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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) 

Trong quá trình thực hiện, cơ quan 

quản lý chính là đối tượng phải thực thi cam 

kết, bảo đảm chính sách liên quan tới TBT 

phù hợp, tuân thủ các quy định đã thống 

nhất. Doanh nghiệp sẽ được tạo thuận lợi 

thông qua các chính sách xây dựng, ban 

hành và áp dụng biện pháp TBT minh bạch, 

các thủ tục đánh giá sự phù hợp không trùng lặp gây tốn kém chi phí, thời gian và 

không tạo ra rào cản thương mại cho doanh nghiệp trong tương lai.  

Những thuận lợi là vậy nhưng liệu có thể biến những thuận lợi đó thành lợi thế 

hay không phụ thuộc rất nhiều vào chính doanh nghiệp. Ví dụ nếu doanh nghiệp 

Việt Nam không biết tận dụng quyền lợi đóng góp ý kiến cho các biện pháp TBT 

ngay từ khi những rào cản TBT chưa hình thì những thuận lợi đó mãi mãi không thể 

trở thành lợi thế, doanh nghiệp sẽ không thể chủ động trong hoạt động xuất khẩu 

của mình. Trong khi đó, doanh nghiệp của các nước đối tác của Việt Nam đã quen 

với việc tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách về TBT, họ nắm bắt trước 

các biện pháp TBT có thể sắp được ban hành để chuẩn bị cho quá trình sản xuất, 

xuất khẩu và thậm chí nêu lên tiếng nói nếu thấy rằng biện pháp đó có thể gây trở 

ngại thương mại. Chính những hành động đó giúp những thuận lợi trong cam kết trở 

thành lợi thế trong xuất khẩu.    

Với chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế như hiện nay, trong tương lai Việt Nam sẽ còn đàm phán nhiều các Hiệp 
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định FTAs thế hệ mới với các thị trường khác nhau trên thế giới, việc tham gia và 

khai thác những thuận lợi từ các cam kết TBT trong các Hiệp định này sẽ giúp 

doanh nghiệp chủ động vượt qua rào cản kỹ thuật và giảm thiểu những rủi ro không 

cần thiết trong tương lai./.  

(hết) 

Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/02/2021-15/03/2021 

Nước thông báo Số 

lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Anh 1 Xe điện 

Ả Rập 2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Ai Cập  4 Thực phẩm nói chung; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực 

phẩm; Thép cốt bê tông; Đèn 

Argentina 6 Thiết bị điện gia dụng; Phụ gia thực phẩm; Thực phẩm chế biến; 

Rau quả, Trái cây; Đồ nội thất 

Bahrain 2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Brazil 32 Đồ uống có cồn; Thiết bị viễn thông; Ti vi; Thiết bị đo lường; 

Thiết bị chẩn đoán; Dược phẩm; Thuốc trừ sâu; Nhựa; Lốp xe 

đạp; Thiết bị y tế; Nệm và thảm; Đồ bảo hộ;  

Các tiểu vương quốc Ả 

rập thống nhất  

2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Ca na đa 2 Dược phẩm; Thiết bị truyền thông 

Colombia 5 Đèn; Đồ uống có cồn; Hệ thống hạn chế và bảo vệ va chạm trên 

ô tô; Hệ thống kính và gạt nước; Thực phẩm chế biến;  

Ecuador 4 Dược phẩm; Pin; Thiết bị y tế 

El Salvador 1 Trà, Cà phê 

Đài Loan 6 Sô cô la; Mỹ phẩm; Thiết bị y tế; Thiết bị vệ sinh; Thiết bị điện; 

Thực phẩm nói chung; 

Đan Mạch 7 Nhiên liệu rắn; Thuốc trừ sâu; Pháo hoa; Thiết bị điện; Giày, 

dép;  

Hàn Quốc  8 Dược phẩm; Mỹ phẩm; Thực phẩm; Thiết bị y tế; Thiết bị dành 

cho trẻ em 

Hoa Kỳ 19 Dưa hấu; Thiết bị máy bay; Vật liệu xây dựng; Xe cơ giới; Ngô; 

Ống ga; Thuốc lá; Sơn phủ; Thuốc lá điện tử; Phát thải; Hoá 
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chất; Vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh; Hệ thống kiểm soát bay; 

Israel 1 Sản phẩm và hàng hoá nói chung 

Jamaica 1 Bình ga 

Kenya 27 Trà; Dầu nhờn; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Túi; Giày dép; Đồ 

da; Hoá chất; Hệ thống năng lượng mặt trời; Sữa và các sản 

phẩm từ sữa; Thức ăn chăn nuôi; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc 

với thực phẩm; Giấy; Vật liệu xây dựng; Dụng cụ và vật liệu 

phẫu thuật; Vật liệu đóng gói;  

Kuwait 2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Liên minh châu Âu 7 Abamectin (hoạt chất thuốc trừ sâu); Mỹ phẩm; Sản phẩm hữu 

cơ; Famoxadone (hoạt chất thuốc trừ sâu); Sản phẩm diệt khuẩn;  

Liên bang Nga 2 Dược phẩm; Hoá chất 

Malawi 2 Đường; Xi măng 

Ma Cao 2 Bộ đồ ăn bằng nhựa dùng một lần; Hóa chất vô cơ; 

