
Kính gửi: Quí bạn đọc
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 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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I. GIỚI THIỆU CHUNG

FTA mở ra cơ hội giúp nông sản việt ghi dấu ấn 
trên thị trường thế giới.

II. TIN TỨC – SỰ KIỆN

Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng làm việc với Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Điện Biên.

Nâng cao nhận thức an toàn nghề nghiệp của 
doanh nghiệp với tiêu chuẩn ISO 45001.

Doanh nghiệp xuất khẩu sang EU cần cập 
nhật liên tục quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thông tư 09/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
thông tư 40/2015-TT-BCT quy định thực hiện quy 
tắc xuất xứ trong VKFTA.

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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FTA MỞ RA CƠ HỘI GIÚP NÔNG SẢN 
VIỆT GHI DẤU ẤN TRÊN THỊ TRƯỜNG 

THẾ GIỚI
Việc tham gia hàng loạt các Hiệp định thương 

mại tự do (FTA) góp phần quan trọng thúc đẩy 
mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu nông sản, mở ra 
những cơ hội lớn cho nông sản Việt ghi dấu ấn trên 
thị trường thế giới.

Những năm qua, Việt Nam đã tham gia hàng loạt 
các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó, nổi bật 
nhất là các FTA thế hệ mới, như: Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA); Hiệp 
định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA); Hiệp 
định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Điều 
này đã góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt 
động xuất khẩu nông sản, mở ra những cơ hội lớn cho 
nông sản Việt ghi dấu ấn trên thị trường thế giới.

Trước tiên, với Hiệp định EVFTA, kể từ khi có hiệu 
lực đã mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam, 
hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến ngành hàng thủy sản. 
Có khoảng 220 số dòng thuế các sản phẩm thủy sản có 
thuế suất cơ sở từ 0% đến 22%, trong đó phần lớn thuế 
cao từ 6% đến 22% đã được đưa về 0% ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực, số dòng thuế còn lại được cắt giảm về 
0% theo lộ trình 3 đến 7 năm, góp phần quan trọng tăng 
cao sức cạnh tranh về giá của thủy sản Việt Nam so với 
các sản phẩm cùng loại của các quốc gia khác. 

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu về 
thủy sản tại thị trường EU đã phục hồi rõ rệt. Riêng 2 
tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU 
đạt gần 28 triệu USD, tăng gần 76%; đối với mặt hàng 
tôm, xuất khẩu sang EU đạt 159 triệu USD, tăng 66% 
so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sang Hà 
Lan, Đức, Bỉ tăng lần lượt là 77%, 59% và 82%. 

Không chỉ thủy sản, gạo cũng là một trong những 
mặt hàng tận dụng được nhiều lợi thế nhờ các hiệp định 
EVFTA, UKVFTA, RCEP. Tính riêng 2 tháng đầu năm 
2022, Việt Nam xuất khẩu hơn 15.500 tấn gạo sang EU, 
đạt kim ngạch 11,7 triệu USD, tăng gần 4 lần về lượng 
và tăng 4,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá 
gạo bình quân xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 755 
USD/tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Đối với Hiệp định RCEP, được 10 nước thành viên 
ASEAN ký kết với các nước đối tác gồm Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chính 
thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã tạo thành một 
khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, xét về quy 
mô dân số (với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm 
khoảng 30% dân số thế giới) và GDP hơn 27.000 tỷ 
USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu. 

Sau khi RCEP có hiệu lực, các bên ngay lập tức thực 
hiện các cam kết của mình, trong đó có các cam kết 
cắt bỏ thuế quan. Điều này được kỳ vọng tạo ra nhiều 
lợi thế cho các mặt hàng nông sản Việt Nam trong thời 
gian tới, nhất là đối với ngành hàng thủy sản vì ngoài 
các thành viên ASEAN thì 5 nước đối tác tham gia 
RCEP đều là các đối tác quan trọng của ngành thủy 
sản Việt Nam. Hiện, xuất khẩu thủy sản vào thị trường 
RCEP chiếm khoảng 52% tổng kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam. Ngoài ra, mặt hàng gạo và trái 
cây cũng có nhiều cơ hội vì RCEP có sự tham gia của 
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng đầu hai mặt 
hàng này của Việt Nam. 

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam 
tại Nhật Bản cho biết, các thị trường chất lượng cao như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand hiện 
cũng rất rộng mở cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam 
khi Hiệp định RCEP có hiệu lực. Nhật Bản hiện đang nhập 
nhiều loại trái cây, rau, củ của Việt Nam như: chuối, dừa, 
vải, sầu riêng, hạt điều, đậu tương Nhật, khoai môn… 
Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam đều còn 
ít, cụ thể: xoài tươi mới chiếm 5,5% thị phần nhập khẩu 
so với Thái Lan là 17,1%; xoài sấy chiếm 4,3% thị phần 
so với Thái Lan là 19%; đậu tương Nhật, khoai môn mới 
chỉ chiếm lần lượt 1% và 0,1% thị phần (hai mặt hàng 
này Nhật Bản chủ yếu nhập từ Trung Quốc). 

Ngoài ra, ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cho biết thêm, 
hiện số lượng người dân đến từ các nước châu Á đang 
sinh sống và làm việc tại Nhật Bản khá lớn, đồng thời 
số lượng người Việt Nam tăng rất nhanh trong những 
năm qua. Do vậy, nông, thủy sản Việt Nam vẫn còn 
nhiều tiềm năng để xuất khẩu sang Nhật Bản trong thời 
gian tới vì vậy cần xúc tiến mở cửa thị trường cho nhiều 
mặt hàng hơn nữa để sớm tận dụng các ưu đãi từ RCEP 
nói riêng và các FTA khác nói chung.

Thanh Tùng/Vietq.vn

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC 
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG LÀM VIỆC VỚI SỞ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và định hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng 
tâm trong thời gian tới, ngày 30/4/2022, Đoàn công 
tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) do ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục 
trưởng phụ trách Tổng cục làm trưởng đoàn đã có 
buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (Sở 
KH&CN) và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng tỉnh Điện Biên.
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Đ/c Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng
 phụ trách Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại buổi làm 
việc với Sở KH&CN và Chi cục TCĐLCL Điện Biên.

