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VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP QUỐC GIA VỀ
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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(Phần 2)
Xét về cấu trúc, mặc dù đều căn
cứ trên cam kết nền về tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá sự phù
hợp của Hiệp định TBT/WTO nhưng
CPTPP và EVFTA có hai Chương TBT
không hoàn toàn tương đồng. Chương
TBT của Hiệp định CPTPP có 13 điều
và 7 Phụ lục, đây là Hiệp định thương mại tự do khu vực đầu tiên mà Việt Nam cam
kết có thêm các Phụ lục về sản phẩm, hàng hoá cụ thể. Trong khi đó EVFTA gồm
có 11 điều khoản và không có phụ lục nào.
Hai Chương TBT của CPTPP và EVFTA có 7 điều khoản tương tự gồm Mục
tiêu; Phạm vi áp dụng; Định nghĩa; Tiêu chuẩn; Quy trình đánh giá sự phù hợp;
Minh bạch hoá; Hợp tác và thuận lợi hoá thương mại và 12 điều khoản khác nhau
cụ thể trong CPTPP có các điều khoản về Tích hợp với Hiệp định TBT, Giai đoạn
phù hợp của quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp, Trao đổi thông tin
và thảo luận kỹ thuật, Uỷ ban TBT, Điểm hỏi đáp và các Phụ lục (rượu vang và
rượu chưng cất; sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông; dược phẩm; mỹ
phẩm; trang thiết bị y tế; công thức độc quyền cho phụ gia thực phẩm và thực phẩm
bao gói sẵn; sản phẩm hữu cơ), trong khi đó EVFTA lại có các điều khoản cam kết
về Khẳng định Hiệp định TBT của WTO, Quy chuẩn kỹ thuật, Hậu kiểm, Ghi dấu
và ghi nhãn, Tham vấn, Thực thi.
Xét về nội dung, TBT/CPTPP và TBT/EVFTA đều phải căn cứ trên các
nguyên tắc cốt lõi của TBT/WTO như không phân biệt đối xử, tạo thuận lợi thương
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mại, không tạo ra các rào cản không cần thiết cho thương mại quốc tế… Tuy nhiên,
nếu TBT/WTO là những cam kết khung thì TBT/CPTPP và TBT/EVFTA cam kết
cụ thể hơn, chi tiết hơn, có thể hiểu các nội dung, nguyên tắc của Hiệp định TBT đã
được tích hợp trong các cam kết TBT của CPTPP và EVFTA. Mức độ cụ thể hay
chi tiết trong cam kết phản ánh mong muốn của các nước tham gia hai hiệp định
này. Ví dụ trong TBT/CPTPP, Điều 2 về xây dựng, thông qua và áp dụng các quy
chuẩn kỹ thuật do các cơ quan chính phủ trung ương ban hành được tích hợp với
các điều 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.11 và 2.12 của Hiệp định TBT/WTO; Điều 5.
Tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế được tích hợp với đoạn D, E, F của
Phụ lục 3 trong Hiệp định TBT/WTO. TBT/EVFTA không chỉ rõ các điều khoản
của TBT/WTO được tích hợp vào Chương nhưng khẳng định các quyền và nghĩa vụ
theo Hiệp định này.
(Còn tiếp)
Tôn Nữ Thục Uyên – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/09/2020-15/10/2020
Nước thông báo

Vấn đề thông báo

Số
lượng
TB

Ấn Độ

5

Sản phẩm Điện tử và Công nghệ Thông tin; Thực phẩm; Giày dép;

Ả Rập

5

Đường và các sản phẩm từ đường; Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực
phẩm; Thực phẩm nói chung; Đồ da;

Ai Cập

18

Máy bơm nhiệt; Thiết bị lưu trữ chất lỏng; Vật liệu xây dựng; Thiết
bị gây mê, hô hấp và phục hồi sức khỏe; Kim tiêm; Thực phẩm nói
chung; Ngũ cốc;

Argentina

2

Rượu; Gia vị và phụ gia thực phẩm

Bahrain

3

Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực phẩm;Thuốc lá

Bolivia

1

Cáp

Brazil

21

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in
vitro; Dược phẩm; Kim tiêm; Thiết bị truyền; Thiết bị đo lường;
Chất hoạt động bề mặt; Thiết bị viễn thông; Rau quả; Phương tiện
giao thông đường bộ nói chung; Thuốc khử trùng; Cá và các sản
phẩm từ cá; Cây giống

Canada

4

Thuốc lá điện tử; Thiết bị viễn thông; Các chất làm suy giảm tầng
ôzôn (ODS) và hydrofluorocarbon (HFC).