Mauritius 1 Thuốc lá 

Mexico 3 Đèn; Rau quả, Trái cây; Thiết bị điện 

Morocco 1 Đồ da 

Mozambique 1 Phân bón 

Nicaragua 2 Thiết bị điện 

Nam Phi 1 Thực phẩm 

Nhật Bản 4 Thiết bị viễn thông; Bình nước nóng; Phương tiện giao thông 

đường bộ; Ti vi 

Oman 2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Panama 2 Ngũ cốc; Dược phẩm 

Peru 1 Túi xách 

Philippines 1 Sắt và thép 

Qatar 2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Rwanda 23 Chất hoạt động bề mặt; Mỹ phẩm; Hóa chất làm sạch nước; Chất 
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thải đặc biệt; Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; Hoá chất; Cửa và 

cửa sổ; Máy dệt;  

Singapore 2 Sơn và véc ni; Thiết bị vệ sinh 

Tajikistan 1 Dầu thực vật 

Tanzania 16 Thức ăn chăn nuôi; Cá và các sản phẩm từ cá; Nhựa; Sản phẩm 

gốm sứ;  

Trung Quốc  8 Ghế xe buýt; Ống phanh; Thức ăn chăn nuôi; Hệ thống cung cấp 

nhiên liệu khí cho xe cơ giới. Máy bơm ly tâm; Phương tiện giao 

thông đường bộ 

Thái Lan  9 Thiết bị y tế; Thiết bị giải trí; Thiết bị làm lạnh; Vật liệu và dụng 

cụ phẫu thuật; Hoá chất; Kim loại đen 

Thổ Nhĩ Kỳ 17 Màn hình điện tử; Thiết bị hàn; Máy rửa bát; Thiết bị giặt là; 

Thiết bị làm lạnh; Thiết bị đầu cuối; Micro; Nhãn điện tử; Thép;  

Uruguay 4 Trái cây; Gia vị và phụ gia thực phẩm;  

Úc 1 Thuốc lá 

Uganda 39 Dầu ăn; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Phân bón; Kem; Trà, Cà 

phê; Gia vị; Phụ gia thực phẩm; Thức ăn chăn nuôi; Thực phẩm 

chế biến; Ngũ cốc; Rau quả, Trái cây;  

Ukraine 6 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Nước giải khát; Thiết bị điện và 

điện tử; Hoá chất 

Yemen 2 Cá và các sản phẩm từ cá; Thực phẩm nói chung 

Việt Nam 1 Trạm gốc thông tin di động 5G; Thiết bị đầu cuối thông tin di 

động 5G; Thiết bị Ra đa hoạt động trong băng tần từ 76 GHz 

đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất; Thiết bị 

vô tuyến cự ly ngắn băng tần từ 40 GHz đến 246 GHz 

Tổng: 297 thông báo 
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Tin cảnh báo tháng 3/2021 

Trạm gốc thông tin di động 5G 

Ngày 09/03/2021 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về trạm gốc thông tin di động 

5G. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này quy định 

các yêu cầu kỹ thuật đối với trạm gốc 5G, 

băng tần hoạt động của trạm gốc 5G quy định 

tại Bảng 1 và phù hợp với quy hoạch tần số của Việt Nam. 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm gốc thông tin di động 5G dựa 

trên ETSI TS 138 104 V15.12.0 (01-2021), ETSI TS 138 141-1 V16.6.0 (01-2021) 

và ETSI TS 138 141-2 V16.6.0 ( 01-2021) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu 

Âu (ETSI). 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn. Thời gian dự kiến 

thông qua vào 31/5/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2022. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 15/05/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xin liên hệ email: 

ngochai@mic.gov.vn 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/187 

Thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G 

Ngày 09/03/2021 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết 

bị đầu cuối thông tin di động 5G - Phần truy 

nhập vô tuyến. Quy chuẩn này quy định các 

yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến đối 
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với các thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong 

các băng tần quy định từ Bảng 1 đến Bảng 3 và tuân thủ quy định về quản lý, sử 

dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam. 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này dựa trên ETSI TS 138 101-1 

V16.4.0 (2020-07) và ETSI TS 38.521-1 v16.5.0p (2020-12) cho các UE hoạt động 

trên FR1; ETSI TS 138 101-2 V16.4.0 (2020-07) và ETSI TS 38.521-2 v16.5.0p 

(2020-11) cho UE hoạt động trên FR2. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn. Thời gian dự kiến 

thông qua vào 31/5/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2022. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 15/05/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_1768_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/188 

Thiết bị Ra đa hoạt động trong băng tần từ 76 GHz đến 77 GHz dùng cho 

phương tiện vận tải trên mặt đất  

Ngày 09/03/2021 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị Ra đa hoạt động trong băng tần từ 

76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện 

vận tải trên mặt đất. Quy chuẩn này quy 

định chi tiết các đặc tính kỹ thuật và 

phƣơng pháp đo kiểm cho thiết bị ra đa sử dụng ăng ten tích hợp hoạt động trong 

dải tần từ 76 GHz – 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải trên mặt đất. Quy chuẩn 

này áp dụng cho thiết bị phát và thu-phát tích hợp. 

