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Như chúng ta đã biết Hội nghị Bộ 

trưởng WTO lần thứ 11 vào tháng 12/2017 

không thành công đã khiến các nước 

chuyển sang đưa ra nhiều sáng kiến liên 

quan tới thương mại điện tử, thuận lợi hoá 

đầu tư, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ 

và quy định trong nước trong lĩnh vực 

thương mại dịch vụ. Cuộc chiến thương 

mại Mỹ - Trung nổ ra đầu năm 2018 thì đến tháng 5/2018 diễn đàn WTO bắt đầu 

xuất hiện các vấn đề cải cách từ EU và Canada. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên 

nhân nhưng có thể đẩy đến đỉnh điểm như hiện nay chính là từ quan điểm của Mỹ 

đối với vấn đề toàn cầu hoá. Hoa Kỳ đã trì hoãn và ngăn chặn việc bầu thành viên 

cho Cơ quan phúc thẩm giải quyết tranh chấp của WTO khiến cơ quan này không 

đủ nhân sự để hoạt động và đưa ra phán quyết, trong đó có cả phán quyết các hành 

động của Hoa Kỳ.  

Đến tháng 8/2018 thảo luận của WTO xoay quanh vấn đề cải cách tập trung 

vào 3 nội dung chính: 

- Giải quyết khủng hoảng liên quan tới Cơ quan phúc thẩm: Cơ quan phúc 

thẩm chính là một trong những điểm cộng của hệ thống giải quyết tranh chấp của 

WTO so với GATT 1947. Việc không thể bầu thành viên Cơ quan phúc thẩm do sự 

trì hoãn của Hoa Kỳ cho thấy sức ép lên toàn bộ hệ thống WTO về việc cần thiết 

phải cải cách tổ chức này. 
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- Minh bạch và tăng cường nghĩa vụ thông báo: Đây là một nội dung được Hoa 

Kỳ đề xuất từ tháng 10/2017 và được nhiều nước thành viên WTO như EU, Nhật 

Bản, Argentina, Úc… ủng hộ. Về cơ bản đây là những sáng kiến đưa ra để đảm bảo 

nghĩa vụ minh bạch hoá được thực thi tốt nhất tại WTO, như việc đề xuất bổ sung 

chế tài “naming, shaming and financial penalty” đối với các thành viên không tuân 

thủ hoặc chậm chễ thực hiện nghĩa vụ này.  

- Rà soát lại tư cách thành viên Đang phát triển: Đây cũng là một trong các đề 

xuất của Hoa Kỳ trong việc cải cách WTO nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các 

nước đang phát triển và phát triển. Trong đó Hoa Kỳ đưa ra những đề xuất loại trừ 

một nửa số thành viên là nước đang phát triển đang được hưởng ưu đãi đối xử đặc 

biệt và khác biệt (S&D) với các tiêu chí loại trừ bao gồm: là nước OECD, là nước 

G20, là nước được Ngân hàng Thế giới WB xếp là nước thu nhập cao và là nước có 

thương mại hàng hoá trên 0.5% tổng thương mại thế giới (Việt Nam là một trong 

những nước thuộc nhóm này).  

Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam 

(Còn tiếp) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/12/2019-15/01/2020 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập 22 Hoá chất; Thực phẩm đóng gói; Thiết bị dành cho trẻ em; Thiết bị 

làm lạnh; Thiết bị đun nước; Đèn sợi đốt; Công tắc; Gỗ; Dụng cụ 

và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Chất thải; Ống nhựa; Trứng; 

Đèn; Rau quả 

Albania 1 Thức ăn chăn nuôi 

Ấn Độ 2 Kính 

Ả Rập 10 Máy móc nông nghiệp; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đường và 

các sản phẩm từ đường; Đồ uống không cồn; Ngũ cốc; Thực phẩm 

nói chung; Thuốc lá 

Argentina 3 Thực phẩm nói chung; Dụng cụ và vật phẩm tiếp xúc với thực 

phẩm; Đồ uống có cồn 

Bahrain 6 Thịt; Đường và các sản phẩm từ đường; Đồ uống không chứa cồn; 