Tham dự buổi làm việc về phía Tổng cục TCĐLCL 
còn có sự tham gia của Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Tổng cục như: Vụ Đo lường, Vụ Đánh giá hợp chuẩn 
và hợp quy, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính 
và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL.

Về phía Sở KH&CN tỉnh Điện Biên có sự tham 
dự của ông Lê Văn Quang, Phó Giám đốc Sở và ông 
Bùi Tiến Sĩ – Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL cùng 
với đại diện các phòng, ban thuộc Sở KH&CN và lãnh 
đạo, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Chi cục 
TCĐLCL tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả hoạt động TCĐLCL 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời gian qua và kế 
hoạch hoạt động trong thời gian tới do Chi cục trưởng Bùi 
Tiến Sĩ trình bày; nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các 
đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Hà 
Minh Hiệp đánh giá cao nỗ lực của Sở KH&CN, Chi cục 
TCĐLCL trong triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động 
quản lý nhà nước về TCĐLCL trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
– tỉnh biên giới, còn nhiều khó khăn. Phó Tổng cục trưởng 
đề nghị Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL Điện Biên tích 
cực tham mưu cho UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm 
vụ trọng tâm về công tác TCĐLCL trong thời gian tới.

Theo Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp, thời 
gian tới cần đẩy mạnh triển khai có hiệu quả “Đề án 
triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc” (Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 
của Thủ tướng Chính phủ), trong đó tập trung vào các 
hoạt động: phổ biến, hướng dẫn áp dụng các VBQPPL, 
các TCVN, QCVN về TXNG (hiện nay Bộ KH&CN 
đã công bố 23 TCVN trong lĩnh vực này); thực hiện 
quản lý TXNG gắn với quản lý chất lượng, quản lý 
theo chuỗi qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm 
của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận 
chuyển, phân phối và kinh doanh….

Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng 

lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 996/
QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ), 
tập trung hỗ trợ DN thực hiện Chương trình đảm bảo 
đo lường gắn với quản lý lượng của hàng đóng gói sẵn. 
Công bố các doanh nghiệp đã tham gia chương trình 
đảm bảo đo lường áp dụng dấu định lượng. Xây dựng 
mô hình điểm về áp dụng đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp (Tổng cục sẽ phối hợp, hỗ trợ địa phương đào 
tạo chuyên gia tư vấn, đào tạo cho doanh nghiệp thực 
hiện Chương trình đảm bảo đo lường và xây dựng 
01 mô hình điểm doanh nghiệp xây dựng và áp dụng 
Chương trình đảm bảo đo lường);

Đối với Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg 
ngày 31/8/2020 và Kế hoạch nâng cao năng suất dựa 
trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 
giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 36/QĐ-TTg 
ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) tập trung 
tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức 
về NSCL cho DN; hỗ trợ DN áp dụng các HTQL, công 
cụ cải tiến NSCL cơ bản, đưa NSCL vào các cơ sở sản 
xuất, dịch vụ du lịch; hình thành các mô hình du lịch 
xanh, phát triển cộng đồng.

Đẩy mạnh hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các 
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, 
chuyển đổi số. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc 
rà soát, sắp xếp, chuẩn hóa hệ thống đảm bảo tích hợp 
gọn nhẹ, tránh chồng chéo.

Phó Tổng cục trưởng cũng giao các đơn vị trực 
thuộc Tổng cục phối hợp, hỗ trợ địa phương trong triển 
khai các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên ngay trong năm 
kế hoạch 2022 và các năm tiếp theo./.

Sơn Hưng - TBT ĐB

NÂNG CAO NHẬN THỨC AN TOÀN 
NGHỀ NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP 

VỚI TIÊU CHUẨN ISO 45001
An toàn lao động cần trở thành một trong những 

ưu tiên hàng đầu trong mọi ngành sản xuất và để 
giải quyết vấn đề này, tiêu chuẩn ISO 45001 như 
một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp quốc tế đầu tiên trên thế giới.

Tiêu chuẩn này phù hợp cho các tổ chức trong bất 
kỳ lĩnh vực nào, giúp đơn giản hóa hoạt động cho các 
tổ chức giao dịch quốc tế. Tiêu chuẩn mới thay thế 
OHSAS 18001 và các tiêu chuẩn cụ thể theo quốc 
gia khác và các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 
18001 có ba năm để chuyển đổi ISO 45001: 2018 được 
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áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình, hoạt 
động của tổ chức. Mục tiêu chính của hệ thống quản lý 
ISO 45001 bao gồm: Cải tiến liên tục hiệu suất quản lý 
Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (OH & S); Đảm bảo 
việc thực hiện yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, đạt 
được các mục tiêu của OH&S.

Bên cạnh đó, lợi ích của ISO 45001 đối với doanh 
nghiệp có thể thấy như: Giảm thiểu rủi ro tổn thương 
và bệnh tật tại nơi làm việc trong phạm vi có thể; Nhận 
diện và loại trừ sớm nguồn gốc gây rủi ro. Nhờ đó, có 
thể đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu quy 
định theo luật pháp đối với công tác bảo vệ sức khỏe & 
an toàn nghề nghiệp; Thiết lập các biện pháp kiểm soát 
hoạt động để quản lý rủi ro OH&S, các yêu cầu pháp lý 
và các cầu khác của tổ chức; Doanh nghiệp sẽ nâng cao 
ý thức về an toàn nghề nghiệp, khuyến khích đội ngũ 
nhân viên, các nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ nâng 
cao tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của họ, đồng thời 
nâng cao uy tín trước các khách hàng, nhà cung ứng, 
cơ quan hữu quan và nhà đầu tư như là doanh nghiệp 
an toàn và có uy tín; Đánh giá hiệu quả OH&S và tìm 
cách cải tiến, thông qua hành động thích hợp; Cải thiện 
khả năng đáp ứng các vấn đề tuân thủ quy định; Giảm 
chi phí xử lý cho sự cố, rủi ro không mong muốn; Giảm 
thời gian dừng máy và chi phí gián đoạn hoạt động sản 
xuất. Các vụ tai nạn nghề nghiệp và thời gian ngưng trệ 
thường dẫn đến tình trạng tạm dừng của các quy trình 
sản xuất, cung ứng và trong tình huống xấu nhất, có thể 
dẫn đến các trường hợp hủy bỏ đơn đặt hàng.

