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(tiếp theo) 

 

Vào tháng 6 năm 2019, một loạt 

các nước gồm Argentina, Canada, Costa 

Rica, EU, Nhật Bản, New Zealand, Đài 

Loan Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đưa ra 

một số các bước đề nghị áp dụng đối 

với các nước Thành viên không tuân thủ 

nghĩa vụ minh bạch hoá gồm: 

- Các nước Thành viên nêu tên những nước chậm thông báo; 

- Đại diện của nước Thành viên bị nêu tên phải trả lời sau khi tất cả các nước 

đã nêu ý kiến (nhưng trước phần nêu ý kiến của các quan sát viên); 

- Khi nước chậm thông báo nêu ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng nước đó 

phải được xác định rõ; 

- Ban thư ký sẽ phải báo cáo thường xuyên cho Hội đồng thương mại hàng 

hoá về tình trạng thông báo của các nước thành viên; 

- Đại diện của nước Thành viên chậm thông báo sẽ không được đề cử vào vị 

trí chủ trì các tổ chức của WTO.  

Thậm chí, nếu vẫn chậm thực hiện nghĩa vụ thông báo, các nước sẽ phải nộp 

phí với mức bổ sung 5% trên tổng mức đóng góp thông thường của Thành viên cho 

ngân sách của WTO. Phí phạt này sẽ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ kỹ thuật về 

nghĩa vụ thông báo thông qua Viện hợp tác kỹ thuật và đào tạo (ITTC) của WTO.    

Liên quan tới hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT, Uỷ ban TBT WTO 

được đánh giá là một trong các Uỷ ban hoạt động hiệu quả nhất của WTO. Các 

phiên họp của Uỷ ban TBT là diễn đàn để các nước Thành viên đưa ra những ý kiến 
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góp ý của mình đối với các biện pháp TBT của các nước Thành viên khác. Đây 

cũng là cơ hội để các nước làm việc song phương, giải quyết những vấn đề vướng 

mắc trong thương mại do những chính sách liên quan tới TBT gây ra. Việc thực 

hiện nghĩa vụ minh bạch hoá hay thông báo là một trong những nghĩa vụ quan trọng 

của Hiệp định TBT đảm bảo tính dễ dự đoán của các biện pháp TBT khi xây dựng 

và ban hành, qua đó giảm thiểu các tác động thương mại không cần thiết. Những 

kinh nghiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá của Hiệp định TBT để cải 

thiện hoạt động của Ủy ban TBT và nhân rộng ra các cơ quan khác của WTO cũng 

là một trong các đề xuất, sáng kiến mà các nước Thành viên WTO đưa ra trong quá 

trình nêu ý kiến về việc cải cách WTO. Tuy nhiên, như thực tế đã nêu ở trên, không 

phải nước Thành viên WTO nào cũng thực hiện tốt nghĩa vụ minh bạch hoá hay 

thông báo về TBT, kể cả các nước phát triển. Để có thể thực hiện được các sáng 

kiến mà các nước đã nêu ở trên đối với việc thông báo TBT không phải dễ dàng vì 

theo Hiệp định TBT các nước có thể không cần thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá 

nếu đánh giá biện pháp của mình được xây dựng và ban hành không gây cản trở 

thương mại quá mức cần thiết để nhằm thực hiện các mục tiêu hợp pháp của nước 

đó như bảo vệ sức khoẻ, an toàn của người dân, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ môi 

trường… Trên thực tế, nhiều nước thành viên WTO đã lý luận và giải trình về việc 

không thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá của mình bằng cách giải thích biện pháp 

của mình không gây rào cản không cần thiết cho thương mại, không cản trở thương 

mại và đang được xây dựng nhằm mục tiêu hợp pháp. 

Như vậy có thể thấy để nghĩa vụ minh bạch hoá thực sự phát huy được vai trò 

của mình trong việc tạo ra môi trường thương mại dễ dự đoán và giúp thuận lợi hoá 

thương mại, bản thân các nước Thành viên WTO là nước phát triển cần phải tuân 

thủ triệt để, nêu gương vì đây là những nước đã có đầy đủ cơ sở để thực hiện nghĩa 

vụ. Các nước đang phát triển cần được hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong việc nâng cao 
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vai trò của Cơ quan thông báo quốc gia tại các nước Thành viên, giúp Chính phủ 

các nước hiểu rõ vai trò của các cơ quan này trong việc thực thi nghĩa vụ minh bạch 

hoá của nước mình. Thêm vào đó, các nước Thành viên WTO cũng cần tích cực nêu 

sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm thực hành tốt về minh bạch hoá làm cơ sở để các 

nước Thành viên WTO khác thực hiện./.  