Ngũ cốc; Thực phẩm nói chung 

Brazil 27 Thiết bị giải trí; Nhiên liệu; Thực phẩm; Rượu; Vũ khí; Thiết bị 

cung cấp ga; Dược phẩm; Dầu ăn; Thiết bị y tế; Hệ thống xét 

nghiệm chẩn đoán in vitro; Mỹ phẩm; Dụng cụ và vật phẩm tiếp 

xúc với thực phẩm; Thiết bị đo lường; Sữa và các sản phẩm từ 

sữa; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đồ uống có cồn  

Burundi 8 Khoáng sản và kim loại; Vải dệt; Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; 

Dầu động thực vật 

Canada 5 Thông tin vô tuyến điện; Tương thích điện từ (EMC); Thuốc lá  

Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất 

6 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đường và các sản phẩm từ đường; 

Đồ uống không cồn; Ngũ cốc; Thực phẩm đóng gói 

Chile 6 Vải dệt; Xe điện; Container; Máy đo năng lượng phản ứng điện 

tử, một pha hoặc ba pha, loại 2 và 3; Đồng hồ đo năng lượng điện 

tử hoạt động, một pha hoặc ba pha, các lớp 0,2S và 0,5S; Máy đo 

năng lượng điện điện tử, một pha hoặc ba pha, loại 1 và 2 
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Colombia 1 Pin 

Côte d'Ivoire 5 Thực phẩm nói chung; Hàng hoá nói chung; Sữa và các sản phẩm 

từ sữa 

Cộng hoà Séc 5 Thiết bị đo lường;  

Ecuador 21 Mỹ phẩm; Thiết bị cảnh báo; Cáp; Băng gạc y tế; Máy bơm; Thiết 

bị nhà bếp loại nhỏ; Dụng cụ nha khoa; Thiết bị điện; Dây và cáp 

điện; Bu lông, ốc vít, đinh tán; Van; Kim loại; Thiết bị hàn; Vải 

dệt; Máy bơm và mô tơ; Sản phẩm da; Thiết bị đun nước 

El Salvador 1 Cà phê 

Đài Loan 2 Đèn Led; Nhiên liệu 

Hàn Quốc 9 Thực phẩm; Sản phẩm dành cho trẻ em; Hoá chất tiêu dùng; Thực 

phẩm chức năng; Dược phẩm; Thiết bị y tế; Thiết bị chẩn đoán  

Hoa Kỳ 24 Máy nén khí; Điều hòa di động; Bộ nguồn cung cấp năng lượng; 

Hoá chất; Xe cơ giới; Nồi hơi; Vape (thuốc lá điện tử); Vật liệu 

xây dựng đường sắt; Thực phẩm chế biến; Đèn sợi đốt; Khí thiên 

nhiên hóa lỏng; Sản phẩm điện lạnh tiêu dùng; Thiết bị kiểm tra 

nhân trắc học; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Hệ thống máy bay 

không người lái; Thiết bị y tế; Thuốc lá điện tử; Lốp xe; Thực 

phẩm sinh học (BE); Khí thải động cơ diesel hàng hải; Khí thải 

oxit ethylene; Hóa chất hữu cơ; Đồ bảo hộ cá nhân 

Indonesia 4 Sản phẩm dệt; Năng lượng mặt trời; Thực phẩm chế biến; Dược 

phẩm 

Israel 5 Đồ uống có cồn; Gia vị và phụ gia thực phẩm; Thiết bị dành cho 

trẻ em; Thực phẩm đóng gói; Chất hoạt động bề mật; Đồ phòng 

hoả 

Jamaica 10 Cáp; Đèn Led; Thiết bị điện tử gia dụng; Lò vi sóng; Máy sấy 

quần áo 

Kenya 20 Thức ăn chăn nuôi; Thực phẩm đóng gói; Phụ gia thực phẩm; Ngũ 

cốc; Thực phẩm chế biến; Phân bón; Dụng cụ và vật liệu phẫu 

thuật  

Kuwait 6 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đường và các sản phẩm từ đường; 
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Đồ uống không cồn; Ngũ cốc; Thực phẩm nói chung 

Liên minh châu Âu 3 Hoá chất; Sản phẩm hữu cơ; Thịt và các sản phẩm từ thịt;  

Mauritius 2 Thực phẩm nói chung; Đồ bảo hộ phóng xạ 

Mexico 4 Dầu nhờn; Thiết bị đầu cuối viễn thông; Nước tiêu dùng 

Morocco 1 Tất cả các sản phẩm công nghiệp thuộc phạm vị điều chỉnh của 

Luật số 24-09 

New Zealand 2 Thực phẩm nói chung 

Nga 4 Dược phẩm; Dầu ăn 

Nhật Bản 4 Thực phẩm; Phương tiện giao thông đường bộ; Phân bón; Dược 

phẩm 

Oman 6 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đường và các sản phẩm từ đường; 