Các tiểu vương quốc Ả

2

Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực phẩm

Chile

4

Dược phẩm; Thực phẩm đóng gói; Vật liệu dẫn điện;

Colombia

1

Sản phẩm đóng gói sẵn

Cộng hoà Séc

2

Mặt nạ phòng độc FFP3; Hóa chất độc hại

Ecuador

2

Gạch men; Thiết bị nhà bếp

Đài Loan

10

Thực phẩm nói chung; Thiết bị dành cho trẻ em; Mỹ phẩm; Thịt và

rập thống nhất

các sản phẩm từ thịt; Thiết bị đo lường; Thiết bị đun nước;
Hàn Quốc

7

Thiết bị y tế; Sản phẩm đóng gói; Đèn xe; Dược phẩm; Điều hòa;
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Hoa Kỳ

26

Hóa chất; Khí thải động cơ diesel; Thiết bị đường sắt; Sản phẩm
dệt; Máy bơm; Tủ lạnh; Đầu vòi hoa sen; Máy làm đá; Thuốc lá;
Lưới điện; Máy bay; Thiết bị xét nghiệm định lượng axit
deoxyribonucleic (DNA) cytomegalovirus (CMV); Máy lọc không
khí trong nhà; Động cơ điện nhỏ; Bộ sạc pin; Thiết bị công nghiệp;

Indonesia

1

Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm;

Israel

33

Đồ chơi; Thiết bị vệ sinh; Máy biến áp công suất trung bình 50 Hz;
Hệ thống báo cháy; Thiết bị chữa cháy; Thiết bị điện gia dụng nói
chung; Ngũ cốc; Bản lề; Van chữa cháy; Nôi trẻ em; Chất tẩy rửa lò
nướng; Máy khử rung tim; Hệ thống điện; Đèn; Thiết bị dành cho
trẻ em; Đầu báo khói; Đồ chơi; Thang máy; Đường và các sản
phẩm từ đường; Thiết bị nhãn khoa; Rau quả; Vòi xịt

Kenya

9

Hóa chất; Ca cao; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Giày dép; Đồ da;
Quần áo; Sản phẩm dệt may

Kuwait

2

Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực phẩm

Liên minh châu Âu

7

Sản phẩm hữu cơ; Xe kéo; Hóa chất

Liên bang Nga

1

Chất sát trùng da

Ghana

3

Ca cao

Guyana

2

Ống nhựa dẻo

Honduras

1

Thực phẩm

Mexico

4

Cá và các sản phẩm từ cá; Các sản phẩm bằng vàng, bạc, bạch kim
và palladium; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Sản phẩm công nghệ
thông tin

Myanmar

3

Mỹ phẩm; Kem đánh răng

Nhật Bản

2

Ngũ cốc; Thiết bị viễn thông

Oman

2

Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực phẩm

Peru

1

Rượu

Philippines

1

Ghế

Qatar

2

Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực phẩm
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Singapore

1

Vật liệu xây dựng chịu lửa

Tanzania

3

Khẩu trang phẫu thuật; Khẩu trang vải tái sử dụng; Chất lỏng thủy
lực

Thụy Điển

1

Dầu nhờn

Thụy Sĩ

5

Hóa chất; Các chất gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc cho sinh
sản (CMR); Thiết bị viễn thông;

Trung Quốc

27

Thiết bị chụp X quang; Thiết bị phẫu thuật tần số cao; Máy khử
rung tim; Thiết bị lọc máu; Thiết bị ủ ấm trẻ sơ sinh; Máy điện tim;
Máy ghi điện não; Thiết bị theo dõi điện tim; Thiết bị điện y tế;
Thiết bị tán sỏi; Thiết bị lọ y tế; Thực phẩm nói chung; Thuốc diệt
côn trùng; Nhà máy và thiết bị cho ngành công nghiệp thực phẩm;;
Mực in; Đồng hồ; Thiết bị chữa cháy; Thiết bị nha khoa; Thiết bị
phòng cháy; Phương tiện cơ giới; Lốp xe cơ giới

