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Chuyên mục: Vấn đề hôm nay                                              Bản tin số 2/2021 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tel: 024.3791145/024.3791.2146  *  Fax: 024.3791.3441 

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

2 

   

CAM KẾT TBT TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ 

MỚI: THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

(tiếp) 

Để dỡ bỏ và kiểm soát những hàng rào 

kỹ thuật không cần thiết cho thương mại thế 

giới, các nước đã cùng cam kết xây dựng các 

biện pháp TBT trên cơ sở các tiêu chuẩn 

quốc tế liên quan, thừa nhận các cơ chế 

nhằm tăng cường hợp tác thừa nhận lẫn nhau 

kết quả đánh giá sự phù hợp và đặc biệt tăng 

cường nghĩa vụ minh bạch hóa trong quá trình xây dựng, ban hành và áp dụng các 

biện pháp TBT. 

Đằng sau các cam kết này, doanh nghiệp chính là trung tâm và là mục tiêu của 

việc tạo thuận lợi thương mại. Trong cam kết TBT của EVFTA và RCEP đều đưa ra 

các cơ chế nhằm tạo thuận lợi cho việc thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù 

hợp, đây chính là các cơ chế giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí trong 

quá trình xuất khẩu hàng hóa. Cụ thể như hoạt động chỉ định tổ chức đánh giá sự 

phù hợp, hình thành thỏa thuận hợp tác giữa các tổ chức công nhận và giữa các tổ 

chức đánh giá sự phù hợp, sử dụng công bố phù hợp của bên thứ nhất… 

Ngoài ra, trong hai Hiệp định này đều có các điều khoản về hợp tác hoặc thuận 

lợi hóa thương mại. Nếu Chương TBT của RCEP cam kết tăng cường hợp tác trong 

những lĩnh vực có lợi ích chung trong các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, 

tăng cường hợp tác trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ 

tục đánh giá sự phù hợp… thì Chương TBT của EVFTA cam kết tập trung xác định, 

xây dựng và tăng cường hoạt động GRP (thực hành quản lý tốt) thông qua các hoạt 
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động hợp tác quản lý, sử dụng cách tiếp cận đánh giá rủi ro trong đánh giá sự phù 

hợp như sử dụng công bố phù hợp bên thứ nhất đối với sản phẩm rủi ro thấp để tạo 

thuận lợi cho hoạt động thương mại của doanh  nghiệp, tăng cường hợp tác trao đổi 

thông tin giữa các tổ chức tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp và đo lường của hai 

bên… 

Đặc biệt cam kết về minh bạch hóa trong Chương TBT của cả hai Hiệp định 

EVFTA và RCEP giúp doanh nghiệp có cơ hội được đóng góp ý kiến ngay từ khi 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp  đang trong quá trình 

xây dựng. Chính phủ hai bên phải bảo đảm quá trình này diễn ra minh bạch, phù 

hợp, không phân biệt đối xử và đủ thời gian cần thiết cho doanh nghiệp đóng góp ý 

kiến, đồng thời cũng đủ thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ cho việc thực 

hiện quy định trong các biện pháp TBT 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 15/01/2021-15/02/2021 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 5 A xít; Thực phẩm nói chung; Đồ uống không cồn 

Ả Rập 7 Mật ong; Đường; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thiết bị giặt là; 

Thiết bị đun nước; Thiết bị điện;  

Ai Cập  1 Vật liệu xây dựng 

Argentina 10 Năng lượng mặt trời; Giày dép; Hoá chất; Cá; Pin; Dược phẩm 

Bahrain 2 Thịt; Dược phẩm 

Brazil 50 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thuốc trừ sâu; Áo bảo hộ; Hệ thống 

xét nghiệm chẩn đoán in vitro; Nhựa; Dược phẩm; Đồ nội thất; 

Thực phẩm chế biến Phương tiện giao thông đường bộ nói chung; 