Quy chuẩn này cũng quy định các yêu cầu đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn 

dùng cho phƣơng tiện vận tải trên mặt đất, ví dụ: Hệ thống điều khiển hành trình 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_1768_00_x.pdf


BẢN TIN TBT VIỆT NAM 
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chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe, hỗ 

trợ dự phòng và các ứng dụng khác trong tương lai 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc này dựa trên ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 

(2017-01) và ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016- 12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông 

Châu Âu (ETSI). 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn. Thời gian dự kiến 

thông qua vào 31/5/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2022. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 15/05/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_1768_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/189 

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần từ 40 GHz đến 246 GHz  

Ngày 09/03/2021 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần từ 40 

GHz đến 246 GHz. Quy chuẩn này áp dụng 

cho các loại thiết bị phát, thu-phát vô tuyến 

cự ly ngắn (SRD) chung, bao gồm: Thiết bị 

cảnh báo vô tuyến điện, thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện, thiết bị đo từ xa vô 

tuyến điện, thiết bị truyền dữ liệu chung, hoạt động trong dải tần số từ 40 GHz đến 

246 GHz được quy định cụ thể tại Bảng 1 của Quy chuẩn này cho các trường hợp. 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này dựa trên EN 305 550-2 V1.2.1 

(2014-10) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) ). 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn. Thời gian dự kiến 

thông qua vào 31/5/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/01/2022. Hạn cuối 

cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 15/05/2021. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_1768_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/190 

Mỹ Phẩm 

Ngày 08/03/2021 Đài Loan thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản 

lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc 

lợi đưa ra Dự thảo Sửa đổi Danh sách Giới hạn 

Vi sinh vật trong Sản phẩm Mỹ phẩm. Hành 

động này nhằm mục đích đảm bảo an toàn của 

thành phần mỹ phẩm đối với sức khỏe con 

người và phù hợp với xu hướng mỹ phẩm toàn cầu. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/1/2022. Hạn cuối cùng để các nước 

Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/05/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=122299&log=detailLog 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_1730_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_1730_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/454 

Bình nóng lạnh 

Ngày 05/03/2021 Nhật Bản thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh 

tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) 

theo Đạo luật Sử dụng Năng lượng Hợp lý. 

Cụ thể, Nhật Bản sẽ sửa đổi tiêu chuẩn về 

hiệu quả tiêu thụ năng lượng, phương pháp 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_1768_00_x.pdf
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đo lường, v.v. của các sản phẩm được liệt kê trong cột 4. Mục đích của dự thảo 

nhằm thúc đẩy hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng liên quan đến sản phẩm bình 

nóng lạnh để đối phó với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực gia dụng, 

biến đổi khí hậu...Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến 

vào 04/05/2021. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

vào tháng 05 năm 2021.  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_1662_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/691 

Phương tiện giao thông đường bộ 

Ngày 05/03/2021 Nhật Bản thông 

báo cho các nước Thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Các 

quy định an toàn đối với phương tiện giao 

thông đường bộ. Cụ thể, các phương tiện 

giao thông đường bộ phải bắt buộc lắp đặt 

OBFCM (Thiết bị giám sát mức tiêu thụ 

nhiên liệu và/hoặc năng lượng), dựa trên Quy định của Liên minh Châu Âu (EU) 

2017/1151). Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 

04/05/2021. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2021. Chưa xác định thời 

gian dự kiến có hiệu lực.  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_1663_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/692 
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Ống phanh 

Ngày 01/03/2021 Trung Quốc thông 

báo cho các nước Thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với 

Ống phanh: Cấu trúc, Hiệu suất và Phương 

pháp thử.  Cụ thể, dự thảo tiêu chuẩn này 

quy định về cấu trúc, yêu cầu tính năng, 

phương pháp thử và ghi nhãn đối với ống 

phanh, khớp nối ống phanh và cụm ống 

phanh dùng cho ô tô, mô tô, xe gắn máy và rơ moóc. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 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 đóng góp ý kiến vào 30/04/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_1599_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1555 
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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 Thông tư 

01/2021/TT-

BNNPTNT của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Quy định về xây 

dựng tiêu chuẩn 

quốc gia; xây 

dựng, ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia thuộc 

phạm vi quản lý  

18/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-

2021-TT-BNNPTNT-xay-dung-

tieu-chuan-quoc-gia-quy-chuan-

quoc-gia-467966.aspx 

2 Quyết định 

461/QĐ-

BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Quy chuẩn kỹ 

thuật tăng cường 

kiểm soát ô nhiễm 

môi trường không 

khí  

17/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Quyet-dinh-461-QD-

BTNMT-2021-thuc-hien-Chi-

thi-03-CT-TTg-kiem-soat-o-

nhiem-moi-truong-khong-khi-

467822.aspx 

3 Quyết định 

1436/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

làm cơ sở xây 

dựng "xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng 

kỹ thuật Realtime 

RT-PCR từ bệnh 

phẩm dịch hầu 

họng (cho mẫu 

đơn)" 