Úc

4

Thiết bị vệ sinh; Đồ chơi; Dụng cụ thể thao; Sản phẩm sử dụng pin

Uganda

6

Hàng hóa nói chung; Thiết bị đo lường; Đồ văn phòng phẩm

Ukraine

9

Đồ chơi; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Thực phẩm;
Thiết bị điện và điện tử; Sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ em; Tủ
bảo quản lạnh; Máy sưởi

Uruguay

7

Thiết bị đo lường; Thực phẩm đóng gói; Thiết bị lưu trữ chất lỏng;
Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thực phẩm không chứa lactose, ít
lactose

Yemen

2

Thức ăn chăn nuôi; Phụ gia thực phẩm

Việt Nam

11

Natri hydroxit công nghiệp; Hoá chất nguy hiểm; Bóng đèn huỳnh
quang; Sơn; Amoniac công nghiệp; Poly Aluminium Chloride
(PAC); Kali clorat; Kali nitrat; Kali peclorat

Tổng: 263 thông báo
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Tin cảnh báo tháng 10/2020.
Natri hydroxit công nghiệp
Ngày 08/10/2020 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 của natri hydroxit công nghiệp.
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu
cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kiểm tra
chất lượng natri hydroxit (NaOH) công
nghiệp được sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.
Quy định này không áp dụng cho natri hydroxit tinh khiết và natri hydroxit
thực phẩm.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập
khẩu, kinh doanh natri hydroxit công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các
tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 07/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://vinachemia.gov.vn/
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/185
Gạo
Ngày 05/10/2020 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn về Ghi nhãn Thực phẩm. Cụ thể, trong quy định
hiện hành, đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng, chỉ có thể ghi nhãn
nơi sản xuất, giống và năm sản xuất nếu được sản xuất từ gạo thô chưa đánh bóng
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có cùng nơi sản xuất, giống và năm sản xuất; và nếu được chứng nhận bởi Đạo luật
Kiểm tra Sản phẩm Nông nghiệp (Đạo luật số 144 năm 1951) đối với sản phẩm nội
địa, hoặc được chứng nhận bởi các tổ chức công nhận của nước xuất khẩu đối với
sản phẩm nhập khẩu.
Để phù hợp với tình hình thực tế, Nhật
Bản sẽ sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực
phẩm để cho phép ghi nhãn nơi sản xuất,
giống và năm sản xuất đối với gạo chưa
đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng mà không
có chứng nhận nêu trên, và bắt buộc những
người kinh doanh liên quan đến thực phẩm
phải lưu trữ các tài liệu làm cơ sở để ghi nhãn.
Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Chưa xác
định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để
các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 04/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
enquiry@mofa.go.jp

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/675
Bóng đèn huỳnh quang
Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh
quang.
Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ
thuật, phương pháp thử và các quy định về
quản lý đối với hàm lượng thủy ngân trong
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đèn huỳnh quang được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn này.
Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh
doanh đèn huỳnh quang có chứa thủy ngân được quy định tại Phụ lục của Quy
chuẩn này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5969_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/176
Sơn
Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
giới hạn hàm lượng chì trong sơn.
Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ
thuật, phương pháp thử và các quy định về
quản lý đối với hàm lượng chì trong các sản
phẩm sơn.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập
khẩu, kinh doanh các sản phẩm sơn trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ
quan quản lý nhà nước và các tổ chức các nhân khác có liên quan.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5970_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/177
Amoniac công nghiệp
Ngày 06/10/2020 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 amoniac công
nghiệp.
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về
yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản
lý chất lượng amôniắc (NH3) công nghiệp được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh
trên lãnh thổ Việt Nam.
Quy chuẩn này không áp dụng đối với amôniắc tinh khiết và amôniắc thực
phẩm.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,
kinh doanh amôniắc công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá
nhân khác có liên quan.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5971_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/178

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn
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Poly Aluminium Chloride (PAC)
Ngày 06/10/2020 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 Poly Aluminium
Chloride (PAC).
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các
yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy
định về quản lý đối với Poly Aluminium
Chloride (PAC) dạng lỏng và dạng bột được
sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trong hoạt
động xử lý nước cấp trên lãnh thổ Việt Nam.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với
tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Poly Aluminium Chloride trong
hoạt động xử lý nước cấp trên lãnh thổ Việt Nam.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5972_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/179
Kali clorat
Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông
báo cho các nước Thành viên WTO về
việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về kali clorat dùng để sản xuất
vật liệu nổ công nghiệp.

