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Về tiêu chuẩn, cả hai Chương TBT
của CPTPP và EVFTA đều khẳng định
vai trò của tiêu chuẩn, hướng dẫn và
khuyến nghị quốc tế trong việc xoá bỏ
rào cản không cần thiết cho thương mại,
trong đó đều coi Quyết định mà Uỷ ban
TBT/WTO ban hành về các nguyên tắc
xây dựng tiêu chuẩn quốc tế là căn cứ để xác định một tiêu chuẩn thế nào là một
tiêu chuẩn quốc tế. Quyết định này đưa ra 6 nguyên tắc để xác định tiêu chuẩn quốc
tế giúp các nước sử dụng làm căn cứ khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục
đánh giá sự phù hợp của mình.
Riêng Chương TBT/EVFTA bổ sung quy định liên quan tới hài hoà tiêu chuẩn
trong đó lấy tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng để xem xét việc hài hoà. Ngoài ra còn
yêu cầu tiêu chuẩn khi được quy định thành bắt buộc áp dụng trong quy chuẩn kỹ
thuật hoặc thủ tục đánh giá sự phù hợp sẽ phải thực hiện minh bạch hoá. Yêu cầu
này cũng chặt chẽ và chi tiết hơn so với Hiệp định TBT/WTO.
Về quy chuẩn kỹ thuật, Chương TBT/EVFTA có một điều khoản riêng về quy
chuẩn kỹ thuật quy định chi tiết hơn các điều 2.2, 2.7, Điều 13 của Hiệp định
TBT/WTO. Để đáp ứng yêu cầu của EVFTA, quy chuẩn kỹ thuật phải được xây
dựng căn cứ trên tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn của ISO1, IEC2, ITU3 và Codex
trừ khi những tiêu chuẩn này không phù hợp với mục tiêu hợp pháp như bảo vệ sức

ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế
IEC: Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế
3
ITU: Liên minh viễn thông quốc tế
1
2
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khoẻ, an toàn, bảo vệ môi trường… Cụ thể hơn so với WTO, TBT/EVFTA yêu cầu
phải giải thích lý do vì sao tiêu chuẩn quốc tế đó được coi là không phù hợp.
Chấp nhận tương đương quy chuẩn kỹ thuật là một quy định tại Điều 2.7 của
Hiệp định TBT/WTO tuy nhiên việc yêu cầu chấp nhận tương đương hay giải thích
lý do trong trường hợp không chấp nhận tương đương quy chuẩn kỹ thuật được quy
định cụ thể hơn trong TBT/EVFTA.
TBT/CPTPP không có điều khoản riêng về quy chuẩn kỹ thuật, thay vào đó
các nghĩa vụ liên quan tới quy chuẩn kỹ thuật được đưa vào các điều khoản khác
nhau của Chương ví dụ quy định minh bạch hoá, quy định giai đoạn thực thi… đặc
biệt quy chuẩn kỹ thuật là một đối tượng quan trọng của nghĩa vụ minh bạch hoá, do
vậy việc thực hiện minh bạch hoá đối với quy chuẩn kỹ thuật được quy định trong
CPTPP chặt chẽ và cụ thể hơn nhiều so với WTO. Ví dụ nghĩa vụ quy định công bố
tất cả dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo bản sửa đổi bổ sung, văn bản đã ban hành
của các dự thảo này theo yêu cầu thông báo của Hiệp định TBT hoặc Chương
TBT/CTPPP trên trang công báo hoặc website chính thức riêng, hay quy định phải
thông báo cả những quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với nội dung kỹ thuật của tiêu
chuẩn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị quốc tế có khả năng tác động đáng kể lên
thương mại, trong khi đó Điều 2.5 của Hiệp định TBT quy định quy chuẩn kỹ thuật
nếu được xây dựng căn cứ trên tiêu chuẩn quốc tế sẽ được xem là không tạo ra rào
cản không cần thiết đối với thương mại quốc tế và đồng nghĩa không phải thực hiện
nghĩa vụ minh bạch hoá.
(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 15/10/2020-15/11/2020
Nước thông báo