04/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

1436-QD-BYT-2021-dinh-muc-

ky-thuat-xay-dung-gia-dich-vu-

xet-nghiem-SARSCoV2-

466638.aspx 

4 Quyết định 

04/2021/QĐ-

UBND của Ủy 

ban nhân dân 

Quy định về định 

mức kinh tế - quy 

chuẩn kỹ thuật mô 

hình khuyến nông 

03/03/2021 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-

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

04-2021-QD-UBND-dinh-muc-

kinh-te-ky-thuat-mo-hinh-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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tỉnh VL áp dụng trên địa 

bàn tỉnh  

khuyen-nong-tinh-Vinh-Long-

468078.aspx 

5 QCVN117:202

0/BTTTT của 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia 

QCVN 

117:2020/BTTTT 

về thiết bị đầu cuối 

thông tin di động 

mặt đất - Phần truy 

nhập vô tuyến 

31/12/2020 https://thuvienphapluat.vn/TCV

N/Dien-dien-tu/QCVN-117-

2020-BTTTT-Thiet-bi-dau-cuoi-

thong-tin-di-dong-mat-dat-Phan-

truy-nhap-918920.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 

1635/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Danh mục 01 trang 

thiết bị y tế chẩn 

đoán in vitro xác 

định kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 

được cấp số đăng 

ký  

18/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

1635-QD-BYT-2021-trang-thiet-

bi-y-te-chan-doan-in-vitro-xac-

dinh-vi-rut-SARS-CoV-2-

468247.aspx 

2 Nghị quyết 

31/NQ-CP của 

Chính phủ  

Phê duyệt Hiệp 

định Thương mại 

tự do giữa Việt 

Nam - Anh và Bắc 

Ai-len  

12/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-31-

NQ-CP-2021-phe-duyet-Hiep-

dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-

Viet-Nam-Anh-Bac-Ai-len-

467772.aspx 

3 Quyết định 

880/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

thương 

Danh mục máy 

móc, thiết bị, vật 

tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản 

xuất được  

11/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

880-QD-BCT-2021-bo-sung-

Danh-muc-may-moc-trong-nuoc-

da-san-xuat-duoc-468275.aspx 

4 Quyết định 

101/QĐ-QLD 

của Cục Quản 

lý Dược 

Danh mục 07 sinh 

phẩm được cấp 

giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - 

Đợt 40 bổ sung (lần 

01)  

09/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

101-QD-QLD-2021-Danh-muc-

sinh-pham-duoc-cap-giay-dang-

ky-luu-hanh-467167.aspx 

5 Thông tư 

03/2021/TT-

BYT của Bộ Y 

tế 

Danh mục dược 

liệu; các chất chiết 

xuất từ dược liệu, 

tinh dầu làm thuốc; 

04/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-03-

2021-TT-BYT-bai-bo-mot-phan-

Thong-tu-48-2018-TT-BYT-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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thuốc cổ truyền, 

thuốc dược liệu 

xuất khẩu, nhập 

khẩu được xác định 

mã số hàng hóa  

Danh-muc-duoc-lieu-

466615.aspx 

6 Nghị quyết 

24/NQ-CP của 

Chính phủ  

Quản lý hải quan 

đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập 

khẩu được giao 

dịch qua thương 

mại điện tử  

26/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-quyet-

24-NQ-CP-2021-quan-ly-hai-

quan-duoc-giao-dich-qua-

thuong-mai-dien-tu-466266.aspx 

7 Quyết định 

794/QĐ-BNN-

TCTS của Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Danh sách cảng cá 

chỉ định có đủ hệ 

thống xác nhận 

nguồn gốc thủy sản 

từ khai thác (đợt II 

năm 2021) 

26/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

794-QD-BNN-TCTS-2021-cang-

ca-du-he-thong-xac-nhan-nguon-

goc-thuy-san-tu-khai-thac-

466066.aspx 

8 Thông tư 

17/2021/TT-

BTC của Bộ 

Tài chính 

Hướng dẫn về phân 

loại hàng hóa, phân 

tích để phân loại 

hàng hóa; phân tích 

để kiểm tra chất 

lượng, kiểm tra an 

toàn thực phẩm đối 

với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu  

26/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

17-2021-TT-BTC-2021-sua-doi-

Thong-tu-14-2015-TT-BTC-

phan-loai-hang-hoa-466425.aspx 

9 Nghị quyết 

20/NQ-CP của 

Chính phủ 

Phê duyệt Nghị 

định thư thứ tư sửa 

đổi Hiệp định đầu 

tư toàn diện 

ASEAN  

18/02/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Nghi-quyet-20-NQ-

CP-2021-phe-duyet-Nghi-dinh-

thu-thu-tu-sua-doi-Hiep-dinh-

dau-tu-toan-dien-ASEAN-

465308.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Quan ngại đối với Quy định về an toàn đối với sản phẩm dệt may dành 

cho trẻ sơ sinh của Hàn Quốc 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 01/2021, Quy 

định về An toàn đối với Sản phẩm Dệt 

may dành cho Trẻ sơ sinh của Hàn Quốc 

(mã thông báo G/TBT/N/KOR/678)  đã 

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 (EU): 