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn
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Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản
lý chất lượng đối với kali clorat được sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
(sau đây viết gọn là kali clorat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ
Việt Nam.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,
kinh doanh kali clorat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác
có liên quan.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5973_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/180
Kali nitrat
Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali nitrat
dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu
cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất
lượng đối với kali nitrat được sử dụng để sản
xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết gọn là
kali nitrat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,
kinh doanh kali nitrat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác
có liên quan.
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn
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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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5974_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/181
Kali peclorat
Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali peclorat
dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu
kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng
đối với kali peclorat được sử dụng để sản xuất vật
liệu nổ công nghiệp (sau đây viết gọn là kali
peclorat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,
kinh doanh kali peclorat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác
có liên quan.
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 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào 05/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5975_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/182
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn
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Thực phẩm
Ngày 21/09/2020 Ai Cập thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc
đưa ra Quyết định của Giám đốc Cơ quan
An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số
8/2020, cụ thể:
Dựa trên các nguyên tắc phân tích rủi
ro và để ứng phó với COVID-19, Ai Cập
sẽ giảm tạm thời tỷ lệ kiểm tra các lô hàng nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu và các
sản phẩm thực phẩm xuống còn 25% với điều kiện:
Các lô hàng nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu được nhập khẩu bởi các cơ sở
thực phẩm đã đăng ký trong “Danh sách trắng” tại Cơ quan An toàn Thực phẩm
Quốc gia (NFSA). Các điều kiện để đăng ký trong "Danh sách Trắng" có thể được
tìm thấy tại trang web của NFSA (www.nfsa.gov.eg).
Các lô hàng sản phẩm thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận Phù hợp
trước khi vận chuyển (COC's) thông qua một cơ quan đánh giá sự phù hợp đã được
đăng ký và được công nhận tại Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) theo
Quyết định số 2/2020.
Chủ tịch NFSA có thể thay đổi tỷ lệ kiểm tra thực phẩm và nguyên liệu nhập
khẩu bất cứ khi nào dựa trên tình hình thực tế.
Do đây là một biện pháp được ban hành do 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 vào ngày 26/07/2020 mà và đã có hiệu lực từ ngày
14/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.eos.org.eg
Mã thông báo G/TBT/N/EGY/268
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
E m a i l : t b t v n @ t c v n . g o v . v n * W e b s i t e : w w w . t b t .gov.vn

14

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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Khẩu trang y tế
Ngày 15/09/2020 El Salvador thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Quy định RTS 11.03.01:20 quy định kỹ thuật
và phương pháp kiểm tra đối với khẩu trang y
tế. Quy định này áp dụng cho tất cả khẩu trang
y tế sản xuất trong nước và nhập khẩu được sử
dụng để hạn chế việc lây truyền các tác nhân
lây nhiễm từ nhân viên y tế sang bệnh nhân và các cá nhân khác trong quá trình điều
trị.
Quy định yêu cầu các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế sản phẩm; các
yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu suất và các phương pháp kiểm tra. Khẩu
trang không sử dụng cho mục đích y tế hoặc những loại không đáp ứng các đặc tính
cụ thể được mô tả sẽ không thuộc phạm vi của Quy định này.
Do đây là một biện pháp được ban hành do 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 vào ngày 15/07/2020 mà và đã có hiệu lực từ ngày
16/07/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.minec.gob.sv
Mã thông báo G/TBT/N/SLV/209

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: 024.3791145/024.3791.2146 * Fax: 024.3791.3441
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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

1

Quyết định
1701/QĐBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Công bố Hệ thống
quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn
quốc gia TCVN
ISO 9001:2015

07/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Quyetdinh-1701-QD-BTTTT-2020He-thong-quan-ly-chat-luongphu-hop-TCVN-ISO-9001-2015455501.aspx

2

Thông tư
28/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
chất lượng dịch vụ
truyền hình cáp số
ứng dụng công
nghệ DVB-T2

01/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Thongtu-28-2020-TT-BTTTT-Quychuan-ky-thuat-chat-luongtruyen-hinh-cap-so-ung-dungDVB-T2-454455.aspx