Thuốc khử trùng; Cá và các sản phẩm từ cá; Sản phẩm có nguồn 

gốc từ động vật; Thiết bị nâng 

Các tiểu vương quốc Ả 

rập thống nhất  

2 Mật ong; Đường 

Chile 6 Hoá chất; Thực phẩm đóng gói; Lốp xe; Sản phẩm dầu mỏ và 

thiết bị xử lý khí đốt tự nhiên; Dược phẩm 

Colombia 1 Ngũ cốc 

Ecuador 4 Rau quả; Ngũ cốc; Dụng cụ nấu nướng; Đồ bảo hộ 

Đài Loan 2 Đèn; Thiết bị làm sạch không khí 

Hàn Quốc  4 Nồi cơm điện; Thiết bị điện; Thiết bị làm sạch không khí; Giấy 

Hoa Kỳ 27 Điều hoà; Thực phẩm chế biến; Hoá chất; Thiết bị truyền thông; 

Động cơ; Kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân; Hệ thống lái xe tự 

động an toàn; Thuốc lá điện tử; Thiết bị giặt là; Ô tô; Xích đu cho 

trẻ sơ sinh; Ống nhựa;  Thiết bị đun nước; Lò nung dân dụng; Hệ 

thống phanh an toàn; Nhiên liệu tái tạo;  

Indonesia 4 Thực phẩm và đồ uống nói chung; Năng lượng mặt trời; Thiết bị 

truyền; Kính 
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Israel 1 Rau quả, Trái cây 

Kenya 8 Dược phẩm; Ngũ cốc; Quần áo; Sản phẩm dệt may 

Kuwait 2 Mật ong; Đường 

Liên minh châu Âu 14 Phân bón; Hoá chất; Thuốc trừ sâu; Thực phẩm nói chung; Pin; 

Phương tiện cơ giới đường bộ nói chung; Mỹ phẩm;  

Liên bang Nga 1 Thực phẩm 

Malawi 2 Đường; Xi măng 

Mexico 5 Đồ uống không cồn; Cá và các sản phẩm từ cá; Động cơ xoay 

chiều có công suất từ 1 - 180 W; Sản phẩm công nghệ thông tin 

Morocco 1 Thiết bị bảo vệ đường hô hấp; 

Nam Phi 1 Dầu Ô liu 

Nhật Bản 7 Thịt và các sản phẩm từ thit; Dược phẩm; Thiết bị truyền thông; 

Hóa chất vô cơ; 

Oman 2 Mật ong; Đường  

Pakistan 61 Phân bón; Muối; Lốp xe; Nhựa; Bê tông; Phích cắm; Thiết bị 

chụp ảnh phóng xạ; Bộ chỉnh lưu; Cáp; Ti vi; Linh kiện điện tử; 

Ống nhựa; Thiệt bị vệ sinh; Khí ga; Ngũ cốc; Đồ uống không cồn; 

Thép; Thiết bị giải trí; Thiết bị gia dụng; Thiết bị nhãn khoa; 

Nhôm; Sơn phủ; Thiết bị giặt là; Thiết bị điện; Công tắc 

Paraguay 5 Thiết bị điện; Hoa quả; Gia vị thực phẩm; Thực phẩm đóng gói;  

Philippines 3 Các sản phẩm tăng cường sức khoẻ thuộc trách nhiệm quản lý của 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm; Thép; Gốm sứ; 

Qatar 2 Mật ong; Đường 

Thụy Sĩ 1 Thiết bị viễn thông 

Trung Quốc  26 Thiết bị phòng cháy chữa cháy; Ngũ cốc; Thiết bị điện y tế; Thiết 

bị tán sỏi; Thiết bị lọ y tế; Thực phẩm nói chung; Thức ăn chăn 

nuôi; Hệ thống cảnh báo; Phương tiện cơ giới; Lốp xe cơ giới; 

Thuốc đánh răng 

Tây Ban Nha 1 Máy thở 
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Tajikistan 3 Nhiên liệu; Sơn 