Số
lượng
TB

Vấn đề thông báo

Ấn Độ

3

Thực phẩm; Thiết bị làm lạnh; Sản phẩm công nghệ thông tin

Ả Rập

15

Thực phẩm nói chung; Rau quả, Trái cây; Xe buýt; Điều khiển;
Phương tiện giao thông đường bộ nói chung; Hệ thống kính và gạt
nước; Hộp số;

Ai Cập

6

Đồ chơi; Hoá chất; Thực phẩm; Đồ nội thất

Argentina

8

Sản phẩm dệt may; Hệ thống thu năng lượng mặt trời; Đèn; Sản
phẩm điện hạ thế; Máy rửa bát

Bahrain

3

Thực phẩm; Rau quả, Trái cây

Bolivia

1

Thực phẩm chế biến

Botswana

20

Thiết bị gia dụng; Thiết bị chăm sóc cơ thể; Thiết bị giặt là; Điều
hoà; Đèn; Mỹ phẩm; Thực phẩm; Kính; Đồ bảo hộ

Brazil

37

Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ; Sản phẩm thực phẩm
nói chung; Trà; Thịt và các sản phầm từ thịt; Dải tần số vô tuyến;
Thuốc trừ sâu; Mũ bảo hiểm; Cá và các sản phẩm từ cá; Sữa và các
sản phẩm từ sữa; Thiết bị truyền thông; Dược phẩm; Lốp xe; Thuốc
lá; Mỹ phẩm; Hoạt chất bề mặt;

Canada

3

Tương thích điện từ (EMC); Dược phẩm; Sữa

Các tiểu vương quốc Ả
rập thống nhất

3

Thực phẩm nói chung; Trái cây, Rau quả

Chile

5

Dược phẩm; Thuốc trừ sâu; Xe điện; Dầu nhờn; Đèn;

Colombia

1

Sản phẩm đóng gói sẵn

Ecuador

9

Dầu nhờn; Hệ thống phanh; Van; Nhôm; Chốt; Máy móc nông
nghiệp; Thiết bị y tế;

Đài Loan

6

Ghế trẻ em; Thiết bị trong nhà vệ sinh; Gạch men; Thiết bị giải trí;
Thiết bị cho trẻ em; Đồ nội thất

Đan Mạch

1

Động vật chăn nuôi

Guyana

2

Điện thoại di động; Thiết bị điện

Hàn Quốc

12

Gỗ; Mỹ phẩm; Vật liệu đóng gói; Đồng hồ đo điện; Dược phẩm;
Giấy;
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Hoa Kỳ

33

Sản phẩm hữu cơ; Hydrofluorocarbon; Pin lithium có thể sạc lại;
Điều hoà di động; Thiết bị dành cho trẻ em; Máy rửa bát; Pít tông;
Đồ bảo hộ; Nệm và tấm lót nệm; Trái cây; Rau quả; Hoá chất; Khí
thải nhà máy lọc dầu; Thiết bị kiểm soát ô nhiễm biển; Hóa chất
độc hại trong sản phẩm dành cho trẻ em; Sản phẩm tiêu dùng; Máy
tính; Thực phẩm; Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên; Hạt giống;

Jamaica

1

Thực phẩm chế biến

Kenya

28

Thịt và các sản phẩm từ thịt; Quần áo; Kính; Nhiên liệu; Pho mát;
Ngũ cốc; Gỗ; Vật liệu xây dựng; Hệ thống phanh; Hệ thống làm
mát; Hệ thống nạp áp suất; Rau quả; Phương tiện giao thông đường
bộ; Ca cao;

Kuwait

3

Thực phẩm nói chung; Trái cây

Liên minh châu Âu

6

Mỹ phẩm; Sản phẩm hữu cơ; Hoá chất;

Liên bang Nga

2

Đồ nội thất

Ma-cao, Trung Quốc

1

Giấy phế liệu

Mauritius

2

Nhựa

Mexico

8

Sản phẩm dệt; Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn và đồ uống không
cồn; Vật liệu đóng gói; Nước; Thịt bò; Khí đốt

Morocco

2

Ống cao su; Thép

Nhật Bản

3

Thiết bị truyền thông; Dược phẩm;

Oman

6

Thực phẩm; Thiết bị đo lường; Trái cây;