EU bày tỏ quan ngại về các quy định của Hàn Quốc đối với việc kiểm tra sự 

phù hợp của các sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh. Vào tháng 2 năm 2018, 

Hàn Quốc đã đưa ra các quy định an toàn mới đối với quần áo trẻ sơ sinh, điều này 

đã thay đổi quy trình thử nghiệm và chứng nhận của các sản phẩm này. EU cho rằng 

quần áo dành cho trẻ sơ sinh có nguy cơ tiếp xúc với con người rất thấp, không 

giống như máy tạo độ ẩm cho trẻ sơ sinh hoặc máy làm ấm tay. Do đó, EU không 

có các yêu cầu kiểm tra và chứng nhận nghiêm ngặt như vậy đối với sự an toàn của 

quần áo trẻ sơ sinh, bởi vì EU tin rằng việc kiểm tra sẽ hạn chế thương mại hơn mức 

cần thiết để thực hiện một mục tiêu hợp pháp, tức là không phù hợp với Điều 2.2 

của Hiệp định TBT. EU hiểu rằng các thị trường lớn khác cũng không có quy định 

nghiêm ngặt như vậy đối với quần áo trẻ sơ sinh. Việc áp dụng biện pháp này đã 

làm tăng đáng kể chi phí thử nghiệm và chứng nhận đối với các nhà sản xuất châu 

Âu. Ví dụ: chi phí trung bình hàng tháng của một nhà sản xuất tăng hơn gấp đôi vào 

năm 2018 so với mức trung bình hàng tháng năm 2017 và tăng tám lần vào năm 

2019 so với mức trung bình hàng tháng năm 2017.  
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Chuyên mục: Quan ngại thương mại                                 Bản tin số 3/2021 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

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 

18 

Ngoài ra, báo cáo từ ngành công nghiệp EU cũng đã chỉ ra rằng việc kiểm tra 

không được thực hiện trên cơ sở bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước và 

nước ngoài, gây bất lợi cho các nhà nhập khẩu. EU đã có nhiều cuộc họp với các cơ 

quan liên quan của Hàn Quốc để giải quyết vấn đề trên. Cơ quan Công nghệ và Tiêu 

chuẩn Hàn Quốc (KATS) đã công nhận rằng quần áo dành cho trẻ sơ sinh không 

phải là một sản phẩm nguy hiểm, tuy nhiên KATS vẫn bổ sung quần áo dành cho trẻ 

sơ sinh vào phạm vi điều chỉnh của quy định. Tuy nhiên, KATS đã  không thiện chí 

trong việc khắc phục, mặc dù không biết việc tuân thủ quy định này đã thay đổi và 

gây khó khăn như thế nào cho các nhà sản xuất. Tỷ lệ tuân thủ của một số công ty 

EU trong lĩnh vực dệt may đã là hơn 98,5%. Do đó, EU mong muốn các cơ quan 

chức năng của Hàn Quốc thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ rào cản thương mại 

này. 

- Phản hồi của Phái đoàn Hàn Quốc:   

Hàn Quốc đánh giá cao sự quan tâm của các nước thành viên EU đối với quy 

định của Hàn Quốc về các sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh. Vào ngày 27 

tháng 10 năm 2020, đại diện của EU tại Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan của 

Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp liên quan đến quan ngại này và thảo luận chi tiết 

về những quan ngại mà EU đưa ra. Phản hồi lần này của Hàn Quốc sẽ giống như 

những gì Hàn Quốc đã giải thích trong cuộc họp trước. EU đã nêu quan ngại về các 

sản phẩm dệt may được sử dụng bởi hoặc cho trẻ sơ sinh dưới 36 tháng tuổi, cụ thể 

là các yêu cầu quá nghiêm ngặt do EU cho rằng quần áo trẻ sơ sinh có nguy cơ rủi 

ro đối với con người rất thấp. Tuy nhiên, một đánh giá rủi ro đối với các sản phẩm 

dệt may dành cho trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc cho thấy rằng rủi ro đối với sức khoẻ của 

trẻ sơ sinh là rất cao, đặc biệt là do các hư hỏng trong vải, sợi, hoá chất và những 

thứ khác gây ra. Độ an toàn của các sản phẩm quần áo dành cho trẻ sơ sinh phải 
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được xác nhận thông qua việc kiểm tra sản phẩm. Hàn Quốc cũng lưu ý rằng sự đa 

dạng và phức tạp của các đánh giá rủi ro có thể dẫn đến sự khác biệt về mức độ rủi 

ro đối với quần áo trẻ sơ sinh giữa Hàn Quốc và EU. 

Liên quan đến lo ngại của EU về sự gia tăng đáng kể chi phí thử nghiệm và 

chứng nhận đối với các nhà sản xuất châu Âu trong năm 2018 và 2019 do các yêu 

cầu sửa đổi đối với sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh, Hàn Quốc lưu ý rằng 

các nhà sản xuất EU theo từng giai đoạn đã cố gắng mở rộng doanh số bán hàng của 

họ tại thị trường Hàn Quốc và việc tăng chi phí thử nghiệm là không thể tránh khỏi. 