Thái Lan  7 Hoá chất; Bột màu; Sản phẩm công nghiệp 

Ukraine 8 Thiết bị làm lạnh; Hoá chất; Thực phẩm; Thiết bị điện và điện tử; 

Thiết bị y tế; Mỹ phẩm 

Uruguay 1 Thực phẩm đóng gói 

Yemen 2 Mật ong; Đường 

Vương Quốc Anh 1 Đồ uống có cồn 

Việt Nam 1 Hàng hoá nhóm II thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông  

Tổng: 292 thông báo 
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Tin cảnh báo tháng 2/2021 

Phương tiện chữa cháy  

Ngày 09/02/2021 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Phương tiện 

chữa cháy - Phần 9: Phương tiện chữa cháy bằng 

sương mù. Cụ thể, dự thảo sẽ đưa ra quy định về 

thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương 

pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng gói, vận chuyển 

và bảo quản của phương tiện chữa cháy. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức 

khỏe và sự an toàn của con người. 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 vào 10/04/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_0997_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1541 

Hệ thống phun nước tự động 

Ngày 09/02/2021 Trung Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với hệ thống 

phun nước tự động. Cụ thể, dự thảo sẽ đưa ra 

quy định về phân loại, mô hình, phương pháp 

thử, quy tắc kiểm tra, ghi dấu, đóng gói, vận 

chuyển và bảo quản các phụ kiện của hệ thống 

phun nước tự động. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 

của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có 
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hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến 

vào 10/04/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_1005_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1549 

Dược Mỹ phẩm 

Ngày 27/01/2021 Nhật Bản thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Sửa đổi Quy định về sản xuất và 

kiểm tra chất lượng đối với Dược mỹ phẩm 

(Quasi-Drugs). Việt sửa đổi này để tuân theo 

Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) 

của Công ước Thanh tra Dược được sửa đổi 

vào năm 2018. Thời gian dự kiến thông qua 

sau tháng 3 năm 2011. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/8/2021. Hạn cuối cùng 

để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 26/03/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_0677_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/687 

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

Ngày 26/01/2021 Nhật Bản thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ y tế 

Nhật Bản đề xuất chỉ định 4 chất là Shitei 

Yakubutsu (chất có khả năng tác động đến hệ 

thống thần kinh trung ương), và cách sử dụng 

hợp lý của chúng theo. Mục đích của dự thảo 

nhằm ngăn chặn việc lạm dụng các chất có khả 
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năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và để làm rõ các quy định theo Đạo 

luật. Việc sản xuất, nhập khẩu, bán, sở hữu và sử dụng Shitei Yakubutsu đều bị cấm 

trừ những mục đích sử dụng thích hợp được chỉ định theo Đạo luật. Thời gian dự 

kiến thông qua vào 22/01/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/02/2021.  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_0666_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/686 

Nồi cơm điện 

Ngày 12/02/2021 Hàn Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo sửa đổi Quy định đối với nồi cơm điện. Cụ 

thể, gioăng cao su sử dụng cho nồi cơm điện sẽ 

không được coi là thiết bị an toàn chịu áp lực. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và 

sự an toàn của con người. 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 đóng góp ý kiến vào 13/04/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_1095_01_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/939 

Thiết bị làm sạch không khí 

Ngày 12/02/2021 Hàn Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo 

Sửa đổi các yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch 

không khí (KC 60335-2-65). Yêu cầu cũ (KC 

60335-2-65) sẽ được hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế 

IEC 60335-2-65. Ngoài ra, các sửa đổi chính như 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_0666_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_1095_01_x.pdf
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sau: 

Bổ sung quy định về ghi dấu đối với các thiết bị làm sạch không khí bằng bức 

xạ UV (Điều 7) 

Bổ sung yêu cầu về nồng độ ôzôn (Điều 32.101) 

Bổ sung yêu cầu đối với dụng cụ đo và bức xạ phát ra (Điều 32.102) 

Mục đích của dự thảo nhằm hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế. 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 đóng góp ý kiến vào 13/04/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_1097_01_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/941 

Hóa chất 

Ngày 11/02/2021 Bộ Công nghiệp Thái 

Lan thông báo cho các nước Thành viên 

WTO về việc sửa đổi Quy định đối với hóa 

chất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID-

19. 