Pháp

10

Thiết bị điện và điện tử; Máy giặt cửa trước; Máy tính xách tay;
Điện thoại thông minh; Ti vi; Máy cắt cỏ;

Peru

1

Rượu

Philippines

2

Gỗ; Gốm sứ

Qatar

3

Thực phẩm nói chung; Trái cây

Tanzania

19

Đồ uống có cồn; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm; Đường
và các sản phẩm từ đường; Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực
phẩm; Phụ gia thực phẩm; Thiết bị nhà bếp

Tây Ban Nha

1

Thuốc trừ sâu

Thái Lan

4

Các chất độc hại loại 1, 2 và 3; Ống nhựa; Dây cáp; Thiết bị vệ sinh

Trinidad and Tobago

2

Bao bì

Thổ Nhĩ Kỳ

1

Dầu ô liu
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Trung Quốc

28

Điều hòa không khí; Quần áo bảo hộ; Dụng cụ tránh thai; Thiết bị
chụp X-quang; Đèn; Mỹ phẩm; Vật liệu trang trí và trong nhà; Máy
chế biến thức ăn chăn nuôi; Thiết bị mạng; Bao bì; Pin; Thiết bị
công nghệ thông tin; Máy khoan đá; Phân bón; Vật liệu tráng men;
Máy ly tâm; Thiết bị cho ngành luyện kim; Hệ thống phanh; Thiết
bị nâng

Úc

2

Dược phẩm; Thuốc lá

Uganda

96

Mayonaise; Ca cao; Bê tông; Sản phẩm dầu mỏ; Màng polyme; Thịt
và các sản phẩm từ thịt; Mỹ phẩm; Khoáng sản kim loại; Dụng cụ
và vật liệu phẫu thuật; Nhiên liệu lỏng; Giấy lụa; Thiết bị vệ sinh;
Vải dệt; Sản phẩm từ sắt thép; Sơn và vecni; Vật liệu đóng gói tiếp
xúc thực phẩm; Dược phẩm nói chung; Đinh thép; Kẹp dây rốn;
Thép cốt bê tông; Mô tô, xe gắn máy; Trái cây; Xe du lịch; Sợi;
Ngũ cốc

Ukraine

3

Thiết bị sưởi gia dụng; Sản phẩm dệt may; Sản phẩm hữu cơ

Yemen

3

Thực phẩm nói chung; Rau quả, Trái cây

Tổng: 214 thông báo
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Tin cảnh báo tháng 11/2020
Điều hoà không khí
Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu quả năng lượng
đối với điều hoà không khí.
Tiêu chuẩn này quy định các giá trị tối đa cho
phép của hiệu suất năng lượng, các mức hiệu suất
năng lượng và phương pháp thử nghiệm đối với
các thiết bị điều hoà không khí. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các thiết bị điều
hòa không khí làm mát bằng không khí hoặc nước và các thiết bị cung cấp nhiệt.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng và 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
12/01/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_6995_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1507
Mỹ phẩm
Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về ghi nhãn mỹ
phẩm. Nhãn phải được dán trên bao bì, hộp
đóng gói và hướng dẫn sử dụng kèm theo sản
phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra nhằm mục đích
tăng cường giám sát và quản lý việc ghi nhãn
mỹ phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu

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

7

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào
12/01/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7026_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1515
Dụng cụ tránh thai
Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
Tiêu chuẩn quốc gia đối với dụng cụ tránh thai. Cụ
thể, tiêu chuẩn thể áp dụng cho các dụng cụ tránh
thai bằng đồng sử dụng một lần ở phụ nữ. Tiêu
chuẩn này không áp dụng cho các dụng cụ tránh
thai làm bằng nhựa hoặc được sử dụng để giải
phóng progesteron. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ 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
12/01/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_6997_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1509
Đồ bảo hộ chống rơi ngã cao
Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với đồ bảo hộ
chống rơi, ngã cao. Cụ thể, tiêu chuẩn quy định
việc phân loại và ghi dấu, yêu cầu kỹ thuật,
nhận dạng và thông tin cần phải cung cấp từ nhà
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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sản xuất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ bảo hộ chống rơi ngã ở độ cao lớn. Tiêu
chuẩn không áp dụng cho thiết bị chống rơi được sử dụng trong các ngành như thể
thao, phòng cháy chữa cháy, v.v.. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ 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 12/01/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7025_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1514
Ghế dành cho trẻ em
Ngày 13/11/2020 Cục Tiêu chuẩn Đo lường
và Kiểm định Đài Loan thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy
định về an toàn và chất lượng đối với ghế dành
cho trẻ em. Cụ thể, quy định được xây dựng do
những lo ngại của người dân về sự an toàn của
ghế dành cho trẻ em do những sự cố gây thương
tích trong thực tế. Quy trình đánh giá sự phù hợp
đối với ghế trẻ em sẽ là Kiểm tra theo lô hoặc
Đăng ký chứng nhận sản phẩm (Mô-đun 2 + Mô-đun 3). Chưa xác định thời gian dự
kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/12/2021. Hạn cuối cùng để
các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 13/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_7021_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/439
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Dược phẩm
Ngày 22/10/2020 Bộ An toàn Thực
phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc thông
báo cho các nước Thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Đạo luật
về dược phẩm. Cụ thể:
Cấm quảng cáo quá mức hiệu năng của
sản phẩm so với thực tế (Điều 68 (4) của dự
thảo)
Nghiêm cấm cung cấp tài liệu hoặc gợi ý về cách phá thai trên dược phẩm, tuy
nhiên, được phép ngoại lệ đối với thuốc phá thai nhân tạo theo Đạo luật Sức khỏe
Bà mẹ và Trẻ em.
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
01/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_6344_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/933
Mỹ phẩm
Ngày 20/10/2020 EU thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo sửa đổi Phụ lục II và III của Quy
định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và
Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ
phẩm. Cụ thể, cấm sử dụng Deoxyarbutin
trong các sản phẩm mỹ phẩm và sẽ bổ sung
Deoxyarbutin vào danh sách các chất bị cấm trong Phụ lục II. Ngoài ra, tại phụ lục
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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III sẽ bổ sung quy định hạn chế nồng độ tối đa cho phép của Dihydroxyacetone
trong thuốc nhuộm tóc. Tất cả những yêu cầu trên đều dựa theo ý kiến của Ủy ban
Khoa học EU về An toàn cho Người tiêu dùng (SCCS). Thời gian dự kiến thông qua
vào Quý 2 năm 2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố
trên công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng
góp ý kiến vào 19/12/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6265_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6265_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/752
Nước rửa tay sát khuẩn chứa cồn
Ngày 21/09/2020 Botswana thông
báo cho các nước Thành viên WTO về
việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quy định
các yêu cầu và phương pháp kiểm tra đối
với nước rửa tay sát khuẩn chứa cồn. Tiêu
chuẩn này không đề cập đến nước rửa tay
sát khuẩn không chứa cồn.
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 24/03/2020 và đã có hiệu lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
infoc@hq.bobstandards.bw
Mã thông báo G/TBT/N/BWA/111
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Chồn
Ngày 11/11/2020 Đan Mạch thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Luật cấm tạm
thời đối với việc nuôi nhốt chồn và Lệnh tiêu huỷ
tất cả chồn. Luật này được đưa ra sau khi Đan Mạch
phát hiện vào giữa tháng 6, các trang trại nuôi chồn
hương ở Bắc Jutland được phát hiện bị nhiễm
COVID-19, và virus này đã lây lan sang hơn 200
trang trại trên khắp Jutland. Các cơ quan y tế đánh giá rằng việc tiếp tục nuôi chồn
hương trong thời kỳ dịch COVID-19 sẽ dẫn đến nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe
cộng đồng.
Thời gian dự kiến thông qua vào 27/11/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào 01/12/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO đưa ra ý kiến góp ý
vào 27/11/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.ds.dk
Mã thông báo G/TBT/N/DNK/104
Dược phẩm
Ngày 20/10/2020 Brazill thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc cập nhật
Phụ lục I của Nghị quyết - RDC số 405 ngày
22 tháng 7 năm 2020 của Brazill. Trước đó,
ngày 22/7/2020, Phụ lục I của Nghị quyết RDC số 405, ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã
được thông báo cho các nước Thành viên
WTO với mã thông báo G/TBT/N/BRA/1061. Nghị quyết được đưa ra nhằm thiết
lập các biện pháp kiểm soát đối với các loại thuốc có chứa những chất được nêu
trong Phụ lục I của nghị quyết này do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi đại dịch Covid
19.
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật

Bản tin số 11/2020

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

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 và có hiệu lực từ ngày 22/07/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5956497/RDC_405_2020_.pdf/5e
a72f28-c9dd-47c2-b7da-1b1ed2f1749e
Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1061/Add.1
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/
Số hiệu

1

Thông tư
38/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
thiết bị vô tuyến
mạng diện rộng
công suất thấp
(LPWAN) băng
tần 920 MHz đến
923 MHz

2

Thông tư
34/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
06/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanthuật quốc gia về
ban/Cong-nghe-thong-tin/Thongthiết bị vô tuyến cự
tu-34-2020-TT-BTTTT-Quyly ngắn băng tần 1
chuan-thiet-bi-vo-tuyen-cu-lyGHz đến 40 GHz
ngan-bang-tan-1-GHz-den-40GHz-457136.aspx

3

Thông tư
35/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
06/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanthuật quốc gia về
ban/Cong-nghe-thong-tin/Thongthiết bị truyền dữ
tu-35-2020-TT-BTTTT-Quyliệu băng rộng hoạt
chuan-ky-thuat-thiet-bi-truyenđộng trong băng
du-lieu-bang-rong-hoat-dong-2tần 2,4 GHz
4-GHz-457143.aspx

4

Thông tư
87/2020/TTBTC của Bộ
Tài chính

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia đối
với thóc tẻ dự trữ
quốc gia

30/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thongtu-87-2020-TT-BTC-quy-chuanky-thuat-quoc-gia-doi-voi-thocte-du-tru-quoc-gia-456755.aspx

5

Quyết định
4501/QĐ-BYT
của Bộ Y tế

Quy chuẩn kỹ
thuật khám bệnh,
chữa bệnh chuyên

29/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh4501-QD-BYT-2020-sua-doiHuong-dan-ky-thuat-kham-chua-

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

16/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Thongtu-38-2020-TT-BTTTT-Quychuan-ky-thuat-quoc-gia-thietbi-vo-tuyen-mang-dien-rongcong-suat-thap-457727.aspx
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ngành Bỏng

benh-chuyen-nganh-Bong456305.aspx

6

Thông tư
11/2020/TTBNNPTNT của
Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

Quy chuẩn kỹ
thuật và định mức
kinh tế - kỹ thuật
cho hoạt động quy
hoạch thủy lợi và
điều tra cơ bản
thủy lợi

7

Thông tư
25/2020/TTBGTVT của
Bộ Giao thông
vận tải

Quy chuẩn kỹ
14/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanthuật quốc gia về
ban/Giao-thong-Van-tai/Thongphân cấp và đóng
tu-25-2020-TT-BGTVT-Quytàu biển cao tốc,
chuan-ky-thuat-quoc-gia-veQuy chuẩn kỹ
phan-cap-va-dong-tau-bien-caothuật quốc gia về
toc-455828.aspx
hệ thống điều
khiển tự động và từ
xa, Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
hoạt động kéo trên
biển

27/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tienluong/Thong-tu-11-2020-TTBNNPTNT-ban-hanh-Quy-dinhky-thuat-cho-hoat-dong-quyhoach-thuy-loi-456412.aspx

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

Stt

Loại văn bản/
Số hiệu

Trích yếu nội dung

1

Quyết định
3115/QĐBKHCN của
Bộ Khoa học
và Công nghệ

Công bố sản phẩm,
hàng hóa nhóm 2
thuộc trách nhiệm
quản lý

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

13/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh3115-QD-BKHCN-2020-suadoi-Quyet-dinh-3810-QDBKHCN-cong-bo-san-phamhang-hoa-nhom-2-457781.aspx
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2