Đồ uống không cồn; Ngũ cốc; Thực phẩm đóng gói 

Paraguay 1 Thực phẩm nói chung 

Peru 26 Ghi nhãn và đóng gói sản phẩm; Dược phẩm; Thiết bị cung cấp 

nước; Thiết bị y tế; Thiết bị chẩn đoán; Đèn; Lò hơi; Mô tơ; Thiết 

bị giặt là; Thiết bị điện tử; Thiết bị đun nước; Thiết bị đo lường;  

Philippines 1 Thép 

Qatar 6 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đường và các sản phẩm từ đường; 

Đồ uống không cồn; Ngũ cốc; Thực phẩm đóng gói 

Rwanda 50 Sản phẩm gốm sứ; Đồ nội thất; Gỗ; Thuốc trừ sâu và hóa chất 

nông nghiệp khác; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Pho mát; Sơn và 

vecni; Dầu động thực vật; Trái cây, Rau quả; Tinh bột và các sản 

phẩm từ tinh bột; Thực phẩm chế biến; Ngũ cốc; Vải dệt; Phụ gia 

thực phẩm; Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Chất thải đặc biệt; 

Dịch vụ tiêu dùng; Nhà kính;  

Tây Ban Nha 1  Máy móc nông nghiệp 

Tanzania 22 Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Ngũ cốc; Rau quả, Trái cây; Thiết 

bị sử dụng trong nhà vệ sinh; Vải dệt; Gia vị và phụ gia thực 

phẩm;  

Thái Lan 3 Thiết bị liên lạc vô tuyến di động hàng hải; Hoá chất 
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Thuỵ Sĩ 1 Thiết bị đầu cuối; Hoá chất 

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Gia vị và phụ gia thực phẩm 

Trung Quốc 1 Thiết bị y tế 

Úc 3 Thực phẩm nói chung; Caffein; Thiết bị điện tử 

Uganda 37 Sản phẩm nông nghiệp; Thiết bị lắp đặt trong nhà vệ sinh; Búa; 

Xẻng và thuổng; Muối ăn; Cuốc; Ngũ cốc; Cưa sắt; Phụ gia thực 

phẩm; Sơn và vecni; Dao rựa; Vải dệt; Thực phẩm đóng gói; Thức 

ăn chăn nuôi; Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật 

Ukraine 2 Cà phê; Vải dệt 

Vương Quốc Anh 1 Bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, đồ vệ sinh bằng nhựa và đồ gia dụng 

khác 

Việt Nam 1 Phụ gia thực phẩm Alitam 

Yemen 6 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đường và các sản phẩm từ đường; 

Đồ uống không cồn; Ngũ cốc; Thực phẩm đóng gói 
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Phụ gia thực phẩm Alitam 

Ngày 07/01/2020, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

phụ gia thực phẩm Alitam. Quy chuẩn kỹ 

thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật và 

quản lý về chất lượng, an toàn đối với Alitam 

được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu Alitam làm phụ gia thực 

phẩm. 

Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 15/12/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

ngày 15/06/2021. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là 

ngày 07/03/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_0067_00_x.pdf 

Chất có khả năng tác động đến hệ thần kinh trung ương 

Ngày 19/12/2019, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 

việc bổ sung chất "Shitei Yakubutsu" vào 

phạm vi điều chỉnh của Đạo luật đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả và an toàn của dược 
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phẩm và thiết bị y tế. Mục đích của dự thảo nhằm hạn chế việc lạm dụng các chất 

có khả năng tác động đến hệ thần kinh trung ương. Thời gian dự kiến thông qua 

vào ngày 17/12/2019. Thời gian có hiệu lực là ngày 27/12/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_7341_00_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/644 

Thiết bị thông tin vô tuyến di động hàng hải 

Ngày 17/12/2019, Thái Lan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy định 

NBTC TS 1021 - 2562: Thiết bị thông tin vô tuyến 

di động hàng hải. Quy định NBTC TS 1021 - 2562 

sẽ thay thế NTC TS 1021 - 2551 quy định về các 

yêu cầu kỹ thuật tối thiểu trong dịch vụ di viễn 

thông di động hàng hải. Cụ thể sẽ bổ sung các yêu cầu an toàn điện TISI 1561 - 

2556 và IEC62368-1. Mục đích của quy định nhằm đảm bảo an toàn và hiệu suất 

kỹ thuật. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 22/10/2019. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực là ngày 13/11/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_7265_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/THA/564 

