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I. Giới thiệu Văn phòng TBT Việt Nam 

 Năm 2003: 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Quyết 
định 356/QĐ-BKHCN 
ngày 25/3/2003 về 
việc thành lập Văn 

phòng Thông báo và 
Hỏi đáp quốc gia về 

Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 

 

 



Năm 2005: 
Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định 
114/2005/QĐ-TTg ngày 

26/05/2005 về việc 
thành lập và ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Mạng lưới Cơ 

quan Thông báo và 
Điểm hỏi đáp của Việt 
Nam về Hàng rào kỹ 

thuật trong Thương mại 
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Điểm TBT  

của ĐP 

Điểm TBT  

của Bộ 

63 tỉnh, TP 

10 Bộ 

        FTAs 



Năm 2017 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg 
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- Thực hiện 
các nghĩa vụ 
thành viên 
liên quan tới 
TBT 
- Hỗ trợ cộng 
đồng doanh 
nghiệp thông 
tin về TBT 

I. Giới thiệu Văn phòng TBT Việt Nam 

 



Từ năm 2015 -2020 xử lý 
tổng số 16.660 thông báo 
của các nước Thành viên 

WTO.  

Năm 2020 xử lý số lượng 
thông báo tăng gần 70% so 

với năm 2015.  

Từ năm 2015 đến năm 2020 
mỗi năm xử lý tăng từ 16-

70%.  

 

 

I. Giới thiệu Văn phòng TBT Việt Nam 

 





 
 

 

 



ePing và lợi ích của ePing với doanh nghiệp  

  
Dép Sandal (Bio Street) xuất 
từ Việt Nam sang Đức có 
chứa chất chromium VI (giá 
trị đo được là: 11.9 mg/kg) 
Chromium (VI) có thể gây dị 
ứng cho da. 
Sản phẩm không tuân thủ 
quy định REACH của EU. 
 
Bị thu hồi trên thị trường 
từ ngày 16/2/2021  
 

 

 



II. Triển khai phổ biến 
Hệ thống cảnh báo 
ePing tại Việt Nam 

  



8/11/2016: ePing đã được 
WTO và ITC giới thiệu chính 
thức và đưa vào sử dụng 
 

9/2017: Văn phòng TBT Việt 
Nam đã triển khai phổ biến 
về ePing cho Mạng lưới TBT 
Việt Nam và cộng đồng 
doanh nghiệp  
 
3/2019: Hội thảo chủ đề trong 
khuôn khổ phiên họp Ủy ban 
TBT tháng 3/2019 tại Geneva, 
đại diện VP TBT Việt Nam đã giới 
thiệu về việc triển khai sử dụng 
ePing và tầm quan trọng của 
ePing với cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam  

 

 



Nguồn: Báo cáo rà soát hàng năm lần thứ 26 BTK WTO (18/2/2021) 



Hệ thống cảnh báo ePing của  
WTO về TBT và SPS  

                 ePing ? 

- công cụ trực tuyến -  do UNDESA, 

WTO và (ITC) từ 2016  (Tiếng Anh, 
Pháp & Tây Ban Nha) 

- Cung cấp thông tin về yêu cầu sản 
phẩm (TBT &SPS) của các nước Thành 
viên WTO. 

- Hỗ trợ ai? : SMEs từ các nước đang và 
kém phát triển 



Tìm kiếm thông báo về TBT/SPS trên 
cơ sở dữ liệu của ePing 



Nhận email cảnh báo về thông báo TBT/SPS theo đăng ký 
(nước/sản phẩm quan tâm). 

 



ePing phiên bản tiếng Việt 

• Dự án của ITC tại Việt Nam (2018 – 2021) 

• ITC hỗ trợ xây dựng phiên bản tiếng Việt: lần 
đầu tiên có phiên bản khác ngoài tiếng Anh, 
Pháp và Tây Ban Nha 

• Hợp tác với Trường Đại học Ngoại Thương 
(FTU) để dịch nội dung thông báo đối với 1 số 
lĩnh vực lựa chọn (Diễn đàn thảo luận quốc 
gia). 

 



   ePing phiên bản tiếng Việt       
thuận tiện và dễ sử dụng 



 

 

https://www.epingalert.org/vi 
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