Thông tư
32/2020/TTBTTTT của
Bộ Thông tin
và Truyền
Thông

Danh mục dịch vụ
04/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanviễn thông bắt buộc
ban/Cong-nghe-thong-tin/Thongquản lý chất lượng
tu-32-2020-TT-BTTTT-Danhmuc-dich-vu-vien-thong-batbuoc-quan-ly-chat-luong456807.aspx

3

Quyết định
2031/QĐBGTVT của
Bộ trưởng Bộ
Giao thông
vận tải

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

30/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Giao-thong-Van-tai/Quyetdinh-2031-QD-BGTVT-2020dinh-chinh-Thong-tu-23-2020TT-BGTVT-xe-may-chuyendung-456538.aspx

4

Thông tư
05/2020/TTBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Quy định về an
toàn hạt nhân đối
với cơ sở lò phản
ứng hạt nhân
nghiên cứu

30/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu05-2020-TT-BKHCN-an-toanhat-nhan-doi-voi-co-so-lo-phanung-hat-nhan-nghien-cuu456680.aspx

5

Quyết định
4466/QĐ-BYT
của Bộ trưởng
Bộ Y tế

Danh mục chuyển
đổi giữa Danh mục
kỹ thuật tương
đương và Bảng
phân loại phẫu
thuật, thủ thuật
quốc tế ICD-9 CM

28/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh4466-QD-BYT-2020-chuyendoi-giua-ky-thuat-tuong-duongva-Bang-phan-loai-phau-thuatICD-9-CM-456222.aspx

6

Quyết định
2635/QĐ-BCT
của Bộ Công
thương

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

09/10/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh2635-QD-BCT-2020-bo-sungDanh-muc-may-moc-trong-nuocda-san-xuat-duoc-455749.aspx
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Quan ngại đối với Dự thảo của Thái Lan về Giấy chứng nhận xuất khẩu
đối với đồ uống có cồn
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 06/2020, Dự
thảo Dự thảo Giấy chứng nhận xuất khẩu
đối với Đồ uống có cồn (mã thông báo G/
TBT/N/THA/548 và G/TBT/N/THA/549)
đã tiếp tục vấp phải quan ngại từ các nước
Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể
như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Liên minh châu ÂU (EU):
EU chân thành cảm ơn ngày 24/4/2020 Thái Lan đã trả lời các câu hỏi của EU
được gửi cho Thái Lan vào tháng 12/2019 liên quan đến các thông báo G/
TBT/N/THA/548 và G/TBT/N/THA/549. Liên minh châu Âu hoan nghênh việc
Thái Lan tham vấn các bên liên quan và đã tổ chức các cuộc họp với các đại sứ
quán, bao gồm phái đoàn của EU tại Thái Lan, trước khi các quy định liên quan có
hiệu lực. Tuy nhiên, việc tham vấn cộng đồng như vậy không có nghĩa là Thái Lan
không cần thực hiện nghĩa vụ thông báo dự thảo quy định cho Ủy ban TBT vào giai
đoạn sớm hơn, cung cấp một thời gian hợp lý để các Thành viên có thời gian nghiên
cứu đóng góp ý kiến theo Điều 2.9.2 và 2.9.4 của Hiệp định TBT. EU hiểu rằng
Thái Lan công nhận phương pháp phân tích OIV là "phương pháp thử tương đương"
đối với Rượu vang và Rượu vang sủi được làm từ nho và rượu lên men trong trường
hợp cơ quan cấp phép có thể xác nhận rằng lượng hoá chất trong sản phẩm không
vượt quá giới hạn quy định. Trong trường hợp khác, nhà nhập khẩu phải gửi mẫu
rượu đến phòng thí nghiệm Chính phủ hoặc phòng thí nghiệm tư nhân được công
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Chuyên mục: Quan ngại thương mại

