nước ngoài 
đã được công nhận theo ISO/IEC 17025; Tổng cục có các 
buổi làm việc với các Bộ ngành để thống nhất về quản lý 
tổ chức chứng nhận; Tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước (thanh tra, kiểm tra); Số hóa các hoạt động đăng ký 
lĩnh vực chứng nhận; Tăng cường tổ chức hội thảo để phổ 
biến các quy định mới với các TCCN, tổ chức hội nghị/
đối thoại với các TCCN thường xuyên hơn.

Tại Hội thảo, cũng đã có phần thảo luận trao đổi 
giữa cơ quan quản lý với các tổ chức nhận nhằm tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt 
động. Một số kiến nghị của tổ chức chứng nhận tại Hội 
thảo cũng đã được cơ quan quản lý giải đáp và một số 
kiến nghị được cơ quan quản lý ghi nhận, nghiên cứu 
trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT và 
Luật Chất lượng SPHH.

 Hà My/vietq.vn

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC LIÊN QUAN 
ĐẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2021/NĐ-CP 
VÀ THÔNG TƯ 05/2019/TT-BKHCN

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về 
Nhãn hàng hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022 
đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, của hệ thống các 
văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình triển khai 
thực hiện, Nghị định số 111 đã nhận được nhiều sự 
quan tâm của các cơ quan quản lư, cộng đồng doanh 
nghiệp trong đó có những vướng mắc cần được hướng 
dẫn thực hiện. Dưới đây là giải đáp về hai vướng mắc 
nhận được nhiều sự quan tâm.
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 Câu hỏi 1: Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 
09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa quy định với hàng hóa nhập khẩu thì 
nhãn gốc phải có xuất xứ hàng hóa bằng tiếng nước 
ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan. Với 
điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 111/2021/NĐ-
CP được áp dụng đối với hàng nhập khẩu như thế nào?

Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 
được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 quy định:

“Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng 
hóa đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP đã 
sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu 
lực thi hành được tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng 
hóa, nhưng không quá 2 năm kể từ ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành.”

Nội dung quy định tại điều khoản chuyển tiếp này 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Nghị định 
đã quy định thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định có 
hiệu lực để các doanh nghiệp có thể làm nhãn mới thay 
thế, trong thời gian đó vẫn tiếp tục sử dụng các nhãn 
hàng hóa đã in theo kế hoạch sản xuất.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhãn hàng hóa 
của các công ty đã được sản xuất, in ấn đúng theo quy 
định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP theo kế hoạch 
sản xuất thì được tiếp tục sử dụng để sản xuất, đảm bảo 
không quá 2 năm kể từ ngày Nghị định số 111/2021/
NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trường hợp nhãn gốc đúng theo quy định tại Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP nhưng chưa phù hợp với quy 
định tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP thì công ty 
được tiếp tục sử dụng nhưng phải ghi nhãn đầy đủ theo 
đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP.

Câu hỏi 2: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị 
định số 111/2021/NĐ-CP là quy định bắt buộc về nhãn 
hàng hóa, Tiêu chuẩn Việt Nam là tài liệu tham khảo? 
Như vậy nhãn các sản phẩm áp dụng theo quy định nào?

Hàng hóa lưu thông tại Việt Nam thực hiện ghi 
nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/04/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 
9/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 05/2019/TT-
BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 
số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trường hợp hàng hóa công bố tiêu chuẩn áp dụng 
theo TCVN thì phải đảm bảo phù hợp với TCVN đã 
công bố.

tcvn.gov.n

THÔNG TƯ 15/2022/TT-BKHCN 
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 

NĂM 2021-2030

Ngày 12 tháng 10 năm 2022 Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2022/

TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Thông tư này 
áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
quản lý, thực hiện và tham gia thực hiện các nhiệm vụ 
Chương trình và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan. Như vậy, cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân 
quản lý, thực hiện và tham gia thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc Chương trình và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
liên quan sẽ là đối tượng áp dụng quy định về quản lý 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm giai đoạn 2021 - 2030.