3

Thông tư
23/2020/TTBGTVT của do
Bộ Giao thông
vận tải

Quy định về kiểm
tra chất lượng an
toàn, quy chuẩn kỹ
thuật và bảo vệ
môi trường xe máy
chuyên dùng trong
lĩnh vực Đăng
kiểm

01/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Giao-thong-Van-tai/Thongtu-23-2020-TT-BGTVT-sua-doiThong-tu-89-2015-TT-BGTVTkiem-tra-chat-luong-xe-may454920.aspx

4

Thông tư
27/2020/TTBTTTT của Bộ
trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
tín hiệu truyền
hình cáp tương tự
tại điểm kết nối
thuê bao

30/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Thongtu-27-2020-TT-BTTTT-Quychuan-ky-thuat-tin-hieu-truyenhinh-cap-tuong-tu-tai-diem-ketnoi-thue-bao-454333.aspx

5

Thông tư
114/2020/TTBQP của Bộ

Ban hành 18 quy
trình kiểm định,
quy chuẩn kỹ thuật

18/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thongtu-114-2020-TT-BQP-kiem-

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật

Bản tin số 10/2020

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….

6

Quốc phòng

đối với máy, thiết
bị có yêu cầu
nghiêm ngặt về an
toàn lao động

dinh-ky-thuat-an-toan-doi-voithiet-bi-co-yeu-cau-nghiem-ngat454398.aspx

Thông tư
25/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
thiết bị điện thoại
VHF sử dụng cho
nghiệp vụ di động
hàng hải

15/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Thongtu-25-2020-TT-BTTTT-banhanh-Quy-chuan-ky-thuat-thietbi-VHF-dung-cho-di-dong-hanghai-452925.aspx

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

Stt

Loại văn bản/
Số hiệu

Trích yếu nội dung

1

Thông tư
22/2020/TTBGTVT của
Bộ Giao thông
vận tải

Quy định về quản
lý nhiên liệu tiêu
thụ và phát thải khí
CO2 từ tàu bay
trong hoạt động
hàng không dân
dụng

28/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-22-2020-TTBGTVT-quan-ly-nhien-lieu-tieuthu-va-phat-thai-khi-CO2-tu-taubay-454250.aspx

2

Quyết định
28/2020/QĐTTg của Thủ
tướng Chính
phủ

Danh mục phế liệu
được phép nhập
khẩu từ nước ngoài
làm nguyên liệu
sản xuất

24/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh-282020-QD-TTg-Danh-muc-phelieu-duoc-nhap-khau-tu-nuocngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat453837.aspx

3

Quyết định
27/2020/QĐTTg của Thủ
tướng Chính

Danh mục hàng
hóa nhập khẩu
không được gửi
kho ngoại quan

21/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh27-2020-QD-TTg-danh-muchang-hoa-nhap-khau-khongduoc-gui-kho-ngoai-quan-

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết
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phủ

453222.aspx

4

Quyết định
2466/QĐ-BCT
của Bộ Công
thương

Về điều tra áp dụng
biện pháp chống
bán phá giá và
chống trợ cấp đối
với sản phẩm
đường mía có xuất
xứ từ Thái Lan

21/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh2466-QD-BCT-2020-ap-dungbien-phap-chong-ban-pha-giadoi-voi-duong-mia-tu-Thai-Lan453307.aspx

5

Quyết định
2449/QĐ-BCT
của Bộ trưởng
Bộ Công
thương

Danh mục máy
móc, thiết bị, vật
tư, nguyên liệu
trong nước đã sản
xuất được

17/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh2449-QD-BCT-2020-bo-sungmay-moc-thiet-bi-vat-tu-nguyenlieu-trong-nuoc-san-xuat-duoc454233.aspx

6

Thông tư
10/2020/TTBNNPTNT
của Bộ Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn

Danh mục thuốc
bảo vệ thực vật
được phép sử dụng,
cấm sử dụng tại
Việt Nam

09/09/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-10-2020-TTBNNPTNT-danh-muc-thuocbao-ve-thuc-vat-duoc-phep-sudung-tai-Viet-Nam-452219.aspx
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Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn cung cấp thông tin cho
người tiêu dùng - nguồn gốc thực phẩm của New Zealand
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 06/2020, Dự thảo
Quy định về tiêu chuẩn cung cấp thông tin về
thực phẩm cho người tiêu dùng (nguồn gốc
thực phẩm) (mã thông báo G/TBT/N/NZL/93)
đã gặp phải quan ngại từ các nước Thành viên
WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Canada
Canada chân thành cảm ơn New Zealand đã tham gia cuộc họp song phương
để thảo luận về quy định này. Tại cuộc họp, New Zealand đã đưa ra các phản hồi sơ
bộ cho những ý kiến góp ý của Canada được gửi vào ngày 7 tháng 2 và ngày 20
tháng 3 năm 2020 thông qua Điểm hỏi đáp về TBT của New Zealand. Canada thừa
nhận những lí do lập pháp chính đáng của New Zealand khi xây dựng quy định về
tiêu chuẩn thông tin cho người tiêu dùng để có thể quản lý nguồn của thực phẩm.
Canada cũng nhận thấy mục tiêu của New Zealand là cung cấp cho người tiêu dùng
thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ của một số loại thực phẩm chế biến. Tuy
nhiên, phía Canada bày tỏ sự quan ngại đến yêu cầu nhãn phải có thông tin về nơi
động vật được nuôi đối với thịt đã qua xử lý. Do tính chất tích hợp cao của chuỗi
cung ứng thịt và gia súc ở Bắc Mỹ, các nhà sản xuất và cơ sở giết mổ sẽ cần thực
hiện các biện pháp phân tách và truy xuất nguồn gốc tốn kém trong toàn bộ chuỗi
sản xuất để tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn đề xuất của New Zealand. Kinh nghiệm
của Canada với các biện pháp tương tự do một Thành viên WTO khác áp đặt trong
quá khứ gần đây được nhiều nước Thành viên biết đến. Cụ thể, Canada đã thành
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công trong việc chứng minh rằng biện pháp này sẽ dẫn đến việc phân biệt đối xử
trong thương mại và vi phạm các nghĩa vụ thương mại quốc tế.
Từ những điều trên, Canada trân trọng đề nghị New Zealand xem xét sử dụng
các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, chẳng hạn như Tiêu chuẩn Codex về Ghi nhãn
Thực phẩm Đóng gói sẵn (CODEX STAN 1-1985) cho các yêu cầu COOL được đề
xuất đối với các sản phẩm thịt. Tiêu chuẩn này quy định rằng "khi một thực phẩm
được chế biến ở nước thứ hai làm thay đổi tính chất của nó, thì nước mà quá trình
chế biến được thực hiện sẽ được coi là nước xuất xứ được ghi trên nhãn". Điều này
sẽ đáp ứng mục tiêu cung cấp cho người tiêu dùng thông tin chính xác và hữu ích
liên quan đến thực phẩm họ mua mà không yêu cầu các biện pháp truy xuất nguồn
gốc hoặc phân biệt đối xử, hạn chế không cần thiết đối với thương mại quốc tế.
Canada sẵn sàng tiếp tục làm việc song phương với New Zealand với một tinh thần
cởi mở và cầu thị nhất để giải quyết những vấn đề được nêu.
- Phản hồi của Phái đoàn New Zealand:
Trả lời các quan ngại của Canada, phái đoàn New Zealand đưa ra tuyên bố sau
đây:
Các Quy định về Tiêu chuẩn Thông tin cho Người tiêu dùng (Nguồn gốc Thực
phẩm) sẽ quy định các yêu cầu về việc công bố nơi thực phẩm được trồng, thu
hoạch, đánh bắt hoặc chăn nuôi, thay vì nơi thực phẩm chỉ được đóng gói, sản xuất
hoặc chế biến. Do đại dịch COVID-19, các quy định sẽ được đưa ra vào tháng 6
năm 2021, thay vì tháng 6 năm 2020. New Zealand đặc biệt lưu ý rằng nếu các nước
Thành viên gặp khó khăn trong việc truy tìm chuỗi cung ứng của một sản phẩm, quy
định sẽ cho phép nhiều quốc gia liên quan được ghi trên nhãn để chỉ ra quốc gia
xuất xứ. Trong quá trình soạn thảo Quy định, New Zealand đã thực hiện các bước
để đảm bảo sự tuân thủ của mình với các nghĩa vụ của Hiệp định WTO/TBT. New
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Zealand cũng đã xem xét tất cả các ý kiến nhận được trong thời gian tham vấn lấy ý
kiến, bao gồm cả những ý kiến nhận được đối với thông báo mã G/TBT/N/NZL/84.
Ngoài ra, New Zealand tuyên bố rằng Quy định này sẽ không gây phân biệt đối
xử, vì sẽ áp dụng như nhau cho cả sản phẩm trong nước và nhập khẩu. New Zealand