Bản tin số 11/2020

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

nhận ở Thái Lan. Đối với việc công nhận "các phương pháp thử tương đương" khác,
Liên minh Châu Âu đề nghị Thái Lan làm rõ thêm về các nguyên tắc được Thái Lan
áp dụng để chấp nhận các "phương pháp thử tương đương' theo tiêu chuẩn ISO/IEC
17025.
- Quan ngại của phái đoàn Nhật Bản.
Nhật Bản hiểu rằng việc yêu cầu Giấy chứng nhận phân tích khi nhập khẩu
rượu vào Thái Lan là một biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn
của người tiêu dùng tại Thái Lan. Tuy nhiên, một số mục yêu cầu trong chứng chỉ
chưa từng được phân tích ở Nhật Bản. Ngoài ra, việc phải nộp mẫu cho Cục Thuế
tiêu thụ đặc biệt Thái Lan khi nhập khẩu là gánh nặng cho nhà xuất khẩu về chi phí
và thủ tục, điều này dẫn đến trở ngại không cần thiết đối với thương mại. Nhật Bản
đề nghị Thái Lan xem xét lại biện pháp này trong tương lai, trong đó có xem xét các
ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO.
- Quan ngại của phái đoàn New Zealand
Đại diện của New Zealand thừa nhận và ủng hộ quyền của Thái Lan trong việc
đưa ra các quy định mới để giải quyết các mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng và
đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong việc tìm cách giải quyết các nguy cơ có hại
khi sử dụng rượu. Tuy nhiên, phái đoàn của New Zealand vẫn bày tỏ quan ngại rằng
các nhà xuất khẩu của New Zealand có thể sẽ tiếp tục đối mặt với sự không rõ ràng
về các yêu cầu chứng nhận và lo ngại về tác động của các yêu cầu kiểm tra bổ sung
này đối với tiến độ xuất khẩu do mất nhiều thời gian để đạt được chứng nhận. New
Zealand vẫn mong muốn làm việc với Chính phủ Thái Lan để đảm bảo các nhà xuất
khẩu của New Zealand đáp ứng các mục tiêu của Thái Lan theo các quy định này
thông qua các biện pháp ít hạn chế thương mại nhất.
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- Quan ngại của phái đoàn Argentina
Đại diện của Argentina cũng lên tiếng đồng ý đối với những quan ngại của các
nước thành viên WTO và cho biết phái đoàn Argentina đang theo sát các diễn biến
lập pháp đang được tiến hành ở Thái Lan, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến
biện pháp kỹ thuật được đề cập.
- Đối với các quan ngại trên, đại diện phái đoàn Thái Lan cho biết như sau:
Thái Lan đánh giá cao các ý kiến từ Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Argentina
và New Zealand. Về vấn đề này, Thái Lan tuyên bố với các nước Thành viên WTO
rằng các chất quy định trong tiêu chuẩn phân tích rượu của Thái Lan trước đây đã
được tìm thấy trong các sản phẩm rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước trong 5
năm qua. Ngoài ra, những chất đó đã được thử nghiệm và kết quả cho thấy những
chất này có một số tác động xấu đến sức khỏe của người dân Thái Lan. Do đó, để
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Thái Lan, cần thiết lập giới hạn tối đa
cho các chất phụ gia và chất gây ô nhiễm dựa trên Tiêu chuẩn Codex và giới hạn tối
đa cho các thuộc tính hóa chất khác được thiết lập theo Mức tiêu thụ hàng ngày có
thể chấp nhận (ADI) tại mức phù hợp với người Thái Lan.
Đối với ý kiến đề nghị Thái Lan chấp nhận phương pháp thử và chứng nhận
cấp bởi các phòng thí nghiệm khác, Thái Lan cho rằng phương pháp thử đối với
từng chất riêng biệt phải được công nhận theo ISO/IEC 17025 hoặc các Tiêu chuẩn
của Tổ chức Quốc tế hoặc Tiêu chuẩn của Tổ chức Khu vực được công nhận. Trong
trường hợp các phương pháp thử khác không được coi là phương pháp thử tương
đương dựa trên các tiêu chuẩn nêu trên, nhà nhập khẩu có thể đệ trình phương pháp
thử này lên Ủy ban phát triển tiêu chuẩn về sản phẩm xuất khẩu - Cục Thuế tiêu thụ
đặc biệt để xem xét. Các phương pháp thử tương đương được đề cập trong Quy định
của Bộ trưởng về Giấy phép Nhập khẩu Rượu và Thông báo của Cục Thuế tiêu thụ
đặc biệt, đã được sửa đổi vào ngày 5 tháng 6 năm 2019. Cuối cùng, Thái Lan sẵn
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sàng lắng nghe và trao đổi với tất cả các nước Thành viên WTO nhằm thúc đẩy
thương mại quốc tế và duy trì các mối quan hệ thương mại cùng có lợi.
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Ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP
Trải qua 8 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP) đã được ký kết vào ngày 15/11/2020 trong khuôn khổ Hội nghị thương
đỉnh ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam tổ chức.
Phát huy vai trò chủ tịch ASEAN năm nay, Việt Nam đã quyết định áp dụng
một cách tiếp cận phi truyền thống để thúc đẩy hiệp định được ký kết bằng hình
thức trực tuyến.