Nguyên tắc Quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm giai đoạn 2021 – 2030 thực hiện theo 03 nguyên 
tắc quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2022/TT-BKHCN 
như sau: Thực hiện theo quy định tại Luật Khoa học và 
công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan; Quản lý Chương trình bảo 
đảm công khai, minh bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương 
trình triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung, có hiệu 
quả thiết thực, bảo đảm phù hợp với mục tiêu chung của 
Chương trình; Sử dụng kinh phí của Chương trình đúng 
mục đích, có hiệu quả, không lãng phí, tuân thủ Luật 
Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật.

Có 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm giai đoạn 2021 – 2030; đó là: “Nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ” thuộc Chương trình gồm nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp 
tỉnh được tuyển chọn hoặc giao trực tiếp. “Nhiệm vụ 
được cấp có thẩm quyền giao” để thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp thuộc Chương trình, bao gồm: thông 
tin, truyền thông về năng suất chất lượng; tổ chức các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng 
suất, chất lượng, tăng cường năng lực thử nghiệm chất 
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lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa 
xuất khẩu chủ lực và hoạt động hợp tác quốc tế về năng 
suất chất lượng. Hoạt động quản lý chung của Chương 
trình bao gồm: điều phối, hướng dẫn triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Chương trình; tư 
vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp thực 
hiện nhiệm vụ; kiểm tra, thanh tra, đánh giá, nghiệm 
thu nhiệm vụ; các cuộc họp, hội thảo, công tác trong 
nước và nước ngoài; Sơ kết, tổng kết thực hiện Chương 
trình và các hoạt động cần thiết khác.

Như vậy, các quy định về quản lý Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được áp 
dụng từ ngày 01/12/2022.

TBT-ĐB

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
QCVN 02:2022/BXD VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ 

NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-

BXD về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định số liệu điều kiện 
tự nhiên áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt 
các hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây 
dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây 
dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát 

thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình tại Việt Nam.

Khi thiết kế công trình chịu động đất, đỉnh gia tốc 
nền tham chiếu tại địa điểm xây dựng được xác định 
bằng một trong hai cách sau: Theo bảng phân vùng 
đỉnh gia tốc nền tham chiếu theo địa danh hành chính 
hoặc khi cần chính xác hơn theo Bản đồ phân vùng 
đỉnh gia tốc nền tham chiếu lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 
1:1.000.000 (được lưu trữ tại Viện Vật lý địa cầu – Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Đồng thời, khi thiết kế phòng chống sét cho công 
trình phải căn cứ vào mật độ sét đánh tại địa điểm 
xây dựng công trình theo số liệu của Quy chuẩn này. 
Ngoài ra, phải dựa trên các yếu tố khác bao gồm yêu 
cầu chống sét của công trình, đặc điểm của công trình 
(loại kết cấu, chiều cao công trình, công năng sử dụng), 
dạng địa hình nơi xây dựng công trình, khoảng cách ly 
tới cây xanh hoặc các công trình khác. Mật độ sét đánh 
ở các hải đảo được lấy từ 2,5 lần/km2/năm đến 7,0 lần/
km2/năm.

Quy chuẩn gồm 07 mục và 02 Phụ lục kèm theo, có 
hiệu lực thi hành sau 06 tháng kể từ ngày 26/9/2022 và 
thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 
của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 02:2009/BXD – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng.