 Do đây là một biện pháp được ban 

hành trong tình trạng khẩn cấp về y tế bởi 

dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, 

nên biện pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực vào ngày 14/1/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.tisi.go.th 

Mã thông báo G/TBT/N/THA/595 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_1097_01_x.pdf
http://www.tisi.go.th/
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Sản phẩm có nguồn gốc từ động vật 

Ngày 22/01/2021 Brazil thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra Sắc lệnh số 198, ngày 11 tháng 1 năm 

2021 được công bố trên Công báo Brazil số 

9 ngày 14 tháng 1 năm 2021. Sắc lệnh này 

sẽ thiết lập các thủ tục để các nhà sản xuất 

trong nước và xuất khẩu nước ngoài đăng 

ký các sản phẩm có nguồn gốc động vật 

tiêu thụ tại thị trường Brazil.  

Do đây là một biện pháp được ban hành trong tình trạng khẩn cấp về y tế bởi 

dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, 

nên biện pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực hiệu lực vào ngày 

14/1/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-

social/consultas-publicas/2021/habilitacao-de-estabelecimento-no-dipoa/minuta-

sisman-procedimentos-de-habilitacao-estabelecimentos-dipoa-15-jan-2021 

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2021/habilitacao-de-estabelecimento-no-dipoa/minuta-sisman-procedimentos-de-habilitacao-estabelecimentos-dipoa-15-jan-2021
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2021/habilitacao-de-estabelecimento-no-dipoa/minuta-sisman-procedimentos-de-habilitacao-estabelecimentos-dipoa-15-jan-2021
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2021/habilitacao-de-estabelecimento-no-dipoa/minuta-sisman-procedimentos-de-habilitacao-estabelecimentos-dipoa-15-jan-2021
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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 

193/QĐ-BCT 

năm 2021 của 

Bộ Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia kèm 

theo Thông tư 

45/2020/TT-BCT, 

46/2020/TT-BCT, 

47/2020/TT-BCT, 

48/2020/TT-BCT, 

49/2020/TT-BCT, 

50/2020/TT-BCT 

về hàm lượng thủy 

ngân trong đèn 

huỳnh quang, chất 

lượng natri 

hydroxit công 

nghiệp… 

21/01/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-

193-QD-BCT-2021-dinh-chinh-

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

kem-Thong-tu-45-2020-TT-

BCT-463432.aspx 

2 Quyết định 

217/QĐ-BNN-

KHCN của Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

đối với hoạt động 

khoa học và công 

nghệ lĩnh vực chăn 

nuôi, thú y  

14/01/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-

luong/Quyet-dinh-217-QD-

BNN-KHCN-2021-dinh-muc-

kinh-te-xa-hoi-hoat-dong-khoa-

hoc-linh-vuc-Chan-nuoi-

462566.aspx 

3 Thông tư 

31/2020/TT-

BYT của Bộ Y 

tế 

10 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối 

với phụ gia thực 

phẩm 

31/12/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-31-

2020-TT-BYT-ban-hanh-10-

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

doi-voi-phu-gia-thuc-pham-

461263.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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4 Thông tư 

15/2020/TT-

BNNPTNT của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

yêu cầu đối với vật 

thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 

nhập khẩu 

25/12/2020 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-15-

2020-TT-BNNPTNT-Quy-

chuan-ve-yeu-cau-vat-the-thuoc-

dien-kiem-dich-thuc-vat-nhap-

khau-460605.aspx 

 