ISO 45001 sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu sự cố; 
Giảm chi phí bảo hiểm do ISO 45001 đảm bảo doanh 
nghiệp đang hoạt động tốt nhờ việc quản lý thường 
xuyên, chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi nhân viên; Giảm 
tỷ lệ vắng mặt và thay đổi nhân sự (do nguyên nhân tai 
nạn); Đạt được công nhận/chứng nhận một trong những 
tiêu chuẩn quốc tế (điều này tăng uy tín của tổ chức đối 
với khách hàng và đảm bảo trách nhiệm xã hội được 
thực hiện). Là một trong số những doanh nghiệp áp 
dụng thành công ISO 45001, Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Điện Nam hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất và kinh doanh sản phẩm thép, gang đúc, bên cạnh 
việc liên tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, Công ty luôn nỗ lực trong việc xây dựng 
môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh cho người 
lao động, đáp ứng tối đa yêu cầu phòng chống cháy nổ 
và liên tục cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công 
nhân viên. Nhờ đó, không có sự cố nghiêm trọng về sản 
xuất trong công ty, người lao động được làm việc trong 
môi trường an toàn, hạn chế sự cố và tai nạn rủi ro.

Hay tại Công ty CP Hóa chất Nông Việt, nhờ áp 
dụng ISO 45001, doanh nghiệp đảm bảo an toàn, sức 
khỏe cho người lao động; bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, 

công nhân ngày càng được nâng cao tay nghề và kinh 
nghiệm, xử lý nhanh các tình huống xảy ra. Đây chính 
là yếu tố quan trọng giúp Công ty hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch trong năm qua và tích cực phấn đấu đạt 
kết quả tốt hơn cho những năm tiếp theo.

An Hạ/Vietq.vn

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU SANG 
EU CẦN CẬP NHẬT LIÊN TỤC QUY 
ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Doanh nghiệp giao thương với thị trường EU cần 

thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất 
lượng, kể cả quy cách đóng gói, bao bì, thông tin sản 
phẩm; tuân thủ các yêu cầu về cạnh tranh lành mạnh, 
minh bạch thông tin, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Kể từ khi Hiệp định thương mại Việt Nam-EU 
(EVFTA) có hiệu lực, nhiều ngành hàng như giày dép, 
dệt may, thủy sản, gỗ, rau quả đều đã tận dụng khá tốt 
và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng 
nông sản, thực phẩm, rau quả xuất khẩu của Việt Nam 
đang tăng trưởng cao ở mức từ 20-30%/năm và không 
bị hạn chế về chủng loại, sản lượng. Cụ thể như với 
rau quả, trước khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, mặt 
hàng này xuất khẩu vào EU được hưởng mức thuế suất 
ưu đãi theo Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) 
nhưng vẫn ở mức khá cao từ 10-20%.

Thế nhưng, từ khi EVFTA đi vào thực thi, mặt hàng 
rau quả và gia vị lại nằm trong top đầu ngành được 
hưởng ưu đãi thuế quan, có khoảng 94% trong tổng 
số 547 dòng thuế nhóm hàng rau, quả tươi và chế biến 
được EU cắt giảm về 0%; trong đó, nhiều mặt hàng rau, 
quả có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế nhưng đến nay thị phần 
rau, quả của Việt Nam tại thị trường EU mới chỉ chiếm 
dưới 1% nhu cầu thị trường châu Âu. Lý giải nguyên 
nhân này, các chuyên gia cho rằng cơ cấu giữa các mặt 
hàng chưa cân đối, hiệu quả kinh tế chưa cao. Sản lượng 
và chất lượng sản phẩm chưa ổn định, rào cản về tiêu 
chuẩn kỹ thuật của rau, quả và gia vị xuất khẩu của các 
doanh Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
thị trường châu Âu. Hơn nữa, mặc dù EU là thị trường 
quan trọng và nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam nhưng cũng là thị trường đòi hỏi yêu 
cầu khắt khe và có tập quán thương mại đặc thù.

Chẳng hạn như gần đây, EU sửa đổi quy định về 
mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong và trên một 
số sản phẩm nhất định. Ngày 7 tháng 4 năm 2022 Ủy 
ban châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/566 
sửa đổi phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 về 
mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong hoặc trên 
các sản phẩm nhất định như trái cây tươi và đông lạnh, 



TIN TỨC - SỰ KIỆN

5

các loại hạt; rau tươi và đông lạnh; dầu và trái cây có 
dầu; trà, cà phê, thảo dược và cacao; các loại gia vị; các 
sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Kế đó, ngày 12 tháng 4 năm 2022, EU ban hành 
Quy định số (EU) 2022/617 về việc sửa đổi quy định 
(EC) số 1881/2006 về mức thủy ngân tối đa trong cá và 
muối. Theo đó, hàm lượng thủy ngân trong cá từ mức 
0,3 đến 1,0 – tùy thuộc vào loại cá và hàm lượng thủy 
ngân trong muối ở mức 0,1.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Ủy ban châu Âu ban 
hành Quy định (EU) 2022/634 sửa đổi Quy định (EU) 
37/2010 liên quan đến việc phân loại chất bambermycin 
và giới hạn dư lượng tối đa của nó trong thực phẩm có 
nguồn gốc động vật.