Việc tăng chi phí thử nghiệm không phải vì nguyên nhân tuân thủ quy định của Hàn 

Quốc. Theo EU, việc thử nghiệm đã không được thực hiện trên cơ sở bình đẳng 

giữa các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đối với quần áo trẻ sơ sinh. Tuy 

nhiên, Hàn Quốc khẳng định rằng, đạo luật liên quan, "Đạo luật đặc biệt về an toàn 

sản phẩm dành cho trẻ em", chắc chắn đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các nhà sản 

xuất trong nước và nước ngoài. Hàn Quốc cũng lưu ý rằng, đối với ý kiến cho rằng 

Hàn Quốc đối xử không công bằng, chỉ có EU đưa ra mà không có bất kỳ quốc gia 

nào có ý kiến tương tự đối với Hàn Quốc. Hơn nữa, các nhà sản xuất EU tuyên bố 

rằng tỷ lệ tuân thủ của quần áo trẻ sơ sinh là 98,5%, nhưng Hàn Quốc không tìm 

thấy bất kỳ cơ sở nào cho tuyên bố này. Hàn Quốc rất hy vọng có thể giải quyết các 

mối quan tâm của EU tại Ủy ban TBT này theo phương thức đôi bên cùng có lợi.  
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WTO có tổng giám đốc gốc Phi đầu tiên trong lịch sử 

Ngày 1/3/2021, sau khi chính thức 

tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO), bà Okonjo-

Iweala đã phát biểu: “ WTO có thể mang 

lại kết quả nếu các Thành viên chấp nhận 

rằng chúng ta có thể phải hành động theo 

một cách khác”. 

Trong bài phát biểu sau khi tiếp quản văn phòng vào ngày 1/3/2021, tân Tổng 

giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đã kêu gọi các nước thành viên của tổ chức 

này “hành động khác” nhằm đạt được những kết quả cải cách cần thiết giữ cho 

WTO liên kết, bắt đầu từ việc thay đổi hành động trợ cấp thủy sản có hại, và cân 

bằng cán cân sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19. Người đứng đầu mới của 

WTO nhấn mạnh rằng những mục tiêu cao trong nhiệm kỳ của bà chỉ có thể có 

được nếu các thành viên sẵn sàng thỏa hiệp và đạt được đồng thuận.  

Toàn văn bài phát biểu của bà Ngozi Okonjo-Iweala như sau: 

Kính thưa quý vị cùng các ông, các bà, Chào buổi sáng. Tôi rất vui mừng 

được gặp các quý vị tại Geneva mặc dù trong hoàn cảnh chưa cho phép chúng ta 

được gặp gỡ nhau trong cùng phòng như thế này. Cho phép tôi được gửi lời cám 

ơn tới ngài Chủ tịch của chúng ta, Đại sứ Walker, Chủ tịch nhiệm kỳ tới ngài 

Dacio Castillo và Đại sứ Aspelund vì họ đã làm việc không ngừng và chăm chỉ để 

đưa tôi tới đây.  

Khi tiếp quản vị trí Tổng giám đốc, tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới các 

nước Thành viên một lần nữa vì những lời chúc tốt đẹp và sự ủng hộ mà nhiều 

người trong số quý vị đã bày tỏ trong 2 tuần qua khi quý vị làm nên lịch sử bằng 
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việc bầu cho tôi. Phần lớn các Phái đoàn (91 trong tổng số) phát biểu là điều chưa 

từng có và đã nói lên mong muốn của tất cả thành viên về một khởi đầu mới.  

Hãy cho phép tôi cám ơn tới 4 Phó tổng giám đốc, ông Yonov Agah, ông 

Karl Bruner, ông Alan Wolff, và ông Yi Xiaozhun vì đã giữ vững tổ chức từ tháng 

9. Tôi biết rằng việc này không hề dễ dàng. Cho phép tôi cũng gửi lời cám ơn tới 

các vị quản lý và nhân viên của Ban thư ký vì những đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình 

và khao khát nhìn thấy sự thay đổi.  

Tôi rất vinh dự và biết ơn vì sự tin tưởng mà các Thành viên đặt nơi tôi. Tôi 

sẽ mang tất cả kiến thức, nhiệt huyết, kinh nghiệm và sự bền bỉ của mình để thực 

hiện nhiệm vụ trước mắt, cải tổ lại tổ chức và đạt kết quả.  

Tôi ý thức rằng kỳ vọng là rất cao và phải nỗ lực hết sức để tiến về phía 

trước.  Tuy nhiên, chính các nước Thành viên mới vận hành tổ chức vì thế tôi 

không thể làm gì nếu không có các bạn. Tôi không thể làm gì nếu không có sự hợp 

tác của các vị quản lý và nhân viên. Những gì chúng ta đang tham gia là quan hệ 

đối tác ba bên. Mỗi bên có vai trò của mình nếu muốn đạt được kết quả đặt ra. Kỳ 

vọng lớn với khả năng lãnh đạo của tôi cũng có nghĩa là kỳ vọng lớn của tôi vào 

các bạn để giúp tôi thực hiện.  