cảm ơn Canada đã đóng góp ý kiến và vẫn sẵn sàng thảo luận thêm về vấn đề này
nếu cần.
Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn cung cấp thông tin cho
người tiêu dùng - nguồn gốc thực phẩm của Ấn Độ
Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 06/2020, Quy định
về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ - Giấy chứng nhận nhập khẩu thú
y mới cho các sản phẩm từ sữa 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):
Vào tháng 12 năm 2019, Ấn Độ đã thông qua giấy chứng nhận nhập khẩu thú y
mới cho sữa và các sản phẩm từ sữa dựa trên Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn
Thực phẩm năm 2011. Đây là một trong những mối quan tâm lớn của EU. Các điều
khoản trong Quy định của FSSAI định nghĩa pho mát là "sản phẩm được sản xuất từ
men dịch vị không phải động vật hoặc một chất đông tụ thích hợp khác, áp dụng
như nhau cho cả thực phẩm nội địa và thực phẩm nhập khẩu" (như được tuyên bố
trong thông báo G/SPS/N/IND/236), nhưng Ấn Độ vẫn cho phép pho mát chứa men
dịch vị của động vật tiếp cận thị trường Ấn Độ miễn là sản phẩm đó được dán nhãn
chính xác.
Tuy nhiên, giấy chứng nhận thú y mới yêu cầu các sản phẩm sữa không được
sản xuất bằng men dịch vị động vật. EU cho biết, hầu hết pho mát châu Âu theo
truyền thống được làm bằng men dịch vị động vật, điều này có nghĩa là trên thực tế,
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Ấn Độ đã ban hành một lệnh cấm đối với pho mát châu Âu vào thị trường Ấn Độ.
EU cho rằng quy định về giấy chứng nhận mới này là không tương xứng và không
phù hợp với Hiệp định TBT. Giấy chứng nhận thú y là để giải quyết các vấn đề sức
khỏe và vệ sinh. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy pho mát được sản
xuất bằng men dịch vị động vật có hại cho sức khỏe, hoặc có hại hơn pho mát được
sản xuất bằng men dịch vị nhân tạo/thực vật. Do đó, EU yêu cầu Ấn Độ thay đổi các
quy định của Giấy chứng nhận thú y, và cho phép tiêu thụ các sản phẩm pho mát đã
dán nhãn men dịch vị động vật, như quy định trước đây của Ấn Độ. Nhãn này sẽ
cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt.
- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ:
Ấn Độ chân thành cảm ơn EU đã tiếp tục quan tâm đến vấn đề này. Ấn Độ
tuyên bố rằng quy định sử dụng men dịch vị không phải động vật trong sản xuất pho
mát đã có trong Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (FSSR) của Ấn Độ
được thông báo vào năm 2011 và trước đó là Quy tắc Phòng chống Tiêu thụ Thực
phẩm. Do đó quy định này không phải là quy định mới. Trong lần sửa đổi các tiêu
chuẩn sữa và sản phẩm sữa trong FSSR gần đây, các điều khoản này vẫn được giữ
nguyên như vậy và bổ sung một số quy định yêu cầu cụ thể. Cục Chăn nuôi và Sữa
đã yêu cầu các nhà nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tại Ấn Độ phải có Giấy chứng
nhận thú y. Do đó, Giấy chứng nhận thú y không nên được hiểu là một quy định
mới của Ấn Độ.
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Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2020
Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 08 – 09 tháng 10 năm 2020), thực hiện công
tác cập nhật, bổ sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về TBT nhằm duy trì hoạt
động và nâng cao năng lực cho cán bộ của Mạng lưới TBT Việt Nam, Văn phòng
TBT Việt Nam tổ chức “Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2020”
tại Thành phố Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc phụ
trách Văn phòng TBT Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phụ trách Phòng
Nghiệp vụ TBT cùng các cán bộ Phòng Nghiệp vụ TBT; đông đảo hơn cả là Lãnh
đạo và chuyên viên của các Điểm TBT cấp Bộ, đại diện các Sở Khoa học và Công
nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố thuộc
Mạng lưới TBT Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn
phòng TBT Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các đại biểu, khẳng
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định lại vai trò của Mạng lưới TBT đối với doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu
mới trong xu thế hội nhập hiện nay đồng thời có bài phát biểu “Hiệp định thương
mại khu vực và EVFTA”.