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban châu Âu ban 
hành Quy định số (EU) 2022/650 về việc sửa đổi Phụ lục 
của Quy định (EU) 231/2012 quy định các thông số kỹ 
thuật cho chất phụ gia thực phẩm được liệt kê trong Phụ 
lục II và III của Quy định (EC) số 1333/2008 liên quan 
đến thông số kỹ thuật đối với natri diacetate (E262).

Đây là những quy định doanh nghiệp xuất khẩu thực 
phẩm sang EU cần nắm bắt để đảm bảo duy trì hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, doanh nghiệp 
giao thương với thị trường EU cần thường xuyên cập 
nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, kể cả quy cách 
đóng gói, bao bì, thông tin sản phẩm; tuân thủ yêu cầu 
về cạnh tranh lành mạnh, minh bạch thông tin, nguồn 
gốc xuất xứ hàng hóa.

Để gia tăng xuất khẩu sang thị trường EU, các 
chuyên gia thương mại cho rằng doanh nghiệp cần 
tuân thủ quy định bắt buộc của thị trường cũng như 
đáp ứng các nhu cầu bổ sung. Cùng đó, doanh nghiệp 
phải dán nhãn với thông tin chính xác và xây dựng 
thương hiệu, kể chuyện về sản phẩm đi kèm với nghiên 
cứu phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng. 
                                                      Thanh Tùng/Vietq.vn

THÔNG TƯ 09/2022/TT-BCT SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG THÔNG TƯ 40/2015/TT-BCT 

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC 
XUẤT XỨ TRONG VKFTA

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 trong khuôn khổ Kỳ 
họp lần 5 của Ủy ban Hỗn hợp thực thi VKFTA tại 
Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt 
Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và 
Năng lượng Hàn Quốc thay mặt Chính phủ hai nước 
ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng 
quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Phụ lục 3-A sửa đổi nêu trên có một số nội dung 
mới như sau:

- Chuyển đổi kỹ thuật danh mục Quy tắc cụ thể mặt 
hàng (PSR) thuộc 97 Chương ở cấp độ HS 6 số từ phiên 
bản HS 2012 sang phiên bản HS 2017.

- Sửa đổi tiêu chí xuất xứ hàng hóa tương ứng đối 
với một số mặt hàng dệt may thuộc các Nhóm 61.01 - 
61.17, 62.01 - 62.12 và 62.15 - 62.17.

Ngày 01 tháng 6 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ký ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BCT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-
BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc. 
Thông tư số 09/2022/TT-BCT gồm 2 điều và 1 Phụ lục, 
trong đó nội dung Phụ lục thay thế toàn bộ Phụ lục II 
(Quy tắc cụ thể mặt hàng) ban hành kèm theo Thông tư 
số 40/2015/TT-BCT.

Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2022.

trungtamwto.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 

03/2022/TT-
BKHCN

Bộ 
KH&CN

Quy định về giám định tư pháp trong hoạt 
động khoa học và công nghệ 20/04/2022 15/06/2022

2 Nghị định 
27/2022/NĐ-CP Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia 19/04/2022 19/04/2022
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Số 
TT Số hiệu Cơ quan 

ban hành Trích yếu
Thời gian

Ban hành Hiệu lực

3 Nghị định 
22/2022/NĐ-CP Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, 
nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục 
đích kinh doanh

25/03/2022 10/05/2022

4
Thông tư

02/2022/
BTTTT

Bộ Thông 
tin và truyền 

thông

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

16/05/2022 01/07/2022

5
Thông tư 

04/2022/TT-
BKHCN

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống 
chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường

31/05/2022 15/07/2022

6
Thông tư 

05/2022/TT-
BKHCN

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp 31/05/2022 01/06/2022

7
Thông tư 

06/2022/TT-
BKHCN

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư 
viện khoa học và công nghệ

31/05/2022 15/07/2022

8
Thông tư 

07/2022/TT-
BKHCN

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước

31/05/2022 15/07/2022

9
Thông tư 

09/2022/TT-
BCT

Bộ Công 
thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

01/06/2022 01/08/2022

10
Thông tư 

10/2022/TT-
BCT

Bộ Công 
thương

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định 
thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

01/06/2022 16/07/2022

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

1
Thông tư 

23/2022/TT-
BQP

Bộ
Quốc phòng

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các 
sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản 
phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ 
IPsec và TLS”

04/04/2022 20/05/2022
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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 Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên số 886 – đường 
Võ Nguyên Giáp – Phường Mường Thanh – Thành phố 
Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên. 

CẢNH BÁO 5 LOẠI THUỐC NGOẠI NHẬP 
GIẢ MẠO HỒ SƠ BỊ PHÁT LỆNH THU HỒI

Cục Quản lý Dược vừa quyết định thu hồi 5 
loại thuốc giả mạo hồ sơ, đặc biệt khi các công ty 
sản xuất thuốc này đều hoạt động trụ sở chính tại 
TP.HCM, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP Lê Thị 
Quỳnh Như cho biết, ngay khi nhận công văn của 
Cục, sở đã ban hành 2 công văn về việc này.

Công văn thứ nhất ban hành ngày 2/6, thể hiện rõ 
việc quản lý, thẩm định hồ sơ, chất lượng thuốc thuộc 
thẩm quyền của Bộ Y tế. Sở Y tế TP căn cứ vào các nội 
dung, điều khoản theo đúng quy định pháp luật để thực 
hiện việc thu hồi.

Công văn thứ hai, gửi Phòng Y tế TP. Thủ Đức và 
các quận, huyện để triển khai thực hiện việc thu hồi đến 
các cơ sở kinh doanh, bệnh viện trên địa bàn. Đến nay, 
việc thu hồi số lượng 5 loại thuốc đang được ngành y tế 
và các bên liên quan phối hợp thực hiện. Sở Y tế sẽ có 
báo cáo sau khi hoàn tất.

Ngày 9/6, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có quyết định 
thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối 
với 5 thuốc do giả mạo hồ sơ. Cơ sở đăng ký thuốc, 
nhập khẩu thuốc phối hợp các đơn vị liên quan thu hồi 
toàn bộ mặt hàng thuốc giả mạo hồ sơ, gửi báo cáo thu 
hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/6.