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã được ký kết vào ngày 15/11/2020

RCEP là một hiệp định thương mại tự do (FTA) với sự tham gia của 15 quốc
gia (trừ Ấn Độ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này), bao gồm 10 nước thuộc khối
ASEAN và năm quốc gia mà ASEAN đã có hiệp định tư do thương mại gồm Úc,
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.
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Chuyên mục: Hoạt động Mạng lưới TBT
Bản tin số 11/2020
……………………………………………………………………………………..
Hiệp định gồm 20 Chương và các phụ lục kèm theo đảm bảo bao trùm toàn
bộ các lĩnh vực liên quan đến tự do hóa thương mại như Chương Thương mại
hàng hóa, Chương Thương mại dịch vụ, Chương Quy tắc xuất xứ, Chương Hải
quan và Tạo thuận lợi thương mại ….
Trong đó, chương Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự
phù hợp (STRACAP) không chỉ đưa ra các cam kết về thúc đẩy thực hiện Hiệp
định WTO về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (Hiệp định TBT) mà còn đưa
ra các cam kết về thừa nhận và chấp nhận các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và
quy trình đánh giá sự phù hợp của mỗi Bên; tăng cường trao đổi thông tin và hợp
tác trong lĩnh vực này. Các mục tiêu sẽ đạt được thông qua các điều khoản thừa
nhận vai trò quan trọng của tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế có thể
góp phần giảm thiểu các rào cản kỹ thuật trong thương mại; đảm bảo rằng các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nhất quán với các quy
định liên quan của Hiệp định TBT; thừa nhận tầm quan trọng của việc chấp nhận
lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp; tăng cường minh bạch hóa; và xác nhận các
khả năng hợp tác song phương hoặc đa phương cùng có lợi.
Chương STRACAP cũng nhấn mạnh nhu cầu hợp tác, chỉ định các đầu mối
liên lạc và thảo luận kỹ thuật để giải quyết các vấn đề liên quan đến thực thi
Chương này; Chương Giải quyết Tranh chấp không áp dụng cho Chương
STRACAP, mặc dù vậy, việc không áp dụng giải quyết tranh chấp sẽ được xem
xét sau hai năm kể từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực.
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Hiệp định được kỳ vọng thúc đẩy chuỗi cung ứng của vùng và giúp nền kinh tế Việt Nam và
ASEAN phát triển thịnh vượng

Mặc dù thương mại quốc tế còn nhiều bất ổn tiềm tàng, việc ký kết hiệp định
RCEP thể hiện niềm tin vào mở cửa thị trường sẽ dẫn tới tăng trưởng kinh tế cao
hơn, xa hơn. Tầm quan trọng của hiệp định RCEP còn được nhấn mạnh hơn trong
việc hồi phục kinh tế hậu COVID-19. Hiệp định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuỗi cung
ứng của vùng và giúp nền kinh tế Việt Nam và ASEAN phát triển thịnh vượng.
Thương mại nội khối của châu Á vốn đã lớn hơn thương mại giữa châu Á với Bắc
Mỹ và châu Âu cộng lại, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kéo
trọng lực trung tâm kinh tế ngày càng gần lại châu Á.
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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 (tiếp)
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/10/2020 - 15/11/2020

4

- Thông báo của một số nước cần quan tâm

7

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành

14

Quan ngại thương mại
- Quan ngại đối với Dự thảo của Thái Lan về Giấy chứng nhận xuất

17

khẩu đối với đồ uống có cồn
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
- Ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP
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