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 15/02/2020-15/03/2020 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập 13 Thiết bị truyền và tiêm; Dược phẩm; Gỗ ván ép; Thiết bị cắm trại; Mực 

máy in; Ngũ cốc; Kính  

Albania 1 Chất thải 

Ấn Độ 5 Hóa chất vô cơ; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Kính; Đồ chơi; Bari 

cacbonat  

Ả Rập 3 Cáp 

Bangladesh 1 Thiết bị gia dụng; Thiết bị y tế; Máy tự động; Thiết bị CNTT và viễn 

thông 

Brazil 3 Thiết bị viễn thông; Vòi, van ống nước; Xe đẩy em bé; Hạt giống 

Burundi 6 Đồ uống có cồn; Đường và các sản phẩm từ đường; Nước gừng.  

Canada 2 Thiết bị thông tin vô tuyến 

Chile 2 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Máy phát điện 

Cộng hoà Séc 1 Hóa chất vô cơ 

Ecuador 1 Đồ uống không chứa cồn 

Đài Loan 5 Bình nước nóng; Đèn Led; Xe khách; Công tắc và rơle 

Hoa Kỳ 39 Lưu trữ khí tự nhiên; Thiết bị đo khí hydro; Phần mềm chẩn đoán hỗ 

trợ máy tính; Chương trình tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo; Nhiên liệu 

động cơ; Lò sưởi và bếp củi; Nhiên liệu diesel thay thế; Đường ống; 

Các chất có chứa khí nhà kính; Máy bay C-295; Khí thải nhà máy lọc 

dầu; Thực phẩm sinh học (BE); Hệ thống máy bay không người lái cỡ 

nhỏ; Thực phẩm; Nguồn cung cấp điện; Kiểm soát khí thải 

formaldehyd đối với một số sản phẩm gỗ; Vật liệu xây dựng; Giường 

cũi trẻ em; Đường ống dẫn chất lỏng nguy hiểm; Cà rốt; Đèn; Thuốc lá 

điện tử; Hạt giống; Thiết bị X quang; Nguồn cấp năng lượng; Hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi; Hoá chất; Động cơ; Hệ thống phanh; Kíp nổ điện 

tử; 

Indonesia 1 Đồ chơi 
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Israel 1 Vòi nước 

Kazakhstan 2 Vật liệu xây dựng; Phân bón 

Kenya 4 Sản phẩm sắt và thép 

Liên minh châu Âu 16 Mỹ phẩm; Thuốc trừ sâu; Thực phẩm; Vật liệu xây dựng; Thiết bị điện 

và điện tử; Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn; Dẫn xuất hydroxyanthracene 

Ghana 2 Phương tiện giao thông đường bộ nói chung 

Hàn Quốc 5 Hệ thống sạc điện xe điện; Thiết bị làm vườn; Thiết bị làm sạch không 

khí; Bộ sạc pin; Đèn chiếu sáng; 

Hoa Kỳ 36 Chất làm lạnh; Thiết bị trợ thính cầm tay; Thiết bị y tế; Thuốc lá điện 

tử; Bưởi và cam; Sản phẩm thực vật; Hoá chất; Sản phẩm tiêu dùng; 

Phương tiện đường sắt; Thiết bị dành cho trẻ em; Sản phẩm sinh học; 

Hóa chất độc hại trong các sản phẩm dành cho trẻ em; Sản phẩm sợi 

dệt 

Myanmar 1 Thực phẩm 

Nam Phi 1 Cà phê 

New Zealand 2 Gỗ và than đá được sử dụng để sưởi ấm trong nhà; Hoá chất 

Nga 1 Vật liệu y tế 

Nhật Bản 3 Chất có thể tác động đến hệ thống thần kinh trung ương; Phân bón; 

Thiết bị thông tin vô tuyến 

Philippines 1 Các chất độc hại gia dụng  

Singapore 1 Thực phẩm 

Tanzania 12 Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Vải dệt; Túi xách; Sợi; 