Theo đó, các loại thuốc bị thu hồi gồm: Pompezo 
40mg, hoạt chất Esomeprazol (dưới dạng vi hạt 
Esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg, dạng bào chế 
viên nang cứng, số đăng ký VN-22822-21; Pompezo 
20mg, hoạt chất Esomeprazol (dưới dạng vi hạt 
Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg, dạng bào chế 
viên nang cứng, số đăng ký VN-22821-21; Choludexan 
300mg, hoạt chất Acid ursodeoxycholic 300mg, dạng 
bào chế viên nang cứng, số đăng ký VN-22820-21; 
Etacid 0,05%, mỗi liều xịt chứa Mometason furoat 

50mcg, dạng bào chế hỗn dịch xịt mũi, số đăng ký VN-
22821-21.4 loại thuốc trên do Công ty CP Dược phẩm 
Minh Kỳ (ở số 1-3, lô C, cư xá Lạc Long Quân, quận 
5, phường 11, TP.HCM) đăng ký; do World Medicine 
Ilac San. ve Tic. A.S. (ở 15 Temmuz Mah. Cami Yolu 
Cad. No 50, Güneşli, Bagcilar/ Istanbul – Turkey) sản 
xuất. Loại thuốc còn lại bị thu hồi là Ulsepan 40mg, 
hoạt chất Pantoprazole 40mg, dạng bào chế viên nén 
bao tan trong ruột, số đăng ký VN-22123-19. Thuốc 
này do Công ty TNHH MTV DP Altus (ở 49, đường 79, 
phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) đăng ký; do World 
Medicine Ilac San. ve Tic. A.S. (ở 15 Temmuz Mah. 
Cami Yolu Cad. No 50, Güneşli, Bagcilar/ Istanbul – 
Turkey) sản xuất.

Theo Cục Quản lý Dược, các loại thuốc nêu trên bị 
thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do vi 
phạm điểm d, khoản 1, điều 58 Luật Dược: Giấy đăng 
ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp dựa 
trên hồ sơ giả mạo. Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu 
cơ sở đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ 
sở sản xuất có thuốc ban hành kèm theo quyết định 
này gửi thông báo thu hồi tới cơ sở bán buôn, bán lẻ, 
sử dụng thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ các mặt hàng 
thuốc nêu trên, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý 
Dược trước ngày 15/6.

Vietq.vn

CANADA ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI THÀNH PHẦN 
DƯỢC PHẨM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG 

KHUẨN TRONG THUỐC
Nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Canada đã 

đưa ra thông báo đề xuất tham vấn sửa đổi Danh 
sách các thành phần dược phẩm có hoạt tính kháng 
khuẩn nhất định (gọi tắt là Danh mục A).

Bộ Y tế Canada dự định sửa đổi Danh mục A trong 
đó nêu tên một số thành phần dược phẩm có hoạt tính 
kháng khuẩn quan trọng trong thuốc dành cho con 
người. Các thành phần trong Danh mục A phải tuân 
theo biện pháp giúp hạn chế sự phát triển của việc đề 
kháng với các loại kháng sinh quan trọng về mặt y tế 
này và các biện pháp này là một phần trong cam kết 
của Bộ Y tế Canada về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
an toàn thực phẩm.

Tại Cục Thuốc thú y của Bộ Y tế Canada (gọi tắt là 
VDD), thực hiện các thay đổi đối với Danh mục A theo 
yêu cầu, bao gồm khi: Bộ Y tế Canada phê duyệt một 
loại thuốc kháng sinh mới đáp ứng các tiêu chí phân 
loại; Có thông tin mới về một loại thuốc kháng sinh có 
sẵn trên thị trường quốc tế; Có thông tin mới về một 
loại thuốc kháng sinh đã có trong danh sách.

TIN   CẢNH   BÁOTIN   CẢNH   BÁO
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Kể từ khi công bố Danh mục A vào năm 2017, các 
chất kháng khuẩn mới hơn quan trọng đối với thuốc 
dành cho con người đã trở nên sẵn có. Bộ Y tế Canada 
tiến hành cuộc kiểm tra dựa trên tài liệu về các loại thuốc 
kháng khuẩn theo một bộ tiêu chí đã được thiết lập sẵn 
trên trang web của Bộ Y tế Canada và xác định các chất 
kháng khuẩn bổ sung cần được xem xét để đưa vào Danh 
mục A. Mục đích của thông báo: Bảo vệ sức khỏe động 
vật, sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Nhật Bản thông báo sửa đổi một phần 
các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Theo 
đó, các quy định đối với độc tố bạch hầu trong “Vắc xin 
liên hợp vi khuẩn 13-valent bị hấp phụ bởi vi khuẩn gây 
bệnh bạch hầu (liên hợp CRM197 đột biến diphtheria)” 
trong yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học 
sẽ được sửa đổi một phần. Mục đích của thông báo: Để 
thiết lập tiêu chuẩn cho quy trình sản xuất, đặc tính, 
chất lượng, bảo quản và những thứ khác của dược phẩm 
mà phải đặc biệt chú ý đến việc đạt được sức khỏe cộng 
đồng và vệ sinh (Sản phẩm sinh học).

Vietq.vn

NHẬP KHẨU THUỐC: DƯỢC PHẨM 
TRUNG ƯƠNG 2 PHẢI THU HỒI VIÊN 

NANG TODUC
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có thông báo thu 

hồi thuốc Viên nang Toduc do Công ty TNHH MTV 
dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu không đạt 
chất lượng

Cục Quản lý Dược cho biết, căn cứ vào công văn 
số 414 /VKNTTW-KHTK của Viện kiểm nghiệm thuốc 
Trung ương gửi kèm giấy kiểm nghiệm số 52L264 ngày 
28/04/2022 về thuốc Viên nang Toduc (Itraconazole 
100mg), Số GĐKLH: VN-17670-14, Số lô: TU0012105; 
NSX: 23/06/2021; HD: 22/06/2023 do Công ty Saga 
Laboratories (India) sản xuất, Công ty TNHH MTV 
dược phẩm Trung ương 2 (CODUPHA) nhập khẩu. Theo 
đó, mẫu thuốc do Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương 
lấy tại Công ty TNHH Dược phẩm Trung Nghĩa (Quầy 
115, tầng 1, Hapu Medicenter, Số I Nguyễn Huy Tưởng, 
Thanh Xuân, Hà Nội), mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan (vi phạm mức độ 2).