Sản phẩm sinh học 

Ngày 6/1/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo các biện pháp 

quản lý đối với sản phẩm sinh học. Mục đích của dự 

thảo nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng 

và an toàn của sản phẩm sinh học. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước 

Thành viên tham gia góp ý là ngày 06/03/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_0025_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1402 

Thực phẩm 

Ngày 15/1/2020, Hàn Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo 

luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm trong mã 

thông báo G/TBT/N/KOR/874. Cụ thể, sẽ thiết lập 

NRVs (Giá trị tham chiếu dinh dưỡng) cho trẻ sơ sinh 

và trẻ nhỏ; hài hòa hàm lượng caffeine được ghi nhãn trên thực phẩm chức năng 

và các thực phẩm khác. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người 

tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu 

lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 15/3/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_0407_00_x.pdf 

Thực phẩm chức năng 

 Ngày 7/1/2020, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc Bộ An toàn thực 

phẩm và dược phẩm (MFDS) đưa ra Dự thảo sửa 

đổi Quy tắc thực thi của Đạo luật mỹ phẩm trong 

mã thông báo G/TBT/N/KOR/872. Cụ thể, các 

loại mỹ phẩm chức năng giúp giảm khô da do viêm da dị ứng, sẽ được thay thế 

bằng mỹ phẩm chức năng giúp giảm ngứa bằng phương pháp hỗ trợ phục hồi da. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng 

để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 07/3/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_0053_00_x.pdf 

Thiết bị y tế 

Ngày 16/12/2019, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Các quy tắc thực thi trong 

việc hỗ trợ phát triển các thiết bị y tế trong 

mã thông báo G/TBT/N/KOR/869. Cụ thể, 

sẽ quy định các quy trình và phương pháp 

để xem xét mô-đun và đánh giá ưu tiên của các thiết bị y tế nhằm hỗ trợ phát triển 

và thương mại hóa các thiết bị y này. Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định thời gian 

dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước 

thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 14/2/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_7231_00_x.pdf 

Sản phẩm hữu cơ 

Ngày 16/12/2019, EU thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

bổ sung quy định (EU) 2018/848 của Nghị 

viện và Hội đồng châu Âu quy định các 

quy tắc sản xuất đặc biệt trong sản xuất 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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hữu cơ. Cụ thể sẽ đưa ra những quy tắc sản xuất đặc biệt về sản xuất hữu cơ trong 

các trường hợp thiên tai, thảm hoạ như bất lợi về khí hậu, bệnh dịch động vật, sự 

cố môi trường, thảm hoạ tự nhiên hoặc các tình huống thảm hoạ khác tương tự. 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 

14/02/2020. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 03/2020. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực là ngày 01/01/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_7153_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/EU/693 

Vape - thuốc lá điện tử 

Ngày14/01/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước 

Thành viên WTO về việc Ban Y tế Bang Washington 

ban hành Quy định cấm tất cả các sản phẩm vape (một 

loại thuốc lá điện tử) có chứa vitamin E acetate trong 

thông báo mã G/TBT/N/USA/1561. Mục đích của dự 

thảo nhằm đảo bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 20/11/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0393_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0393_01_e.pdf 

Sản phẩm điện lạnh tiêu dùng 

Ngày 10/1/2020, Hoa Kỳ thông báo cho các nước 

Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy trình thử 

nghiệm đối với các sản phẩm điện lạnh tiêu dùng trong 

thông báo mã G/TBT/N/USA/1561. Cụ thể, dự thảo sẽ 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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xây dựng lại thuật ngữ “ngăn” của sản phẩm điện lạnh và sửa đổi các phương pháp 

thử nghiệm hiệu quả sử dụng năng lượng. Những sửa đổi mới này sẽ không yêu 

cầu các nhà sản xuất phải tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của các sản phẩm đã 

tuân thủ. Các sản phẩm không tuân thủ trước đây sẽ có thêm cơ sở để đáp ứng tiêu 

chuẩn năng lượng hiện tại. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đang có những hành động để 

lấy ý kiến công khai về dự thảo mới này. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi 

trường và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Hiện tại, Hoa Kỳ chưa xác định 

thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến là ngày 21/02/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0339_00_e.pdf 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật                                 Bản tin số 1/2020 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: 024.3791.2145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Ema i l :  tb tvn@tcvn.gov .vn   *  Webs i te :  www. tb t .gov.vn 