Hà My/tcvn.gov.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 số 
31/2022/TT-

BTC
Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam. 08/06/2022 01/12/2022

2
Nghị quyết số 
05/2022/NQ-

HĐND 

HĐND tỉnh 
Điện Biên

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”

08/07/2022 18/7/2022

3
Quyết định số 
21/2022/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 
Điện Biên

Sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 
28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 
ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

14/07/2022 25/07/2022
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Số 
TT Số hiệu Cơ quan ban 

hành Trích yếu
Thời gian

Ban hành Hiệu lực

4
Nghị định số 
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

5
Thông tư số 
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

6
Luật số 

07/2022/
QH15

Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ. 16/06/2022 01/01/2023

7
Thông tư số 
12/2022/TT-

BGTVT
Bộ GTVT

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

8
Nghị định số 
46/2022/NĐ-

CP 
Chính phủ

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

13/07/2022 13/07/2022

9
Nghị định số 
47/2022/NĐ-

CP 
Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 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

10
Thông tư số 
06/2022/TT-
BNNPTNT

Bộ 
NN&PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật thủy sản.

28/07/2022 11/9/2022

II Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Quốc gia mới ban hành

1
Thông tư số 
15/2022/TT-

BGTVT
Bộ GTVT

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 số 
27/2022/TT-

BCT 

Bộ Công 
thương

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn chai LPG composite. 30/10/2022 01/11/2023

2
Thông tư số 
29/2022/TT-

BCT 

Bộ Công 
thương

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 
140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

31/10/2022 01/07/2023

4
Thông tư số 
16/2022/TT-
BNNPTNT

Bộ 
NN&PTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo 
dán gỗ 25/10/2022 25/4/2023
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Số 
TT Số hiệu Cơ quan ban 

hành Trích yếu
Thời gian

Ban hành Hiệu lực

5
Quyết định 
1246/QĐ-
BKHCN

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

Công bố 06 tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)

12/07/2022 12/07/2022

TCVN 13545:2022 (BS EN 1509:2008) Thiết 
bị sân thể thao – Thiết bị cầu lông – Yêu cầu 
chức năng, an toàn và phương pháp thử

TCVN 13546:2022 (BS EN 1510:2004) Thiết 
bị sân thể thao – Thiết bị quần vợt – Yêu cầu 
chức năng, an toàn và phương pháp thử

TCVN 13547:2022 (BS EN 1570:2005) Thiết 
bị sân thể thao – Thiết bị bóng rổ – Yêu cầu 
chức năng, an toàn và phương pháp thử

TCVN 13548:2022 (BS EN 1271:2014) Thiết 
bị sân thể thao – Thiết bị bóng chuyền – Yêu 
cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

TCVN 13549 – 1: 2022 (BS EN 14468 – 1:2015) 
Thiết bị sân thể thao – Bóng bàn: Phần 1 – Yêu 
cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

TCVN 13549 – 2 : 2022 (BS EN 14468 – 1:2015) 
Thiết bị sân thể thao – Bóng bàn: Phần 2 – Yêu 
cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

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, 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. 

TRUNG QUỐC: QUY ĐỊNH VỀ GHI 
DẤU CẢNH BÁO TRÊN SẢN PHẨM 

THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên 

WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về ghi dấu cảnh 
báo trên sản phẩm Thuốc lá Điện tử.

Biện pháp này quy định về nội dung, vị trí, diện tích, 
cỡ chữ và các yêu cầu khác về dấu hiệu cảnh báo ghi 
trên bao bì của thuốc lá điện tử. Biện pháp này áp dụng 
đối với sản phẩm thuốc lá điện tử được tiêu thụ trong 
lãnh thổ của Trung Quốc.

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1675

HÀN QUỐC: TIÊU CHUẨN GHI NHÃN 
ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO 

về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn đối 
với thực phẩm chức năng”. Các nội dung sửa đổi chính 
như sau:

1. Bắt buộc ghi rõ sản phẩm có chứa hoặc có thể 
chứa chất gây dị ứng thực phẩm

2. Ghi rõ thành phần chức năng trong các sản phẩm 
men vi sinh.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. Các nước Thành viên WTO 
có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp 
ý kiến.