Thực phẩm đóng gói và chế biến; Rong biển và các loại tảo khác; Trái 

cây; Lê và quất 

Thái Lan 1 Thép phẳng cán nóng 

Thổ Nhĩ Kỳ 2 Thắt lưng; Van 

Trung Quốc 11 Động cơ; Máy biến áp điện; Nồi hơi công nghiệp; Bia chai; TV màn 

hình phẳng; Túi đựng máu; Quạt; Thiết bị y tế; Thiết bị trị liệu; Bình 

sữa 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật                                 Bản tin số 3/2020 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

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

Tel: 024.3791145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Em ai l :  tb t vn@tcvn.gov.vn   *  W ebs i te :  www. tb t .gov.vn 

7 

Úc 2 Hoá chất công nghiệp 

Uganda 94 Tàu chở dầu LPG số lượng lớn; Xe tải và xe kéo; Trái cây; Thức ăn 

chăn nuôi; Đường và các sản phẩm từ đường; Thịt và các sản phẩm từ 

thịt; Phụ gia thực phẩm; Vải dệt; Sợi; Nhựa; Ngũ cốc; Dầu nhờn; Đồ 

uống có cồn; Trứng; Phân bón; Gia vị; Trà; Cà phê; Sữa và các sản 

phẩm từ sữa; Thép không gỉ; Pho mát  

Yemen 1 Quần áo 

Việt Nam 3 Sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sơn pu (polyurethane); Chế 

phẩm bảo quản gỗ 
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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  

Ngày 19/2/2020, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư  

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. 

Dự thảo Thông tư gồm một số nội dung như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; 

Điều 2. Đối tượng áp dụng; 

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành; 

Phụ lục I. Danh mục các sản phẩm và hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông 

tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; 

Phụ lục II. Danh mục các sản phẩm và hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. 

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

Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 10/5/2020. Thời gian có hiệu lực là ngày 

01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến 

vào ngày 15/4/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1289_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/161 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1289_00_x.pdf


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Sơn pu (polyurethane) 

Ngày 17/2/2020, Việt Nam thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ. Phần 

1: Nhóm sơn pu (polyurethane). Quy chuẩn này quy 

định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các 

sản phẩm, hàng hóa sơn PU (Polyurethane) dùng phủ bề mặt sản phẩm gỗ được sản 

xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam. 

Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa sơn PU phủ bề mặt 

gỗ dưới dạng mẫu thử; sản phẩm mẫu; sản phẩm trưng bày; hàng hóa tạm nhập tái 

xuất, hàng hóa quá cảnh. Quy chuẩn không áp dụng kiểm tra hàm lượng chì đối với 

sơn PU không màu (trong suốt). 

Quy chuẩn áp dụng đối với: 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử 

dụng sản phẩm hàng hóa sơn PU phủ bề mặt sản phẩm gỗ; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên 

quan; 

- Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa sơn 

PU phủ bề mặt sản phẩm gỗ. 

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

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2020. Thời gian có hiệu lực vào tháng 

12/2020.  Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến 

vào ngày 17/4/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1238_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/159 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1238_00_x.pdf
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Chế phẩm bảo quản gỗ 

Ngày 17/2/2020, 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 chế phẩm 

bảo quản gỗ. Phần 1: Nhóm chế phẩm hoà tan 

trong nước. 

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng và điều kiện sử dụng 

đối với chế phẩm bảo quản gỗ dạng hòa tan trong nước. 

Quy chuẩn này không áp dụng cho chế phẩm bảo quản gỗ dưới dạng mẫu thử; 

hàng mẫu; hàng trưng bày; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.  Quy 

chuẩn áp dụng đối với: 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, buôn bán chế phẩm bảo quản gỗ 

dạng hòa tan trong nước; 

- Các cơ quan quản lý NN về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan; 

- Các tổ chức đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy chế phẩm bảo quản gỗ 

dạng hòa tan trong nước. 