14 

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ Số 

hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

20/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lắp đặt 

mạng cáp ngoại vi viễn 

thông 

31/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-20-2019-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-

lap-dat-mang-cap-ngoai-vi-vien-thong-

432360.aspx 

2 Thông tư 

28/2019/TT-

BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy định về yêu cầu, 

quy chuẩn kỹ thuật kiểm 

nghiệm hóa chất, kháng 

sinh cấm trong thực 

phẩm thủy sản 

31/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Thong-tu-28-2019-TT-

BNNPTNT-kiem-nghiem-hoa-chat-

khang-sinh-cam-trong-thuc-pham-thuy-

san-432826.aspx 

3 Thông tư 

19/2019/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về sản phẩm, 

hàng hóa vật liệu xây 

dựng 

31/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-

dung-Do-thi/Thong-tu-19-2020-TT-BXD-

Quy-chuan-quoc-gia-san-pham-hang-hoa-

vat-lieu-xay-dung-433301.aspx 

4 Thông tư 

22/2019/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về dự báo, 

cảnh báo lũ 

25/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-

nguyen-Moi-truong/Thong-tu-22-2019-

TT-BTNMT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-

gia-du-bao-canh-bao-lu-431745.aspx 

5 Thông tư 

18/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cấu trúc, 

định dạng dữ liệu gói tin 

phục vụ kết nối Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

với Cổng Dịch vụ công, 

hệ thống thông tin một 

cửa điện tử cấp bộ, cấp 

25/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-18-2019-TT-

BTTTT-quy-chuan-ky-thuat-cau-truc-

dinh-dang-du-lieu-he-thong-thong-tin-

mot-cua-432648.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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tỉnh và cơ sở dữ liệu 

quốc gia, chuyên ngành 

6 Thông tư 

51/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Định mức kinh tế - quy 

chuẩn kỹ thuật vận 

hành, khai thác và bảo 

dưỡng hệ thống thông 

tin duyên hải để cung 

ứng dịch vụ thông tin 

duyên hải 

24/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-

nghe-thong-tin/Thong-tu-51-2019-TT-

BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-van-hanh-

khai-thac-he-thong-thong-tin-duyen-hai-

431899.aspx 

7 Thông tư 

20/2019/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Quy trình, quy chuẩn kỹ 

thuật xây dựng, duy trì, 

vận hành hệ thống thông 

tin ngành tài nguyên và 

môi trường 

18/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-

dung-Do-thi/Thong-tu-20-2019-TT-

BTNMT-xay-dung-duy-tri-van-hanh-he-

thong-thong-tin-nganh-tai-nguyen-

431354.aspx 
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

 

Stt Loại văn bản/ Số 

hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

125/QĐ-BYT của 

Bộ Y tế 

Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh viêm phổi 

cấp do chủng vi rút 

Corona mới (nCoV)  

16/01/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-125-QD-BYT-

2020-Chan-doan-va-dieu-tri-benh-viem-

phoi-cap-do-chung-vi-rut-Corona-moi-

433264.aspx 

2 Thông tư 

01/2020/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công thương 

Quy định việc nhập khẩu 

thuốc lá nguyên liệu theo 

hạn ngạch thuế quan năm 

2020  

14/01/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Thong-tu-01-2020-TT-BCT-

nhap-khau-thuoc-la-nguyen-lieu-theo-

han-ngach-thue-quan-433233.aspx 

3 Thông tư 

55/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định về danh mục 

giấy chứng nhận và tài 

liệu của tàu biển, tàu biển 

công vụ, tàu ngầm, tàu 

lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, 

giàn di động Việt Nam  

31/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-

thong-Van-tai/Thong-tu-55-2019-TT-

BGTVT-giay-chung-nhan-va-tai-lieu-cua-

tau-bien-tau-bien-cong-vu-tau-ngam-

432538.aspx 

4 Thông tư 

26/2019/TT-

BNNPTNT của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Quy định về lưu mẫu 