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 

477/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

thương 

Về áp dụng thuế 

chống bán phá giá 

và thuế chống trợ 

cấp tạm thời đối 

với sản phẩm 

đường mía có xuất 

xứ từ Vương quốc 

Thái Lan  

09/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-

477-QD-BCT-2021-thue-chong-

ban-pha-gia-chong-tro-cap-tam-

thoi-duong-mia-xuat-xu-Thai-

Lan-465381.aspx 

2 Nghị định 

09/2021/NĐ-

CP của Chính 

phủ 

Về quản lý vật liệu 

xây dựng 

09/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-

09-2021-ND-CP-quan-ly-vat-

lieu-xay-dung-465096.aspx 

3 Nghị quyết 

15/NQ-CP của 

Chính phủ  

Danh mục bảo lưu 

sửa đổi của 

Philippines trong 

khuôn khổ Hiệp 

định đầu tư toàn 

diện ASEAN  

04/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Nghi-quyet-15-NQ-

CP-2021-chap-thuan-Danh-muc-

bao-luu-sua-doi-cua-Philippines-

trong-Hiep-dinh-464715.aspx 

4 Quyết định 

94/QĐ-BNV 

của Bộ Nội vụ 

Kế hoạch duy trì áp 

dụng và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất 

03/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-

94-QD-BNV-2021-He-thong-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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lượng theo Tiêu 

chuẩn chất lượng 

TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt 

động của Bộ 

quan-ly-chat-luong-Tieu-chuan-

chat-luong-TCVN-9001-2015-

464836.aspx 

5 Nghị quyết 

10/NQ-CP 

năm 2021 của 

Chính phủ 

Gia nhập Hiệp ước 

Budapest về sự 

công nhận quốc tế 

đối với việc nộp 

lưu chủng vi sinh 

nhằm tiến hành các 

thủ tục về sáng chế  

29/01/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/So-huu-tri-tue/Nghi-quyet-

10-NQ-CP-2021-gia-nhap-Hiep-

uoc-Budapest-nop-luu-chung-vi-

sinh-tien-hanh-thu-tuc-sang-che-

464198.aspx 

6 Quyết định 

95/QĐ-BXD 

của Bộ Xây 

dựng 

Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng  

29/01/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-

dinh-95-QD-BXD-2021-danh-

muc-van-ban-quy-pham-phap-

luat-het-hieu-luc-464902.aspx 

7 Quyết định 

135/QĐ-

BTNMT của 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Quy định về mức 

chi đối với nhiệm 

vụ xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia và 

quy chuẩn kỹ thuật 

thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

25/01/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-

dinh-135-QD-BTNMT-2021-

muc-chi-xay-dung-tieu-chuan-

quoc-gia-va-quy-chuan-ky-thuat-

463709.aspx 

8 Thông tư 

06/2021/TT-

BTC của Bộ 

Tài chính 

Hướng dẫn Luật 

quản lý thuế về 

quản lý thuế đối 

với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu  

22/01/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-

06-2021-TT-BTC-huong-dan-

Luat-Quan-ly-thue-quan-ly-thue-

doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-

khau-464109.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Quan ngại đối với Quy định hành chính về mật mã thương mại của Trung 

Quốc  

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 01/2021, Quy định 

hành chính về mật mã thương mại của Trung Quốc (không thông báo cho Ủy ban 

WTO/TBT) đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ 

thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ: 

Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại đến Quy định Hành chính về mật mã thương mại của 

Trung Quốc, do Cơ quan Quản lý Mật mã Nhà nước ban hành vào ngày 20 tháng 8 

năm 2020 (đã gửi ý kiến góp ý cho Trung Quốc vào tháng 9 năm 2020). Hoa Kỳ lo 

ngại rằng biện pháp này có thể sẽ ảnh hưởng rất sâu và tiêu cực, gây ra hạn chế 

thương mại đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của 

nước ngoài. Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc thông báo biện pháp này cho Ủy ban TBT 

và cần lấy thêm ý kiến góp ý của các bên liên quan. Hoa Kỳ cho rằng, các quy định 

trong biện pháp vi phạm nghiêm trọng Hiệp định WTO và có vẻ mâu thuẫn với các 

thông lệ được chấp nhận trên toàn cầu để đánh giá mã hóa trong các ứng dụng 

CNTT-TT thương mại. Hoa Kỳ hiểu rằng Trung Quốc đã nhận được nhiều ý kiến 

đóng góp về biện pháp này. Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ xem xét cẩn thận ý 

kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan, bao gồm Chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời có 

những điều chỉnh đối với biện pháp và có văn bản hưỡng dẫn cũng như giải thích rõ 

ràng các quy định của biện pháp trước khi thực hiện.  