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

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2020. Thời gian có hiệu lực vào tháng 

12/2020.  Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến 

vào ngày 17/4/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_1239_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/160 

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Chất có thể tác động đến hệ thống thần kinh trung ương 

Ngày 06/3/2020, Nhật Bản thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc sẽ Chỉ định 7 chất là Shitei 

Yakubutsu (chất có thể tác động đến hệ thống thần 

kinh trung ương), dựa trên Đạo luật về đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả và an toàn của sản phẩm bao 

gồm dược phẩm và thiết bị y tế. Mục đích của dự 

thảo nhằm ngăn chặn sự lạm dụng những chất này, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn 

của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 28/02/2020. Thời gian có hiệu 

lực vào ngày 09/3/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_1813_00_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/656 

Động cơ 

Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc 

gia giá trị tối thiểu cho phép về hiệu suất năng lượng đối với 

động cơ trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1403. Tiêu 

chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng, giá trị tối 

thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử của động cơ không 

đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha và động cơ quạt điều hòa không 

khí. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng kể từ 

ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 

12/5/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1910_00_x.pdf  

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_1813_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1910_00_x.pdf
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Chai thuỷ tinh dùng để đựng bia 

Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 

chuẩn quốc gia đối với chai thuỷ tinh dùng để đựng 

bia trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1406. Tiêu 

chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, 

phân loại sản phẩm, yêu cầu, phương pháp thử, quy 

tắc kiểm tra, nhãn hiệu, bao bì, vận chuyển và lưu trữ chai thuỷ tinh chứa bia. Mục 

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

Trung 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 là ngày 12/5/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1913_00_x.pdf 

Máy biến áp điện ba pha 

Ngày 13/03/2020, Trung Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc 

gia giá trị tối thiểu cho phép về hiệu suất năng lượng đối với 

máy biến áp điện trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1404. 

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng, giá trị 

tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử của biến áp điện ba 

pha. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng kể từ 

ngày thông qua. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để 

tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1911_00_x.pdf 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1913_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_1911_00_x.pdf
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Bộ sạc xe điện 

Ngày 12/03/2020, Hàn Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy 

định kỹ thuật đối với sản phẩm điện và sản  phẩm viễn 

thông (KC 61851-1, KC 62196-2) trong mã thông báo 

G/TBT/N/KOR/880. Cụ thể, sẽ tăng định mức dòng 

điện cho bộ sạc xe điện Loại I từ 32A - 80A (AC 5pin). Mục đích của dự thảo nhằm 

cải thiện hiệu quả năng lượng. Hiện nay, 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 là ngày 11/5/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_1906_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_1906_01_x.pdf 

Mỹ phẩm 

Ngày 12/3/2020, EU thông báo cho các nước Thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục VI 

Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội 

đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Biện pháp 

này sẽ cho phép sử dụng Methoxypropylamino 

Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) 

làm bộ lọc UV trong các sản phẩm mỹ phẩm với nồng độ lên tới 3%, danh sách các 

bộ lọc UV S87 sẽ được bổ sung vào Phụ lục VI của Quy định (EC) 1223/2009. Hạn 

cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 11/05/2020. 

Thời gian dự kiến thông qua vào quý 4 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_1906_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_1906_01_x.pdf
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20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1888_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1888_01_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/EU/703 

Dẫn xuất hydroxyanthracene 

Ngày 05/3/2020, EU thông báo cho các nước 

Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ 

lục III Quy định (EC) số 1925/2006 của Nghị viện và 

Hội đồng châu Âu về các loài thực vật có chứa các dẫn 

xuất hydroxyanthracene. Cụ thể, sẽ cấm hoặc giám sát 

việc sử dụng một số dẫn xuất hydroxyanthracene và 

chiết xuất thực vật có chứa hydroxyanthracene trong thực phẩm theo đánh giá khoa 

học của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu. Mục đích của dự thảo nhằm đảm 

bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến vào 04/05/2020. Thời gian dự kiến thông qua vào cuối 

tháng 09 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố 

trên công báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1805_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/EU/702 
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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 Quyết định 