giống cây trồng; kiểm 

định ruộng giống, lấy mẫu 

vật liệu nhân giống cây 

trồng; kiểm tra nhà nước 

về chất lượng giống cây 

trồng nhập khẩu  

27/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Thong-tu-26-2019-TT-

BNNPTNT-luu-mau-giong-cay-trong-

kiem-dinh-ruong-giong-lay-mau-nhan-

giong-432767.aspx 

5 Quyết định 

3810/QĐ-BKHCN 

của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Công bố sản phẩm hàng 

hóa nhóm 2 thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

18/12/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-3810-QD-

BKHCN-2019-cong-bo-san-pham-hang-

hoa-nhom-2-432815.aspx 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn


BẢN TIN TBT VIỆT NAM 
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Quan ngại đối với Dự thảo Trung Quốc quy định về kiểm tra và 

quản lý mỹ phẩm 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 3/2019, Trung 

Quốc đã tiếp tục vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO đối với quy 

định về giám sát và quản lý mỹ phẩm được thông báo cho WTO với mã thông báo 

G/TBT/N/CHN/1311 (trước đây được thông báo với mã thông báo 

G/TBT/N/CHN/1310). Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Nhật Bản 

Đại diện của Nhật Bản đề nghị Trung Quốc xem xét thêm 02 vấn đề mà Nhật 

Bản đưa ra trong các góp ý đã gửi vào ngày 22 tháng 2 năm 2019, liên quan đến 

việc sửa đổi "Quy định về kiểm tra và đăng ký mỹ phẩm". 

1. Về Phòng thử nghiệm: Điều 7 trong dự thảo quy định rằng phòng thử 

nghiệm phải có tư cách là doanh nghiệp độc lập và phải được chấp thuận bởi Cơ 

quan kiểm tra của Trung tâm kiểm tra và phòng thí nghiệm Trung Quốc (CMA) để 

tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên sản phẩm mỹ phẩm. Hơn nữa, theo quy 

định của Trung Quốc, chỉ các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc mới có thể có được 

chấp thuận CMA. Do đó các kết quả xét nghiệm của các phòng thí nghiệm nước 

ngoài sẽ không được Trung Quốc chấp nhận. Nhật Bản đề nghị Trung Quốc xem 

xét sửa đổi linh hoạt hơn yêu cầu này để có thể chấp nhận các kết quả thử nghiệm 

thu được từ các phòng thí nghiệm trong nước hoặc nước ngoài phù hợp với thông 

lệ được quốc tế công nhận như ISO. 

2. Liên quan đến Yêu cầu Thử nghiệm trên Động vật: trong Phụ lục 1, quy 

định yêu cầu phải thử nghiệm trên động vật đối với các sản phẩm không sử dụng 

với mục đích đặc biệt, tuy nhiên các sản phẩm tương tự trong nước lại không phải 

thực hiện các yêu cầu thử nghiệm này. Phái đoàn của Nhật Bản cho rằng quy định 
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này đã tạo ra sự đối xử phân biệt vô lý, tạo sự bất công cho các nhà nhập khẩu. 

Theo tìm hiểu của Nhật Bản "Quy định về thông báo sản phẩm mỹ phẩm không 

đặc biệt", được Trung Quốc thông báo vào ngày 6 tháng 6 năm 2019, đã miễn trừ 

các sản phẩm nhập khẩu không sử dụng với mục đích đặc biệt khỏi thử nghiệm 

trên động vật trong các điều kiện cụ thể. Nhật Bản đề nghị Trung Quốc phải đối xử 

bình đẳng với các sản phẩm nhập khẩu. Nhật Bản cũng yêu cầu Trung Quốc xem 

xét ý kiến của các Thành viên để quy định này sẽ không hạn chế thương mại hơn 

mức cần thiết. 

- Quan ngại của phái đoàn Hàn Quốc 

Đại diện của Hàn Quốc đánh giá cao việc Trung Quốc tạo cơ hội để các nước 

Thành viên tham gia góp ý đối với dự thảo Quy định này, tuy nhiên, Hàn Quốc 

vẫn bày tỏ một số quan ngại. Thứ nhất, Hàn Quốc khẳng định Điều 14 của dự thảo 

đưa ra quy định hạn chế về thời hạn sử dụng của mẫu được gửi để kiểm tra là một 

rào cản không cần thiết đối với thương mại. Do đó, Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc 

loại bỏ yêu cầu này. Ngoài ra, quy định này chỉ áp dụng đối với các sản phẩm 

nhập khẩu - một sự phân biệt đối xử rất rõ ràng theo quy định của WTO. Do đó, 

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc áp dụng yêu cầu này cho cả sản phẩm trong nước 

và sản phẩm nhập khẩu. 