Tôi phải nói như vậy. Việc này không phải công việc bình thường. Chúng ta 

phải thay đổi cách tiếp cận từ tranh luận và xoay quanh câu hỏi sang đặt ra kết 

quả. Thưa quý vị, rất nhiều người trong số quý vị đã bỏ ra rất nhiều giờ và rất 

nhiều nỗ lực để làm tốt công việc mà không được chú ý. Có những người xuất sắc 

tại quốc gia mình làm tốt công việc của mình. Chúng ta có những đồng nghiệp tài 

năng trong Ban thư ký. Nhưng thế giới không còn nhận thức được điều này, không 

thừa nhận những nỗ lực này vì chúng ta không mang lại kết quả đáp ứng sự thay 

đổi nhanh chóng của môi trường của chúng ta. Tuần trước tại INC, một số ngài 
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Đại sứ đã nói rằng các vị trao đổi thông qua nhau. Các vị không đối thoại với 

nhau. Cách tiếp cận này phải thay đổi. Chúng ta phải có trách nhiệm hơn với 

những người chúng ta đến đây để phục vụ - những người phụ nữ, nam giới, con cái 

của chúng ta hy vọng rằng công việc của chúng ta ở đây để ủng hộ MTS (người 

dịch: Hệ thống thương mại đa phương) sẽ đem lại thay đổi ý nghĩa cho cuộc sống 

của chúng ta, sẽ cải tiến tiêu chuẩn sống và tạo ra công ăn việc làm cho những 

người đang tìm việc.  

Thưa các Quý vị, từ bên ngoài tôi nhận thấy rằng thế giới đang bỏ lại WTO 

phía sau. Các nhà lãnh đạo và những người ra quyết sách mất kiên nhẫn với sự 

thay đổi.  Một số Bộ trưởng thương mại đã nói với tôi rằng nếu không thay đổi, họ 

sẽ không còn tham gia hội nghị Bộ trưởng nữa vì phí thời gian của họ. Tôi đã nhận 

ra rằng ngày càng nhiều công việc và quyết sách phải được thực hiện tại WTO 

nhưng lại đang được thực hiện ở nơi khác vì ngày càng mất niềm tin vào khả năng 

mang tới kết quả của WTO. Nhưng vẫn còn hy vọng. Nếu chúng ta chấp nhận rằng 

chúng ta có thể sẽ không tiếp tục hành động như trước thì sẽ giúp chúng ta tạo ra 

thước đo cho sự thành công.  

Một vài ngày trước, tôi đã lắng nghe cẩn thận 56 bài phát biểu với tổng cộng 

6 tiếng của các phái đoàn tại TNC (người dịch: Ủy ban đàm phán thương mại) và 

nhận ra những điểm ưu tiên đã được lặp đi lặp lại cần phải thúc đẩy thực hiện. 

Những điểm này hầu như tương đồng với  những ưu tiên mà tôi đã đặt ra trong bài 

phát biểu 2 tuần trước của mình. Các Phái đoàn muốn WTO tiếp tục một cách có ý 

nghĩa và nhanh hơn để giải quyết đại dịch Covid-19 cả khủng hoảng về y tế công 

cũng như khôi phục kinh tế. Các phái đoàn muốn đàm phán về Trợ cấp thủy sản 

phải kết thúc, họ muốn Cải cách Hệ thống giải quyết tranh chấp bao gồm cả Duy 

trì Cơ quan phúc thẩm. Họ muốn hành động trong lĩnh vực Nông nghiệp, trong 
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tiếp cận thị trường, Hỗ trợ quốc gia, các nhiệm vụ như PSH, SSM và Bông. Họ 

cũng muốn hành động trong trợ cấp công nghệp cho SOEs và SDT. Không bỏ qua 

các câu hỏi đặt ra về vấn đề pháp lý của JSIs, các phái đoàn muốn có tiến bộ trong 

JSIs đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, Quy định về dịch vụ trong nước, 

Tạo thuận lợi đầu tư và MSMEs. Có những kỳ vọng thúc đẩy đối thoại và hành 

động về phụ nữ trong thương mại. Các phái đoàn thừa nhận rằng vấn đề của 

Thương mại và Biến đổi Khí hậu/Môi trường là chìa khóa và mong muốn có tiến 

bộ trong những lĩnh vực này. Các nước chậm phát triển đã nhấn mạnh vấn đề về 

lợi ích đặc biệt với các nước LDCs dẫn tới tăng trưởng và phát triển bao gồm cả sự 

cần thiết cho Đối xử đặc biệt và khác biệt, Miễn trừ dịch vụ, Xuất xứ đặc biệt, v..v 

và cũng rà soát các vấn đề liên quan tới phân loại. Các nền kinh tế nhỏ và dễ bị tổn 

thương (SVEs) nhấn mạnh sự cần thiết phải lưu tâm tới tình trạng đặc biệt và dễ 

tổn thương của họ. Hầu hết các Phái đoàn đều đề cập tới tính cần thiết và tầm quan 

trong của MC12 và tất cả hành động đã được kết luận tại hoặc bởi MC12 vào 

tháng 12. MC12 đưa ra cho chúng ta thời hạn nhưng tôi muốn thận trọng trong 

việc kỳ vọng quá nhiều vào MC12. Chúng ta muốn một mục tiêu để thành công 

không phải thất bại. Vì thế, chúng ta phải làm việc nhiều hơn để hoàn thành một số 