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

Trong phần nội dung chính tập trung chia sẻ, giới thiệu về các chuyên đề
gồm: Hiệp định thương mại khu vực – RTAs với mục đích tạo thuận lợi thương
mại nhưng không tăng thêm rào cản thương mại với các nước thành viên WTO
khác; Tổng quan chương TBT - EVFTA.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Mai Phương - Phụ trách phòng Nghiệp Vụ
có bài giới thiệu Hoạt động của Ủy ban TBT/WTO 2019. Trong năm 2019, có 03
phiên họp chính thức của Ủy ban TBT (tháng 3, 6, 11) tại Geneva – Thụy Sỹ và 05
phiên họp không chính thức – phiên họp chủ đề.
Đối với nghĩa vụ minh bạch hóa, trong năm 2019 có tổng cộng 3337 thông
báo, nhiều nhất kể từ năm 1995, 93 thành viên (57% tổng số thành viên WTO hiện
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tại) gửi ít nhất một thông báo trong năm và 71 thành viên không thông báo bất kỳ
biện pháp TBT nào được đề xuất trong năm 2019.
Về vấn đề Quan ngại thương ngại, có tổng cộng 185 STC gồm 35 STC mới
và 150 STC trước đó. Trong 3 phiên họp Ủy ban TBT năm 2019, vấn đề Quan
ngại thương mại của Việt Nam cũng được nêu ra, cụ thể:
- Luật An Ninh Mạng: Nhật Bản; Hoa Kỳ, New Zealand; Liên Minh Châu
Âu; Canada; Australia - nêu lần đầu từ 11/2017 – bị lặp lại 8 lần.
- Nghị định 116/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BGTVT, Thông tư
25/2019/TT-BGTVT: Nhật Bản; Hoa Kỳ; Thái Lan; Liên Minh Châu Âu; Canada;
Liên bang Nga; Mexico - nêu lần đầu từ 11/2017.
- Các góp ý khác: Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu bia và Quyết định
số 1186/QĐ-BNN-BVTV về việc cấm chất glyphosate.

Toàn cảnh hội nghị
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Cũng tại chương trình tập huấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Chuyên viên
phòng Nghiệp vụ, Văn phòng TBT Việt Nam có bài giới thiệu cách tra cứu thông
tin về TBT tại trang EPING theo địa chỉ: www.epingalert.org/eg (trang chủ của
WTO). Đây là 1 công cụ theo dõi, quản lý thông báo và giải quyết các vấn đề về
hàng rào kỹ thuật ngay từ bản dự thảo.
Đánh giá chung, nội dung Hội nghị tập huấn đã được các báo cáo viên chia
sẻ, cung cấp những thông tin, kiến thức về những vấn đề cốt lỗi trong việc thực thi
các cam kết về Hiệp định TBT của WTO. Đây cũng là dịp để các cán bộ của Sở
Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh,
thành phố và các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam có điều kiện chia sẻ
những thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn công tác, thực thi các cam kết về Hàng
rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn với nhau.
Trong thời gian tới, Văn phòng TBT kết hợp cùng Mạng lưới TBT cần phát
huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế thông qua việc tích cực
cải tiến liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Điểm TBT địa phương, Điểm
TBT các Bộ thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam để đáp ứng nhu cầu nội dung hỏi đáp
về TBT, bảo đảm thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về TBT trong các Hiệp
định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết./.
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 mà

2

Việt Nam là thành viên (Phần 2)
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/9/2020 - 15/10/2020

4

- Thông báo của một số nước cần quan tâm

7

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành

16

Quan ngại thương mại
- Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn cung cấp

19

thông tin cho người tiêu dùng - nguồn gốc thực phẩm của New
Zealand
- Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn cung cấp
thông tin cho người tiêu dùng - nguồn gốc thực phẩm của Ấn Độ
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
- Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2020
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