870/QĐ-BYT của 

Bộ Y tế 

Quy chuẩn kỹ thuật tạm 

thời cho khẩu trang vải 

kháng giọt bắn, kháng 

khuẩn  

12/03/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-870-QD-BYT-

2020-huong-dan-ky-thuat-tam-thoi-cho-

khau-trang-vai-khang-giot-ban-

437048.aspx 

2 Thông tư 

04/2020/TT-

BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thức ăn chăn 

nuôi và nguyên liệu sản 

xuất thức ăn thủy sản  

09/03/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-

vuc-khac/Thong-tu-04-2020-TT-

BNNPTNT-Quy-chuan-thuc-an-chan-

nuoi-nguyen-lieu-san-xuat-thuc-an-thuy-

san-437349.aspx 

3 Thông tư 

03/2020/TT-

BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản  

02/03/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-

vuc-khac/Thong-tu-03-2020-TT-

BNNPTNT-Quy-chuan-Quoc-gia-san-

pham-xu-ly-moi-truong-nuoi-trong-thuy-

san-437241.aspx 

5 Quyết định 

468/QĐ-BYT của 

Bộ Y tế 

Hướng dẫn quy chuẩn 

kỹ thuật phòng và kiểm 

soát lây nhiễm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp 

do vi rút Corona 2019 

(COVID-19) trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

19/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-468-QD-BYT-

2020-phong-kiem-soat-lay-nhiem-benh-

viem-duong-ho-hap-cap-vi-rut-Corona-

434918.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 

868/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Quy định về việc cấp 

giấy phép xuất khẩu đối 

với mặt hàng khẩu trang 

y tế trong giai đoạn 

phòng, chống dịch 

COVID-19  

11/03/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Quyet-dinh-868-QD-BYT-

2020-cap-giay-phep-xuat-khau-voi-khau-

trang-y-te-chong-dich-COVID-19-

437049.aspx 

2 Quyết định 

774/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

Danh mục 02 sinh phẩm 

chẩn đoán invitro xét 

nghiệm vi rút Corona 

(SARS-CoV-2) được cấp 

số đăng ký  

04/03/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-774-QD-BYT-

2020-danh-muc-02-sinh-pham-chan-doan-

invitro-xet-nghiem-vi-rut-Corona-

436720.aspx 

3 Quyết định 

715/QĐ-BCT của 

Bộ trưởng Bộ 

Công thương 

Gia hạn áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản 

phẩm phân bón DAP, 

MAP nhập khẩu  

03/03/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Quyet-dinh-715-QD-BCT-

2020-gia-han-ap-dung-bien-phap-tu-ve-

doi-voi-san-pham-phan-bon-nhap-khau-

437095.aspx 

4 Thông tư 

05/2020/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Sửa đổi Thông tư 

03/2018/TT-BGTVT quy 

định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật 

vào bảo vệ môi trường 

đối với ô tô nhập khẩu 

thuộc đối tượng của NĐ 

116/2017/NĐ-CP  

26/02/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-

nhap-khau/Thong-tu-05-2020-TT-

BGTVT-sua-doi-Thong-tu-03-2018-TT-

BGTVT-an-toan-ky-thuat-o-to-nhap-

khau-436150.aspx 

5 Quyết định 

402/QĐ-BKHCN 

của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Quy chế tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một 

25/02/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-

may-hanh-chinh/Quyet-dinh-402-QD-

BKHCN-2020-tiep-nhan-ho-so-giai-

quyet-va-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-
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cửa tại Cơ quan Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

mot-cua-437084.aspx 

6 Quyết định 

380/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Danh mục 36 sinh phẩm 

chẩn đoán invitro được 

cấp số đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 03  

12/02/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-

thao-Y-te/Quyet-dinh-380-QD-BYT-

2020-danh-muc-sinh-pham-chan-doan-

invitro-duoc-cap-so-luu-hanh-Dot-03-

435418.aspx 

 

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Quan ngại đối với Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của 

Indonesia về an toàn đồ chơi (tiếp) 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 01/2020, Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của Indonesia về an toàn đồ chơi được thông báo cho 

WTO theo mã G/TBT/N/IDN/64, G/TBT/N/IDN/64/Add.3 đã tiếp tục vấp phải 

quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của Phái đoàn Liên minh châu Âu: 

Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng quan ngại đối với biện pháp này đã được 

đưa ra nhiều lần trong các cuộc họp của Ủy ban TBT trước đây, đặc biệt là các nội 

dung sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của Indonesia (SNI) đối với Đồ chơi. Sửa 

đổi đã đưa ra Kế hoạch lần thứ  5, áp dụng kiểm toán và kiểm tra các cơ sở sản xuất 

đồ chơi thay cho việc yêu cầu thử nghiệm từng lô 6 tháng/lần - một yêu cầu có tính 

chất phân biệt đối xử trước đó. EU bày tỏ quan ngại về việc triển khai toàn bộ Kế 

hoạch lần thứ 5 này, EU đề nghị Indonesia làm rõ liệu các cuộc kiểm toán, kiểm tra 

và thử nghiệm có được tiến hành kịp thời và hiệu quả theo kế hoạch mới này hay 

không? 