nội dung được giao trước MC12 để các Bộ trưởng có thể tập trung vào việc phê 

chuẩn các thỏa thuận và thống nhất phương án thực hiện tốt nhất. Liên quan tới 

vấn đề này, chúng tôi cần ưu tiên hành động về vấn đề Covid-19 cả trong giai đoạn 

trung hạn và dài hạn và tập trung vào hoàn thành đàm phán Trợ cấp thủy sản trước 

thời hạn giữa năm nay. Chúng ta phải thống nhất lộ trình để cải cách Hệ thống giải 

quyết tranh chấp và chuẩn bị chương trình công tác để đạt được mục tiêu này tại 

MC12. Về Nông nghiệp, chúng ta xác định một số mục tiêu có thể đạt được như 

PSH, SSM, Bông và miễn trừ nhân đạo WFP vốn là cơ sở cho các nền kinh tế Đảo 

Thái Bình Dương mà chúng ta đã nghe cách đây vài ngày. Chúng ta đưa ra một 
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chương trình làm việc về trợ cấp cả trợ cấp quốc gia và trợ cấp công nghiệp mà có 

thể thống nhất tại MC12. Chúng ta phải làm rõ hơn cách tiếp cận SDT với lưu ý 

rằng điều này đặc biệt quan trọng với các nước chậm phát triển nói riêng. Còn lại, 

chúng ta phải rà soát công việc liên quan tới thương mại điện tử, tạo thuận lợi đầu 

tư, Quy định trong nước về dịch vụ, MSMEs, Phụ nữ trong thương mại, Thương 

mại và Khí hậu để xem khía cạnh nào của các chương trình làm việc quan trọng 

này chúng ta có thể đạt được tiến bộ tại MC12. Tóm lại, tôi đề nghị 3 hoặc 4 mục 

tiêu đạt được  trước MC12 và các chương trình công tác của phần công việc còn 

lại sẽ được thống nhất  tại MC12.   

Thưa các Quý vị, cho phép tôi dành ít thời gian đề cập tới COVID-19. Ngày 

càng nhiều nước đang phát triển yêu cầu miễn trừ TRIPS và đối thoại ngày càng 

tăng. Trong khi cùng với đó, tôi đề xuất rằng chúng ta hãy “cùng một công” tập 

trung vào nhu cầu trước mắt của hàng chục nước nghèo chưa được tiêm vắc xin 

cho bất kỳ người nào. Mọi người đang chết dần tại các nước nghèo. Chúng ta vừa 

mới có chuyến vắc xin COVAX đầu tiên tới Ghana tuần trước và các chuyến khác 

sẽ tiếp tục được chuyển đi nhưng như vậy sẽ không đủ. Nguồn cung khan hiếm 

nghiêm trọng và một số quốc gia đang tách sự phụ thuộc vào COVAX và chuyển 

hướng nguồn cung cấp. Thế giới có khả năng cung cấp 3.5 tỷ liều vắc xin và 

chúng ta cần sản xuất 10 tỷ liều. Việc này rất khó, vì thế chúng ta phải tập trung 

làm việc với các công ty để mở và cấp phép cho nhiều nhà sản xuất hơn hiện nay 

tại các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Chúng ta phải có họ cộng 

tác cùng về vấn đề chuyên gia và chuyển giao công nghệ ngay từ bây giờ. Sẽ sớm 

có hội nghị các nhà sản xuất toàn cầu nơi chúng ta có thể xây dựng hợp tác. Tôi 

cũng hy vọng chúng ta có thể bắt đầu đối thoại và trao đổi thông tin giữa chúng ta 

và đại diện của các hiệp hội nhà sản xuất từ các nước phát triển và đang phát triển. 
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Thưa các Quý vị, việc này cần được triển khai sớm để chúng ta có thể sống sót. 

Như tôi đã nói khi bắt đầu, đây sẽ là giải pháp tạm thời trong khi chúng ta tiếp tục 

bàn về miễn trừ TRIPS. 

Thưa các Quý vị, tha lỗi cho tôi làm mất nhiều thời gian của các ngài nhưng 

chúng ta tuyệt đối không để mất giây phút nào do thời gian không còn nhiều. Để 

kích hoạt mục tiêu này, tôi đề xuất gặp riêng các ngài và theo nhóm bắt đầu từ 

tuần này. Tôi muốn lắng nghe, suy nghĩa và định hướng để xem làm như thế nào 

tôi có thể hỗ trợ để đạt được các mục tiêu nêu trên. Văn phòng của tôi sẽ liên hệ 

với các ngài sớm nếu họ chưa liên hệ. Cho phép tôi kết thúc bài trình bày bằng gửi 

lời cám ơn lần nữa và hy vọng sẽ được làm việc với các ngài.   

Nguồn: WTO. 
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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 (hết) 
2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/2/2021 - 15/03/2021 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 7 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 13 

Quan ngại thương mại  

- Quan ngại đối với Quy định về an toàn đối với sản phẩm dệt may 

dành cho trẻ sơ sinh của Hàn Quốc 
17 

Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

- WTO có tổng giám đốc gốc Phi đầu tiên trong lịch sử 20 
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