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1065

TIN   CẢNH   BÁOTIN   CẢNH   BÁO
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EU: QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM 
DIỆT KHUẨN

EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc 
đưa ra dự thảo Quyết định Ủy ban về xác định xem liệu 
một sản phẩm có chứa chất diệt khuẩn capsicum oleoresin 
có phải là sản phẩm diệt khuẩn sinh học hay không, theo 
Điều 3 (3) của Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện 
và Hội đồng châu Âu. Theo đó, dự thảo Quyết định thực 
thi này của Ủy ban xác định rằng một sản phẩm có chứa 
chất xúc tác capsicumoleoresin và được sử dụng như một 
chất xua đuổi chó mèo sẽ được coi là một sản phẩm diệt 
khuẩn theo nghĩa của Điều 3 (1), điểm (a), của Quy định 
(EU) số 528/2012 và sẽ thuộc loại sản phẩm 19 được xác 
định trong Phụ lục V của Quy định đó. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 06/2022. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức 
của EU. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Mã thông báo G/TBT/N/EU/881

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG 
CÂY CÔNG NGHIỆP - PHẦN 1: CÂY CÀ PHÊ

Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO 
về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng vật liệu nhân giống cây công nghiệp - 
phần 1: cây cà phê. Bản tin TBT | 9 Quy chuẩn này 
quy định yêu cầu chất lượng của vật liệu nhân giống và 
cây giống cây công nghiệp thuộc loài cà phê Robusta 
(Coffea canephora) và cà phê Arabica (Coffea arabica) 
phục vụ sản xuất cây giống theo phương pháp nhân 
giống vô tính (cây giống ghép) và hữu tính (cây giống 
thực sinh, hạt giống). Quy chuẩn này áp dụng đối với 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán và tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán vật 
liệu nhân giống và cây giống cà phê Robusta (Coffea 
canephora) và cà phê Arabica (Coffea arabica). Thời 

gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào tháng 12 năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước 
Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 19/11/2021. 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/206 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG 

CÂY ĂN QUẢ PHẦN 1: CÂY CAM
Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO 

về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống cây ăn quả phần 1: cây 
cam. Quy chuẩn này quy định yêu cầu chất lượng của 
vật liệu nhân giống cây ăn quả thuộc loài cam chanh 
(Citrus sinensis) và cam sành (Citrus nobilis) theo 
phương pháp ghép. Quy chuẩn này áp dụng đối với các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu vật liệu 
nhân giống cam. Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào Bản tin TBT | 10 tháng 12 
năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham 
gia đóng góp ý kiến vào 19/11/2021. 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/207 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG 

CÂY ĂN QUẢ PHẦN 3: CÂY CHUỐI
Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO 

về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống cây ăn quả phần 3: cây 
chuối. Quy chuẩn này quy định yêu cầu chất lượng của 
vật liệu nhân giống chuối loài Musa spp. Theo phương 
pháp nuôi cấy mô. Quy chuẩn này áp dụng đối với các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu vật liệu 
nhân giống chuối. Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 12 năm 2021. Hạn 
cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý 
kiến vào 19/11/2021. 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/208 

DANH MỤC CÁC TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
Từ ngày 15/09 đến ngày 15/10/2022

Số 
TT

Nước 
thông báo

Số lượng
thông báo Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

1 Argentina 12 Tấm đệm; Pho mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Sắt, thép; Thực phẩm 
nói chung; Dầu động thực vật; Đường;

2 Ả Rập 13 Kem phô mai; Cá; Phô mai chế biến; Rau quả; Ngũ cốc; Dầu ăn động 
thực vật; Rau bina; Thiết bị lưu trữ chất lỏng; Thực phẩm nói chung

3 Anh 4 Mỹ phẩm; Nhựa; Lò sưởi sử dụng nhiên liệu rắn; Thiết bị y tế;

4 Ấn Độ 5 Đường và các sản phẩm từ đường; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực 
phẩm; Ngũ cốc; Thực phẩm đóng gói; Ngũ cốc



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 11/2022.