Ngoài ra, việc triển khai các văn bản Hướng dẫn dự kiến sẽ cung cấp thêm 

thông tin chi tiết về các yêu cầu đối với nhà nhập khẩu đồ chơi chưa được công bố. 

Về vấn đề này, Liên minh châu Âu hiểu rằng Trung tâm Tiêu chuẩn hóa đã ban 

hành Thông tư nội bộ gần đây (số 257/BPPI/VIII/2019) về quy trình chứng nhận đồ 

chơi theo Kế hoạch lần thứ 5, trong đó có bổ sung nội dung về kiểm toán nhà máy 

và/hoặc lấy mẫu sản phẩm và thử nghiệm cho các sản phẩm mới được tiêu thụ trên 

thị trường sáu tháng một lần. Những yêu cầu này sẽ được áp dụng ngay cả khi nhà 

sản xuất đã có được chứng nhận về cơ sở sản xuất của họ - một chứng nhận có hiệu 

lực trong 04 năm. Do đó, Liên minh châu Âu đề nghị Indonesia làm rõ mục đích của 
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Chuyên mục: Quan ngại thương mại                                 Bản tin số 3/2020 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

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

Tel: 024.3791145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

Em ai l :  tb t vn@tcvn.gov.vn   *  W ebs i te :  www. tb t .gov.vn 

19 

kinh tế quy định này. Hơn nữa, quy định này dường như rất khó khăn để đáp ứng vì 

sẽ yêu cầu các công ty phải lên kế hoạch trước khi sản phẩm mới được tiêu thụ trên 

thị trường trong quá trình kiểm toán/giám sát hàng năm do chính quyền Indonesia 

đặt ra. EU cho rằng các cuộc kiểm toán mới chỉ nên thực hiện khi có một nhà máy 

thay đổi. 

- Quan ngại của Phái đoàn Hoa Kỳ: 

Hoa Kỳ lưu ý rằng việc đối thoại giữa các bên về tiêu chuẩn đồ chơi này của 

Indonesia đã diễn ra từ năm 2012 nhưng Hoa Kỳ rất thất vọng khi sau nhiều năm 

trao đổi kỹ thuật, các yêu cầu nhập khẩu đồ chơi của Indonesia tiếp tục là rào cản 

đối với hàng xuất khẩu đồ chơi của Mỹ. Hoa Kỳ kêu gọi Indonesia tham gia một 

cách có ý nghĩa với các bên liên quan để giảm thiểu các rào cản thương mại trong 

việc nhập khẩu đồ chơi. Hoa Kỳ nhắc lại khi vấn đề được nêu ra tại cuộc họp tháng 

6, Indonesia đã tuyên bố rằng sẽ không ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 

cho biện pháp này. Điều này đã gây thất vọng và tăng thêm vào sự thiếu rõ ràng cho 

các nhà nhập khẩu. Indonesia đã tuyên bố việc giới thiệu Kế hoạch lần thứ 5 cho các 

nhà nhập khẩu là một nỗ lực để giảm bớt gánh nặng cho các nhà nhập khẩu, nhưng 

theo ngành công nghiệp Mỹ, chi phí kiểm tra nhà máy cứ sau 6 tháng là quá cao 

khiến cho Kế hoạch lần thứ 5 không phải là một lựa chọn và do đó, các nhà nhập 

khẩu buộc phải tiếp tục kiểm tra từng lô hàng đồ chơi nhập khẩu. Để Kế hoạch lần 

thứ 5 trở thành một sự thay thế hợp lý, Indonesia cần xem xét cho phép các kiểm tra 

viên được ISO công nhận tại quốc gia sản xuất tiến hành việc kiểm tra này. Theo 

tìm hiểu của Hoa Kỳ, Bộ Công nghiệp Indonesia (MOI) đã làm việc với các bên liên 

quan để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Hoa Kỳ đề nghị Indonesia cập nhật thông 

tin về thời gian ban hành biện pháp mới này. 