Thứ hai, Phụ lục 1của dự thảo quy định yêu cầu phải thử nghiệm trên động 

vật đối với các sản phẩm không sử dụng với mục đích đặc biệt. Đây là một quy 

định mang tính phân biệt đối xử giữa các sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Do 

đó, phái đoàn Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc cần xem xét sửa đổi quy định này để 

đảm bảo công bằng. 

Thứ ba, Hàn Quốc đề nghị phải có một giai đoạn chuyển tiếp đủ để các nhà 

sản xuất có thời gian đáp ứng quy định này. Cuối cùng, Hàn Quốc đề nghị Trung 
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Quốc làm rõ tình trạng hiện tại của dự thảo, đặc biệt là ngày có hiệu lực của dự 

thảo và xem xét phản hồi góp ý của các nước Thành viên WTO. 

- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ. 

Hoa Kỳ chia sẽ các quan ngại của Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhắc lại 

những quan ngại đã nêu ra trước đây, cụ thể: 

Đại diện của Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc, thứ nhất, thu hẹp khoảng cách 

chênh lệch thời gian về Giấy phép lưu hành sản phẩm đối với các sản phẩm nhập 

khẩu so với các sản phẩm trong nước. Thứ hai, Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc sử 

dụng các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm từ ISO, ASTM Quốc tế (ASTM 

International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản 

các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ 

thống và dịch vụ) và Tiêu chuẩn quốc tế NSF, xem xét sử dụng ISO 22716: 2007: 

"Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt (GMP) - Hướng dẫn về Thực hành sản xuất 

tốt". Hoa Kỳ lưu ý rằng dự thảo quy định này đã không tham khảo và xem xét các 

Tiêu chuẩn trên. 

Ngoài ra, Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc xem xét các nguyên tắc và khuyến 

nghị được xây dựng dựa trên Quy định về hợp tác quốc tế đối với mỹ phẩm 

(ICCR). Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin cụ thể hơn liên quan đến 

những yêu cầu công bố cơ sở khoa học về hiệu quả của sản phẩm và các biện pháp 

hành chính khác vì Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp hành chính này có thể dẫn đến 

sự tiết lộ bí mật của nhà sản xuất. Hoa Kỳ lưu ý rằng các quy định trong dự thảo 

về việc công bố thông tin này chỉ có ở Trung Quốc, trong khi các cơ quan quản lý 

ở Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các thị trường khác thường không yêu cầu tiết lộ 

đầy đủ như vậy, chỉ yêu cầu bổ sung thông tin trong trường hợp nhà sản xuất gặp 

vấn đề bất lợi, thường trong vòng 72 giờ, thông qua đại diện được uỷ quyền của 
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họ. Cuối cùng, Hoa Kỳ cảm ơn Trung Quốc đã thực hiện nghĩa vụ minh bạch khi 

thông báo dự thảo này. 

Đại diện của Trung Quốc giải thích rằng mục đích của dự thảo như đã được 

thông báo, là để đáp ứng những phát triển trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của 

Trung Quốc, đảm bảo môi trường thương mại công khai, công bằng và lành mạnh. 

Do biện pháp vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo nên Trung Quốc sẽ nghiêm túc 

xem xét các quan ngại của các Thành viên và sẽ sớm phản hồi. 
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Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT năm 2019 

Ngày 15/1/2020, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 

đánh giá hoạt động năm 2019. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Hoàng Linh - 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện các 

cơ quan có liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, bà Lê Bích 

Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam đã có báo cáo đánh giá 

hoạt động năm 2019 ngắn gọn như sau: Về hoạt động chuyên môn, Văn phòng 

TBT rất tích cực trong các hoạt động liên quan tới Đàm phán và Họp Ủy ban TBT. 

Cụ thể trong Họp Ủy ban, Văn phòng TBT đã xử lý quan ngại thương mại liên 

quan tới Nghị định 116/2017/NĐ-CP, Thông tư 03/2018/TT-BGTVT, Thông tư 

25/2019/TT-BGTVT, Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu 

bia và Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV về việc cấm chất glyphosate. Đối với 

hoạt động đàm phán, Văn phòng TBT tham dự phiên họp lần thứ 1 của Ủy ban 

TBT CPTPP với vai trò đầu mối của Việt Nam; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ 

góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với 

Việt Nam, phổ biến thông tin cam kết của Hiệp định EVFTA cho các doanh 

nghiệp thuộc Hiệp hội cà phê và ca cao; Xây dựng phương án và tham gia đàm 

phán Phiên 7 và 8 Chương TBT của Hiệp định FTA Việt Nam - Israel; Tham dự 

họp bàn triển khai các cam kết của Chương TBT trong Hiệp định FTA Việt Nam - 

Hàn Quốc và đóng góp ý kiến về chủ trương đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam - 

Anh và FTA Việt Nam - Khối MECOSUR... 