Bản tin SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Kính gửi:
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Số 
TT

Nước 
thông báo

Số lượng
thông báo Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

5 Braxin 31
Cà phê; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thuốc trừ sâu; Dược phẩm; Thiết bị y tế; 
Thiết bị chụp ảnh phóng xạ; Máu; Thiết bị đo lường; Gang; Hộp mực; Súng 
lục; Máy biến áp điện; Xà phòng; Lốp xe; Bơm tiêm vô trùng dùng một lần; 
Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Ti vi; Container; Sắt và thép

6 Burundi 19 Vải dệt; Đường; Chất hoạt động bề mặt; Đèn; Mỹ phẩm; Kem ủ tóc, 
Kem dưỡng tóc; Thuốc lá 

7 UAE 9 Kem phô mai; Cá; Phô mai chế biến; Rau quả; Ngũ cốc; Dầu ăn động 
thực vật; Rau bina

8 Chi lê 6 Sản phẩm dành cho trẻ em; Bao bì; Xe cơ giới hạng nhẹ; Hóa chất; Thiết 
bị y tế; Máy quay

9 Colombia 3 Phụ gia thực phẩm; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Lốp 
xe đường bộ;

10 Costa Rica 1 Thực phâm 
11 El Salvador 1 Nhà dân dụng

12 Đài Loan 5 Sản phẩm công nghệ thông tin; Thực phẩm đóng gói; Ống nhựa; Phụ gia 
thực phẩm; Cửa chống cháy;

13 Hoa Kỳ 40

Tủ lạnh dân dụng; Thiết bị y tế; Sản phẩm điện lạnh tiêu dùng; Chất hóa học; 
Bạc nitrat; Mỹ phẩm; Máy sấy quần áo; Một số chất hóa học; Chất hóa học; An 
toàn lao động; Chì trong kẹo; Hydrofluorocarbon; Sản phẩm thuốc lá; Thiết bị 
Bảo vệ Cá nhân; Chất thải nguy hại; Quạt và máy thổi; Các chất chống cháy; 
Organohalogen; Lớp phủ khí dung; Máy giặt quần áo dân dụng; Cổng và tường 
bao Lò phản ứng nhiệt độ cao; Thùng xốp polystyrene; Xe tải không phát thải; 
Động cơ và phương tiện hạng nặng; Khí thải máy bay; Mảnh vụn quỹ đạo vệ 
tinh; Thiết bị tần số vô tuyến (RF); Lớp phủ khí dung; Ghi nhãn thịt và các sản 
phẩm gia cầm; Chất hóa học; Bao bì; Máy lọc không khí; Đồ nội thất

14 Israel 11
Dầu phanh xe cơ giới; Hộp và vỏ cho các phụ kiện điện; Thảm dệt; Đèn 
huỳnh quang tự chấn lưu; Đèn di động; Tã trẻ em; Nhôm sunfat; Bộ đèn; 
Đồ nội thất; Kính y tế

15 EU 7
Thực phẩm nói chung; Đồ uống có cồn; Sản phẩm hữu cơ; Chất hóa học; 
Xe ô tô chở người và xe tải; Sản phẩm làm đẹp; Sản phẩm hữu cơ; Vận 
chuyển khí thải CO2; Sản phẩm diệt khuẩn; Xe ô tô chở người và xe tải 
(xe có động cơ loại M1 và N1); 

16 Mexico 6
Thuốc khử trùng; Thiết bị đầu cuối viễn thông; Van giảm áp; Máy nước 
nóng sử dụng trong gia đình và thương mại; Thiết bị an toàn cho xe hạng 
nhẹ; Sản phẩm thủ công bằng gỗ Olinalá

17 Thái Lan 10 Thiết bị thông tin vô tuyến; Thiết bị liên lạc vô tuyến điện di động mặt 
đất; Thuốc lá; Động cơ; Nồi cơm điện; Nồi nhiệt điện; Ấm điện