- Quan ngại của Phái đoàn Nhật Bản: 
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Đại diện của Nhật Bản ủng hộ quan điểm của EU. Vào tháng 10 năm 2018, 

Indonesia đã sửa đổi quy định an toàn đồ chơi của mình để giới thiệu một kế hoạch 

mới: kết hợp hệ thống quản lý chất lượng trong quy trình sản xuất để thực hiện thủ 

tục chứng nhận đồ chơi. Mặc dù Indonesia đã đề cập rằng việc soạn thảo các hướng 

dẫn thực hiện đang được tiến hành tại cuộc họp của Ủy ban TBT tháng 3 năm 2019 

và hơn một năm trôi qua kể từ khi quy định an toàn đồ chơi được sửa đổi, hướng 

dẫn thực hiện vẫn chưa được công bố. Về vấn đề này, tại cuộc họp Ủy ban TBT 

tháng 6 năm 2019, Indonesia đã giải thích rằng quy định 29/2018 bao gồm các 

hướng dẫn cho Kế hoạch lần 5 nhằm mục đích chứng nhận sản phẩm. Tuy nhiên, 

quy định lại không cung cấp đủ thông tin để tuân thủ. Do đó, Nhật Bản đề nghị 

Indonesia cung cấp đầy đủ các văn bản hướng dẫn này. Nhật Bản cũng bày tỏ quan 

ngại rằng biện pháp sẽ làm hạn chế thương mại quá mức cần thiết. 

- Phản hồi của Indonesia  

Indonesia phản hồi cho Ủy ban rằng Quy định 29/2018 hiện hành đã bao gồm 

các hướng dẫn kỹ thuật cho tùy chọn loại 1 và 5 đối với các thủ tục chứng nhận sản 

phẩm. Theo sự hiểu biết của Indonesia, cả hai loại chứng nhận đều có cách đối xử 

giống nhau giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm nội địa. Ngoài ra, Bộ Công 

nghiệp Indonesia MOI đã thông tin cho các Cơ quan Chứng nhận Sản phẩm để giải 

thích các quy trình chứng nhận sản phẩm loại 5. Về phòng thử nghiệm, Indonesia đã 

chấp nhận các phòng thử nghiệm nước ngoài trong khuôn khổ công nhận quốc tế về 

ILAC và MRA./. 
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Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Đồng Tháp 

Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020, tháng 3/2020, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đợt kiểm tra về đo 

lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 06 cơ sở.  

Trong đó, một số kết quả đạt được như sau:   

Về hoạt động tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, góp ý dự thảo Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và 

điện tử; Dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động TCVN ISO 9001, Kế hoạch 

chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, 

duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.  

 

Chi cục TĐC Đồng Tháp phối hợp với đơn vị chức năng 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Chi cục đã cập nhật Thông tư 

07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 

9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối 

với phương tiện đo nhóm 2, trên trang thông tin điện tử của Chi cục TĐC Đồng 

Tháp. 

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra nhà nước về 

đo lường chất lượng, Chi cục TCĐLCL thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-TĐC 

ngày 16/12/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức kiểm 

tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 

06 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn). 

Kết quả: Các cơ sở được kiểm tra đều đạt các yêu cầu về đo lường và nhãn hàng 

hóa, không có cơ sở vi phạm. 

 

Chi cục TĐC Đồng Tháp kiểm tra tại cơ sở kinh doanh xăng dầu 
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Về kiểm định phương tiện đo Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã tiến 

hành kiểm định 2.378 phương tiện đo.   

Về hoạt động phối hợp, Chi cục tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, thực hiện thanh tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 

02 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; bên cạnh đó tham gia đoàn kiểm tra 

cải cách hành chính quý I năm 2020 do Sở Nội vụ chủ trì.   

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện 

chuyên mục truyền hình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Đo lường trong sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.   

Thông qua cuộc kiểm tra, Đoàn đã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

hiểu biết, ý thức của các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành 

các quy định của pháp luật đối với hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Qua 

đó góp phần chống gian lận về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của người tiêu dùng, người kinh doanh chân 

chính./. 
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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 15/2/2020 - 15/03/2020 5 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 8 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 15 

Quan ngại thương mại  

- Quan ngại đối với Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của 

Indonesia về an toàn đồ chơi (tiếp) 
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Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Đồng 

Tháp 
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