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THÔNG BÁO 
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

 

DOANH NGHIỆP CẦN ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CỦA 
EU TRONG XUẤT KHẨU KHẨU TRANG, QUẦN ÁO 

BẢO HỘ Y TẾ 

Dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đang khiến nền 
kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung chịu ảnh 
hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã thích nghi, 
chuyển đổi dây chuyền sản xuất, nắm bắt nhu cầu của thị 
trường về khẩu trang kháng khuẩn, thiết bị y tế để thay đổi 
định hướng kinh doanh. 

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã liên hệ tìm các đối 
tác để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế vào EU và 
nhờ hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các nước thành viên EU 
liên hệ tìm đối tác. 

Theo đó, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU vừa đưa ra 
khuyến cáo, để xuất khẩu khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế 
vào EU, các doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn của EU về 
mặt hàng này, ví dụ, dán nhãn CE (thích ứng với các quy định 
của EU) hoặc đáp ứng bộ tiêu chuẩn mà EU đang phối hợp 
cùng các nước thành viên đưa ra trong trường hợp chưa có 
nhãn CE - để xuất khẩu vào riêng từng quốc gia. 

Do vậy, việc sản xuất đại trà khẩu trang, quần áo bảo hộ 
y tế mà không theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào rất có thể sẽ không 
xuất khẩu được vào EU và gây dư thừa, thiệt hại về kinh tế 
nếu không tiêu thụ được ở các thị trường khác. 

(tiếp trang sau) 

 

 

 

 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu 
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:                         

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất  lượng vàTBT 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 

Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 08 

(25/4/2020) 
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Bộ Công Thương cũng đưa ra nhận định, Việt Nam có đủ năng lực để trở thành 
quốc gia sản xuất khẩu trang vải lớn trên thế giới. Tuy nhiên, để coi đây là ngành sản xuất 
lâu dài thì cần tính đến một số yếu tố. Đó là, trên thị trường thế giới, khẩu trang đồng 
nghĩa với khẩu trang y tế, việc sử dụng khẩu trang vải chưa phải phổ biến. Vì vậy, cần có 
sự thông tin, quảng bá thêm để người dùng nhận biết được lợi ích của khẩu trang vải và 
chuyển sang sử dụng loại khẩu trang này. Hơn nữa, nhiều khách hàng nước ngoài chưa 
biết về khả năng sản xuất khẩu trang vải của Việt Nam. 

Mặt khác, khi dịch bệnh bùng phát, khẩu trang trở thành mặt hàng thiết yếu nhưng 
khi dịch bệnh qua đi, nhu cầu về khẩu trang cũng sẽ giảm xuống. Do vậy, đây là mặt hàng 
có tính thời vụ, tính ổn định không cao. 

Bộ Công Thương khuyến cáo, các doanh nghiệp dệt may có thể tranh thủ khai thác 
thị trường tại thời điểm này, nhưng để coi đây là sản phẩm lâu dài, đầu tư quy mô lớn thì 
cần thận trọng. Đã có một vài doanh nghiệp thông báo nhận được đơn hàng dài hạn về 
khẩu trang, nhưng con số này còn rất ít. 

Tin TBT Hải Dương 

 
 
 

 

 

 
 

 
 