Ngoài ra, theo quy định trong biện pháp, Trung Quốc sẽ thiết lập một chương 

trình cấp phép cho tất cả các sản phẩm mật mã nhập khẩu và xuất khẩu trong những 

trường hợp có liên quan đến "lợi ích xã hội và cộng đồng". Hoa Kỳ để nghị Trung 

Quốc làm rõ làm thế nào Trung Quốc có thể cam kết tuân thủ nguyên tắc đối xử 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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quốc gia? Trung Quốc đang thực hiện những bước nào để đảm bảo chương trình 

này sẽ không tạo ra trở ngại không cần thiết cho thương mại? Với các nghĩa vụ đã 

cam kết trong Điều 5 của Hiệp định WTO/TBT, Trung Quốc đang thực hiện những 

bước nào để đảm bảo hệ thống công nhận, thử nghiệm và chứng nhận mật mã sẽ 

tuân thủ theo Điều 5 của Hiệp định? Cụ thể, Trung Quốc sẽ làm thế nào để đảm bảo 

rằng các điều kiện dành cho sản phẩm nước ngoài không kém thuận lợi hơn so với 

các điều kiện dành cho sản phẩm trong nước? Mặc dù dự thảo biện pháp có vẻ như 

khuyến khích sự tham gia vào "sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc tế về mật mã 

thương mại", các Điều từ 10 đến 12 của biện pháp dường như bắt buộc tuân thủ các 

tiêu chuẩn của Trung Quốc, vốn có thể khác với các tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa, 

dự thảo biện pháp bao gồm một quy trình thiết lập tiêu chuẩn cho mật mã thương 

mại dường như cung cấp một mức độ thuận lợi và dễ dàng hơn cho sản phẩm trong 

nước so với nước ngoài. Theo quan điểm của Hoa Kỳ, Trung Quốc nên áp dụng và 

sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và hài hòa các thông lệ của mình với 

các thông lệ quốc tế. Hoa Kỳ đánh giá cao bất kỳ thông tin cập nhật nào Trung 

Quốc có thể cung cấp về tình trạng của biện pháp và cách Trung Quốc dự định xem 

xét các ý kiến góp ý nhận được. 

Quan ngại của Phái đoàn Canada: 

Canada đã đưa ra ý kiến góp ý của mình đối với biện pháp của Trung Quốc vào 

ngày 17 tháng 9 năm 2020 cho Cơ quan Quản lý Mật mã Nhà nước. Ca na đa hi 

vọng Trung Quốc sẽ phản hồi đối với các ý kiến này. Như đã nêu trước đây, Canada 

sẽ đánh giá cao việc Trung Quốc xem xét sửa đổi các quy định để cung cấp thêm 

tính rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu bằng cách: (i) xác định các sản phẩm liên quan 

đến "nền kinh tế quốc dân", "sinh kế của người dân" và "lợi ích cộng đồng" là gì; 

(ii) làm rõ rằng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ là cơ sở cho các quy định kỹ thuật mật mã 
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thương mại của Trung Quốc; (iii) hỗ trợ việc tạo ra các tiêu chuẩn công bằng bằng 

cách chỉ ra rằng tất cả các bên liên quan đều có thể tham gia vào việc tạo ra các tiêu 

chuẩn mật mã thương mại; và (iv) cho biết liệu, cùng với mật mã thương mại, mật 

mã lõi và mật mã thông thường, như được định nghĩa trong Luật Mật mã của Trung 

Quốc, cũng sẽ phải tuân theo các quy định mới hay không? Canada bày tỏ sự ủng hộ 

đối với các ý kiến của Hoa Kỳ và sẽ khuyến khích Trung Quốc thông báo biện pháp 

này cho Ủy ban TBT của WTO, cung cấp cho các Thành viên WTO và các bên liên 

quan thời gian thích hợp để xem xét và bình luận về biện pháp này. 