Về hoạt động quản lý, điều phối và nhân sự, Lãnh đạo Văn phòng TBT đã chỉ 

đạo kịp thời, sâu sát. Bên cạnh đó, các chuyên viên làm việc rất có trách nhiệm, 
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Chuyên mục: Hoạt động Mạng lưới TBT  Bản tin số 1/2020 

…………………………………………………………………………………….. 
 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: 024.3791.2145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Ema i l :  tb tvn@tcvn.gov .vn   *  Webs i te :  www. tb t .gov.vn 

22 

thể hiện qua các đợt kiểm tra liên quan đến công tác tài chính, công tác tổ chức cán 

bộ và công tác Đảng. 

Trong năm 2019, Văn phòng TBT Việt Nam được Bộ Khoa học Công nghệ 

giao xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành "Đề án về tăng cường 

hệ thống hàng rào kỹ thuật và biện pháp phòng vệ thương mại nhằm đảm bảo môi 

trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước", đây cũng là nhiệm vụ 

trọng tâm của Tổng cục TCĐLCL. Đến nay, Văn phòng TBT đã trình Bộ Khoa 

học Công nghệ dự thảo, đảm bảo đúng tiến độ và chương trình xây dựng văn bản 

của Tổng cục năm 2019. 

  

Bà Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT phát biểu tại buổi họp 

 

Để có định hướng hoạt động trong năm 2020, thay mặt Văn phòng TBT Việt 

Nam, bà Ngọc đề xuất tập trung vào một số vấn đề, bao gồm: 
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1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

a. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thông báo, hỏi 

đáp, xử lý ý kiến góp ý, quan ngại thương mại về TBT và tham dự các cuộc họp 

của Ủy ban TBT/WTO. 

b. Tiếp tục triển khai công tác đầu mối đàm phán, thực thi cam kết TBT 

trong các Hiệp định thương mại tự do khu vực theo Quyết định số 46/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

c. Triển khai các công việc liên quan nhiệm vụ "Đề án tăng cường hệ thống 

hàng rào kỹ thuật đến năm 2025 cho sản phẩm hàng hóa công nghiệp" sau khi Đề 

án được Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

d. Công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

2. Những giải pháp, kiến nghị  

Văn phòng TBT Việt Nam cho rằng việc triển khai các cam kết trong các 

FTA thế hệ mới sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, thương mại trong 

nước. Do vậy, cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục, các đơn vị 

của Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ có liên quan, cần xây dựng phương án cụ 

thể thiết thực để triển khai đối với từng nhiệm vụ. 

 Ngoài ra, căn cứ theo Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới 

các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại, Văn phòng TBT Việt Nam kiến nghị được đảm bảo kinh phí, nguồn 

nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất để hỗ trợ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm 

vụ được giao. 
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Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

cùng đại diện các đơn vị 

 

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho rằng giai đoạn 5 năm tới cần có sự đánh giá 

tổng thể về vị trí và vai trò của hoạt động TBT khi quá trình hội nhập, tự do 

thương mại ngày càng sâu rộng, đồng thời xác định nội dung, nhiệm vụ TBT rõ 

ràng hơn để có các cơ chế cho hoạt động này được tốt hơn. Bên cạnh đó, Tổng cục 

ủng hộ công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như sẽ cố gắng đảm bảo các điều kiện 

liên quan tài chính để các hoạt động của Tổng cục nói chung và TBT nói riêng 

được triển khai thuận lợi./. 

 

(Nguồn: TBTVN)
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Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- Thực thi nghĩa vụ minh bạch hóa trong vấn đề cải cách WTO 2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2019 - 15/01/2020 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 8 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 14 

Quan ngại thương mại  

- Quan ngại đối với Dự thảo Trung Quốc quy định về kiểm tra và 

quản lý mỹ phẩm  

17 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Họp tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam 

năm 2019 

21 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn