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi thuốc 
Viên nang Toduc (Itraconazole 100mg) do công ty 
TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu tại 
các cơ sở kinh doanh được, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn Hà Nội; các cơ sở kinh doanh dược, 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không nằm trên địa bàn 

Hà Nội đã mua lô thuốc trên do Công ty TNHH Dược 
phẩm Trung Nghĩa cung cấp (nếu có).

Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y 
tế Hà Nội, bao gồm số lượng nhập khẩu, số lượng 
phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các 
bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở 
bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định 
hiện hành; yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Trung 
Nghĩa tiến hành thu hồi toàn bộ số thuốc Toduc Số lô: 
TU0012105 không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên 
tại công ty và các cơ sở kinh doanh, sử dụng đã được 
công ty phân phối.

Cục quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội công bố 
thông tin về việc thu hồi lô thuốc Toduc, đồng thời kiểm 
tra giám sát Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung 
ương 2 và Công ty TNHH Dược phẩm Trung Nghĩa 
thực hiện việc thu hồi lô thuốc Toduc theo quy định.

Được biết, thuốc Toduc 100 mg là sản phẩm của 
Công ty Saga Laboratories sản xuất, có thành phần 
chính là Itraconazole. Thuốc được dùng để điều trị các 
tình trạng nhiễm nấm âm đạo, nấm da, viêm giác mạc, 
nấm móng, nấm toàn thân do các chủng còn nhạy cảm 
với itraconazol gây ra như: Candida spp., Trichophyton 
spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum, 
Aspergillus spp., Histoplasma, Sporotrichum, 
Coceidioides immiris, Blatomyce. Toduc 100 mg được 
bào chế dạng viên nang và đóng gói theo quy cách hộp 
1 vỉ x 10 viên.

Sản phẩm này do Công ty TNHH MTV dược phẩm 
Trung ương 2 (CODUPHA) (tại địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 
Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, 
Quận 10, Hồ Chí Minh) nhập khẩu. Đây là một trong 
nhữnng Công ty Phân phối Dược chuyên nghiệp hàng 
đầu tại Việt Nam và cũng là một trong 06 công ty dược 
phẩm được Nhà nước, Bộ Y tế giao đảm trách Chương 
trình dự trữ, Dự trữ và lưu thông thuốc quốc gia, các 
thuốc cần kiểm soát đặc biệt.

Vietq.vn

CẢNH BÁO THỰC PHẨM BẢO VỆ 
SỨC KHỎE XUÂN DƯỢC VƯƠNG “NỔ” 

CÔNG DỤNG NHƯ THUỐC CHỮA BỆNH
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra 

thông tin cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Xuân Dược Vương đang quảng cáo vi phạm 
quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục đưa 
ra các quyết định xử phạt về việc nhiều Công ty sản 
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xuất, phân phối mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe… quảng cáo “vống” công dụng 
của các sản phẩm nêu trên, khiến người tiêu dùng lầm 
tưởng các sản phẩm đó có công dụng điều trị bệnh.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ 
Y tế cũng đưa ra thông tin cảnh báo sản phẩm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe Xuân Dược Vương đang vi 
phạm Luật Quảng cáo. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Xuân Dược Vương do Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 
Minh Lương địa chỉ: Số nhà 33, Ngách 40/79, Ngõ 
79, Đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. 
Cục ATTP đang phối hợp với các cơ quan chức năng 
xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Liên quan 
đến vấn đề trên, Cục ATTP cho biết, các vi phạm chủ 
yếu trong quảng cáo thực phẩm chức năng là quảng 
cáo sai sự thật, quảng cáo quá công dụng của sản 
phẩm, gây hiểu lầm với thuốc chữa bệnh. Thậm chí, 
đơn vị vi phạm còn sử dụng hình ảnh, uy tín, thư 
tín của các cơ sở y tế, bác sĩ; quảng cáo thực phẩm 
kèm theo ý kiến phản hồi của người tiêu dùng có tác 
dụng điều trị bệnh hoặc có tác dụng như thuốc chữa 
bệnh… Qua thanh tra, kiểm tra, Cục ATTP còn phát 
hiện trường hợp thuê địa điểm tại nhà dân để đào tạo 
sinh viên bán thực phẩm chức năng trái phép, thậm 
chí thuê cả người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên… quảng 
cáo sản phẩm không đúng công dụng. Nhiều đơn vị 
giả mạo các đài truyền hình, lồng ghép video tinh vi 
để quảng cáo sai sự thật. 

Đại diện Cục ATTP cũng khẳng định, không có 
thực phẩm chức năng nào chữa được bệnh. Với những 
trường hợp bị xử phạt, Cục An toàn thực phẩm đã công 
bố công khai trên website của đơn vị mình và thông báo 
cho các cơ quan báo chí.

Vietq.vn

HÀN QUỐC DỰ THẢO QUY ĐỊNH 
VỀ GHI NHÃN VÀ QUẢNG CÁO 

SẢN PHẨM HÓA CHẤT TIÊU DÙNG
Thông báo quy định chặt chẽ hơn về nhãn mác và 

quảng cáo sản phẩm. Các cụm từ bị hạn chế đối với 
việc Ghi nhãn và Quảng cáo Sản phẩm Hóa chất Tiêu 
dùng được quy định như sau: Các cụm từ có thể bị 
hiểu nhầm là không độc hại; Các cụm từ có thể bị hiểu 
nhầm là không có tác động tiêu cực đến môi trường 
hoặc thiên nhiên,… ; Các cụm từ có thể dẫn đến việc 
sử dụng quá nhiều sản phẩm hoặc gây ra việc sử dụng 
sản phẩm không chính xác bằng cách gây hiểu nhầm 
rằng không có hại cho sản phẩm; Các cụm từ có thể gây 

hiểu nhầm là không có tác động tiêu cực đến con người 
hoặc động vật.

Mục đích của quy định: Phòng chống các hành vi 
lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe 
hoặc sự an toàn của con người. Quy định dự kiến thông 
qua tháng 6/2022 và có hiệu lực tháng 8/2023.

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1069

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.

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/CHN/1675

PHILIPPINE THÔNG BÁO DỰ THẢO 
LỆNH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ
Philippine thông báo dự thảo Lệnh hành chính của 

Bộ Y tế về Các quy tắc và quy định sửa đổi cấp phép cơ 
sở thực phẩm và đăng ký thực phẩm chế biến, và các 
sản phẩm thực phẩm khác, và vì các Mục đích khác, 
đồng thời bãi bỏ Lệnh Hành chính số 2014-0029.

Lệnh này nhằm mục đích: Sửa đổi một số quy định 
của Lệnh Hành chính số 2014-0029 trong việc cấp phép 
cho các cơ sở thực phẩm và đăng ký các sản phẩm thực 
phẩm để áp dụng hệ thống áp dụng mới phù hợp với 
luật, chương trình, chính sách quốc gia hiện hành và 
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đã được thông qua 
và các thông lệ tốt nhất.

Tuân thủ các mục tiêu của Quy định số 8792 hoặc 
“Luật thương mại điện tử năm 2000” và bất kỳ luật liên 
quan nào khác; Để phù hợp với các yêu cầu của Thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau theo ngành của ASEAN (viết 
tắt là MRA) đối với Hệ thống kiểm tra và chứng nhận 
về vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm 
chế biến sẵn.

Mục đích của quy định là bảo vệ sức khỏe hoặc sự 
an toàn của con người.

Mã thông báo G/TBT/N/PHL/286
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TIN CẢNH BÁO

DANH MỤCCÁC 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 Ai Cập 9

Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140); Thiết bị giải trí (ICS 97.200); Sản 
phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040); Quy định về tuân thủ các tiêu 
chuẩn bắt buộc của Ai Cập đố với các nhà sản xuất và nhập khẩu; Kính 
(ICS 81.040); Ngũ cốc, bột và các sản phẩm có nguồn gốc (ICS 67.060); 
Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040); Công nghiệp thủy tinh và 
gốm sứ.

2 Brazil 22

Cây giống; Quạt thông gió, Quạt điều hòa không khí (ICS 23.120); Chương 
trình quy định của Cơ quan Khai thác Quốc gia-ANM; Kiến nghị yêu cầu 
giấy phép, gia hạn giấy phép, sửa đổi giấy phép đủ điều kiện, gia công thử 
nghiệm; Bảo vệ chống cháy (ICS 13.220); Quy trình đánh giá sự phù hợp; 
chứng nhận sản phẩm; Trồng trọt và lâm nghiệp (ICS 65.020); Thiết bị nhà 
bếp (ICS 97.040); Quạt thông gió, Quạt điều hòa không khí (ICS 23.120); 
Thiết bị giặt là (ICS 97.060); Đèn và thiết bị liên quan (ICS 29.140); Dầu 
và mỡ ăn được. Hạt có dầu (ICS 67.200); Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập 
khẩu đối với gạo theo quốc gia đến và xuất xứ đối với các Quốc gia thành 
viên Mercosur; Trà, Cà phê, Ca cao (ICS 67.140); Danh sách chuyên khảo 
về các thành phần hoạt tính cho thuốc trừ sâu, sản phẩm làm sạch gia dụng 
và chất bảo quản gỗ; Danh sách các loài gây hại; Chương trình Quốc gia 
về Kiểm soát Dư lượng và Chất gây ô nhiễm trong Sản phẩm có nguồn gốc 
Thực vật; Dược phẩm (ICS 11.120); Quy định về tiêu chí và quy trình phân 
loại thuốc chữa bệnh là thuốc chữa bệnh không kê đơn; Phép đo tuyến tính 
và góc. Đo bề mặt (ICS 17.040); Điều khoản về các sản phẩm khử trùng 
dựa trên vi khuẩn; Các yêu cầu về chứng nhận bộ sạc điện thoại di động; 
Điều khoản về các sản phẩm khử trùng diệt khuẩn; Thịt, các sản phẩm từ 
thịt và các sản phẩm từ động vật khác (ICS 67.120); Điều khoản về cách 
xác định Giá của nhà sản xuất (PF) và Giá tiêu dùng tối đa (PMC) của thuốc 
dược phẩm; Điều khoản về các sản phẩm khử trùng khử mùi hôi.

3 Canada 6

Liên lạc vô tuyến (ICS 33.060); Thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá và thiết 
bị liên quan (ICS 65.160); Dự thảo bộ quy định mới theo Đạo luật Thực 
phẩm và Thuốc (FDA) dành riêng cho chất diệt khuẩn; Trồng trọt và lâm 
nghiệp (ICS 65.020).

4 Chi lê 8

Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu trái dứa 
tươi; Động vật sống; Thịt, các sản phẩm từ thịt và các sản phẩm từ động vật 
khác (ICS 67.120); Thiết bị gia dụng; Nhân giống sinh dưỡng các loài cây 
cảnh; Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật quản lý việc nhập khẩu phấn 
hoa; Quy trình chứng nhận An toàn cho pin bên ngoài hoặc bộ sạc pin, cho 
mục đích sử dụng trong gia đình; Bộ điều chỉnh được kết nối với các chai 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng van tay; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông 
nghiệp khác (ICS 65.100); Thịt gia cầm tươi, ướp lạnh và đông lạnh và nội 
tạng ăn được.