Phản hồi của Phái đoàn Trung Quốc: 

Để thực hiện các yêu cầu thúc đẩy quản lý theo quy định của pháp luật, và cải 

cách sâu rộng hơn "quản lý hợp lý và phân quyền" trong lĩnh vực mật mã thương 

mại, Trung Quốc đang sửa đổi Quy định về Quản lý mật mã thương mại theo tinh 

thần lập pháp của Luật mật mã. Việc sửa đổi Quy định tuân theo nguyên tắc dựa 

trên cơ sở pháp luật, công khai, minh bạch và có cơ sở khoa học. Bên cạnh đó, 

Trung Quốc sẽ trưng cầu ý kiến rộng rãi và đảm bảo sự tham gia của các bên liên 

quan vào các hoạt động lập pháp. 
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Họp Ủy ban TBT: Chức năng mới của hệ thống cảnh báo ePing 

Phiên họp không chính thức về Hệ 

thống cảnh báo ePing diễn ra vào ngày 

23/2/2021. Kể từ khi ra mắt đến nay, số 

lượng người đăng ký sử dụng ePing đã 

ngày càng tăng từ cả khu vực công và tư 

nhân. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, 

ePing có 12.360 người dùng đã đăng ký ở 

182 quốc gia và vùng lãnh thổ, so với 8.821 người dùng vào cuối năm 2019. Đặc 

biệt, trong năm 2020, lần đầu tiên số lượng người đăng ký sử dụng ở khu vực tư 

nhân cao hơn số lượng từ các cơ quan chính phủ. 

WTO, ITC và UNDESA đã tiếp tục hợp tác trong việc duy trì và nâng cấp 

cho hệ thống. Năm 2020, hai bản cập nhật quan trọng đã được đưa vào hệ thống 

ePing để đáp ứng các ý kiến của các nước Thành viên trong cuộc họp Ủy ban TBT 

cũng như phản hồi đối với người dùng trong các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. Cập 

nhật đầu tiên liên quan đến việc khuyến khích các Thành viên tham gia đóng góp ý 

kiến và trả lời góp ý đối với các dự thảo biện pháp đã thông báo cho WTO thông 

qua Hệ thống ePing. Để thúc đẩy hành động này, Ban Thư ký đã đưa ra những cải 

tiến cho nền tảng ePing nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ nhận xét và 

trả lời cũng như cung cấp video hướng dẫn cách thức sử dụng cho các Thành viên. 

Bản cập nhật thứ hai là sự ra đời của chức năng trò chuyện dành cho người 

dùng ePing có quyền quản trị (các Điểm hỏi đáp quốc gia). Chức năng  này, hiện 

đang được thử nghiệm, nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng các Điểm hỏi đáp và 

cung cấp cho họ một kênh liên lạc không chính thức để thảo luận về các quy định 

đã được thông báo và các vấn đề TBT khác ở cấp song phương hoặc khu vực. Các 
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cải tiến khác đối với ePing bao gồm tùy chọn tìm kiếm và đăng ký các thông báo 

liên quan đến COVID-19 và biểu mẫu đăng ký đơn giản hóa. 

Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam 
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Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: 

Thuận lợi và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam 

2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/1/2021 - 15/02/2021 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 7 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 12 

Quan ngại thương mại  

- Quan ngại đối với Quy định hành chính về mật mã thương mại của 

Trung Quốc  

15 

Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

- Họp Ủy ban TBT: Chức năng mới của hệ thống cảnh báo ePing 18 
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