5 Đan Mạch 1 Lúa mì.
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STT Nước 
thông báo

Số lượng
thông báo Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

6 Đài Loan 5

Hạn việc nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng; Các sản phẩm của 
ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100); Phương tiện cơ giới để vận 
chuyển hàng hóa; Sản phẩm thực phẩm nói chung (ICS 67.040); Đề xuất 
sửa đổi Tiêu chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm.

7 Hàn Quốc 5

Các yêu cầu của thành phần thực phẩm: viên nang; thông số kỹ thuật của 
pH trong ices; Yêu cầu cụ thể đối với bộ ngắt mạch có tính năng tự động 
đóng lại bao gồm chức năng đóng lại từ xa; Phân loại và kiểm soát sản 
phẩm thủy sản được sản xuất cùng công ty; Thiết bị điều khiển và bảo 
vệ trong cáp sạc; Các yêu cầu cụ thể đối với Hệ thống sạc dẫn điện trên 
xe điện.

8 Hoa Kỳ 32

Bảo vệ môi trường (ICS 13.020); Lắp đặt trong các tòa nhà (ICS 91.140); 
Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190); Các thành phần đường ống và đường 
ống (ICS 23.040); thiết bị điện gia dụng - An toàn trong nước (ICS 
13.120); Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ (ICS 43.040); Kiến 
nghị về thuốc bảo vệ thực vật; Công nghệ thực phẩm; Đèn và thiết bị liên 
quan (ICS 29.140); Công nghệ thực phẩm; Dịch vụ; Các điều kiện và quy 
trình thử nghiệm nói chung (ICS 19.020).

9 Liên minh
châu Âu 7

Quy định hạ thấp mức tối đa hiện có đối với arsen vô cơ trong gạo xát 
không qua nấu chín; Quy định về tiêu chí và quy trình phân loại thuốc 
chữa bệnh là thuốc chữa bệnh không kê đơn; Phương tiện giao thông 
đường bộ nói chung (ICS 43.020); Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp 
khác (ICS 65.100); Loại bỏ yêu cầu về kích thước hạt trong thông số kỹ 
thuật của trans-resveratrol; Quy định về formaldehyde hoặc các chất giải 
phóng formaldehyde.

10 Nhật Bản 8

Yêu cầu về sức khỏe động vật đối với thịt gia cầm, v.v. để xuất khẩu sang 
Nhật Bản từ Canada; Các biện pháp cho phép máy móc nông nghiệp được 
thực hiện kiểm dịch xuất nhập khẩu; Yêu cầu về sức khỏe động vật đối với 
thịt gia cầm, v.v. được xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Nhật Bản; Yêu cầu về sức 
khỏe động vật đối với thịt gia cầm, v.v. được xuất khẩu sang Nhật Bản từ 
Cộng hòa Bulgaria; Thịt gia cầm và các sản phẩm từ trứng.

11 Peru 12

Yêu cầu sức khỏe bắt buộc đối với việc nhập khẩu động vật ngựa từ Panama 
để chăn nuôi, thi đấu và thể thao, triển lãm và hội chợ và làm việc; Yêu cầu 
vệ sinh bắt buộc điều chỉnh việc nhập khẩu phôi bò được sản xuất trong ống 
nghiệm có nguồn gốc từ Brazil; Tài liệu kỹ thuật thiết lập sự phân loại để 
mã hóa thực phẩm chế biến công nghiệp; Yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối 
với việc nhập khẩu hạt gạo; Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập 
khẩu hạt giống ớt chuông; Các yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với việc 
nhập khẩu mận tươi; Dự thảo các yêu cầu về kiểm dịch thực vật điều chỉnh 
việc nhập khẩu vào Peru; Thùng, hộp, thùng phuy, thùng phuy và các loại 
bao bì bằng gỗ; cáp gỗ trống; pallet, pallet hộp và các loại khác; Dự thảo 
các yêu cầu về kiểm dịch thực vật điều chỉnh việc nhập khẩu hạt annatto; 
Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ các nước thành viên 
Liên minh Châu Âu.
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STT Nước 
thông báo

Số lượng
thông báo Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

12 Thái Lan 7
Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm (ICS 67.250);  Thiết bị điện 
gia dụng - An toàn trong nước (ICS 13.120);  Ngăn chặn sự xâm nhập của 
bệnh Cúm gia cầm độc lực cao (HPAI).

13 Thổ Nhĩ Kì 4
Bảo vệ môi trường (ICS 13.020); Thiết bị đầu cuối CNTT và thiết bị 
ngoại vi khác (ICS 35.180); Gia vị và đồ gia vị. Phụ gia thực phẩm (ICS 
67.220); Quy tắc thực phẩm Thổ Nhĩ Kì - về gia vị.

14 Ecuador 4
Phụ kiện tòa nhà (ICS 91.190); Trang thiết bị y tế; (ICS 11.040); Kính 
(ICS 81.040); dự thảo “Quy định kỹ thuật vệ sinh thay thế cho Quy định 
thay thế về đăng ký vệ sinh đối với thuốc nói chung”.

15 Việt Nam 5

Động vật trên cạn và sản phẩm động vật; Máy xử lý dữ liệu, tự động; Dự 
thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các yêu cầu đối với bộ phận 
truy nhập vô tuyến của thiết bị đầu cuối NB IoT; Thiết bị sử dụng sóng 
tần số ngắn.

16 Israel 4
Thiết bị bảo hộ (ICS 13.340); Thiết bị cho trẻ em (ICS 97.190);  Bảo vệ 
chống cháy (ICS 13.220).

17 New zealand 4

Quy định về thành phần hoạt tính hydro xyanamit (CAS No 420-04-2) và 
một chất chứa hydro xyanamit; Quy định đối với container đường biển 
nhập khẩu vào New Zealand; Yêu cầu nhập khẩu đối với ngựa; Đề xuất 
bổ sung cây trồng vào danh sách các cây trồng đủ điều kiện nhập khẩu 
vào New Zealand.

18 Philippines 1 Trang thiết bị y tế;


