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VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP QUỐC GIA VỀ
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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Ban thư ký WTO xây dựng một báo cáo
ngắn về các chính sách liên quan tới tiêu
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các nước
Thành viên WTO ban hành nhằm đối phó với
dịch Covid 19. Theo thống kê của Ban thư ký
WTO, khoảng ½ số biện pháp này nhằm mục
đích tạo thuận lợi cho thương mại trong bối cảnh dịch bệnh.
Chiếm 2/3 trong số các thông báo là tiêu chuẩn và biện pháp quản lý đối với
thực phẩm và sản phẩm y tế thực hiện theo nghĩa vụ của Hiệp định về hàng rào kỹ
thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch
động thực vật (SPS).
Báo cáo của Ban thư ký nêu rõ phần lớn thông báo liên quan tới COVID - 19
được gửi dưới dạng khẩn cấp nhằm đáp ứng áp lực về vấn đề y tế trong thời gian
dịch bệnh. Những biện pháp này tập trung vào các thiết bị bảo hộ cá nhân, thực
phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm… và bao gồm các nội dung chính như thủ tục chứng
nhận, đảm bảo sản phẩm y tế an toàn; đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm thông
qua tạm dừng yêu cầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật; giải quyết rủi ro COVID-19
từ động vật sống trong thương mại quốc tế.
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Số liệu thống kê thông báo TBT/SPS liên quan tới COVID-19 của các
nước Thành viên WTO

Nguồn: WTO (https://www.wto.org/english/tratope/covid19e/standardsreporte.pdf)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/05/2020-15/06/2020
Nước thông báo

Số

Vấn đề thông báo

lượng
TB
Ấn Độ

2

Ả Rập

1

Ai Cập

32

Sản phẩm sắt và thép; Vành bánh xe ô tô

Giày dép; Thực phẩm nói chung; Dụng cụ nhà bếp; Da và các sản
phẩm từ da; Thuốc lá; Sản phẩm nội thất; Giấy ăn; Thiết bị điện;
Gỗ ván ép; Thiết bị bảo vệ hô hấp; Thiết bị làm lạnh; Ống tiêm và
kim tiêm; Gỗ tấm; Sơn và véc ni; Cá và các sản phẩm từ cá; Đèn;
Đồ chơi; Bộ điều chỉnh áp suất; Nhiên liệu rắn; Pho mát; Ngũ cốc;

Argentina

6

Bột ngô; Đồ uống có cồn; Phụ gia thực phẩm; Thực phẩm nói
chung; Rau quả, Trái cây; Thực phẩm đóng gói

Bangladesh

1

Thiết bị y tế

Brazil

23

Dược phẩm; Vũ khí; Thiết bị y tế; Thiết bị gây mê, hô hấp; Thực
phẩm đóng gói; Dầu thực vật; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông
nghiệp khác; Máy phát sóng AM; Máy phát TV analog; Máy phát
sóng FM;

Canada

1

Thiết bị vô tuyến

Các Tiểu Vương Quốc Ả

3

Sản phẩm bảo vệ sức khỏe; Thiết bị chiếu sáng

Chile

1

Vật liệu nhân giống biến đổi gen

Costa Rica

2

Lốp xe

Cộng hoà Séc

1

Khẩu trang FFP3

Ecuador

5

Kính; Cửa và cửa sổ; Thiết bị điện; Máy biến áp; Thiết bị dành cho

Rập Thống Nhất

trẻ em;
Đài Loan

6

Ghế tắm cho trẻ sơ sinh; Thiết bị vệ sinh; Thiết bị đường sắt; Đèn
huỳnh quang; Giường ngủ cho trẻ em; Nhiên liệu.

Georgia

5

Đồ chơi; Thiết bị phòng chống cháy nổ; Đầu đốt nhiên liệu khí; Đồ
bảo hộ; Thiết bị nâng;
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Hàn Quốc

9

Rác thải nhựa; Thực phẩm; Xe cơ giới; Mỹ phẩm; Thuốc quasi; Sản
phẩm sinh học;

Hoa Kỳ

33

Hoá chất; Phát thải VOC; Thiết bị vô tuyến; Điều hòa không khí;
Van; Đường ống dẫn khí; Máy bán đồ uống lạnh; Vật liệu nguy
hiểm; Thức ăn chăn nuôi hữu cơ; Động cơ điện; Thiết bị kiểm tra
nhân trắc học; Thuốc lá; Đồ chơi và đồ giữ trẻ; Sản phẩm bảo vệ
môi trường; Quần áo dệt; Nệm, đệm mút; Lò sưởi gỗ; Kíp nổ điện
tử; Máy nước nóng,; Bộ sạc pin; Thiết bị dành cho trẻ em; Động cơ
điện; Ghi nhãn thực phẩm; Máy giặt; Nồi hơi

Indonesia

1

Sản phẩm công nghệ thông tin

Israel

9

Đèn huỳnh quang; Đèn chiếu sáng; Điều hoà; Mứt, thạch trái cây;
Tã; Nhôm sunfat sử dụng với mục đích xử lý nước; Cũi trẻ em;
Salad; Cáp

Kenya

18

Phân bón; Hạt giống; Đồ bảo vệ bức xạ; Vải dệt; Vật liệu cách điện
nói chung; Chất hoạt động bề mặt; Máy rửa bát; Sản phẩm dệt may;
Sản phẩm làm từ da; Đồ uống không cồn; Quần áo;

Liên minh châu Âu

2

Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác; Sản phẩm diệt khuẩn

Malaysia

2

Thiết bị đầu cuối; Bộ thu phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất

Mexico

5

Đồ bảo hộ; Rau quả, Trái cây; Máy đo và máy biến áp;

Montenegro

1

Dụng cụ đo

Morocco

1

Khẩu trang y tế

New Zealand

2

Vật liệu xây dựng; Hoá chất

Nhật Bản

3

Thức ăn và phụ gia thức ăn chăn nuôi; Dược phẩm; Phòng thí

Oman

1

Túi sách

Tanzania

8

Ngũ cốc; Đồ bảo vệ bức xạ; Sô cô la; Ca cao;

Thái Lan

4

Dây và cáp điện; Thép;

Úc

1

Đồ chơi

Uganda

3

Khẩu trang y tế; Thiết bị bảo vệ hô hấp;

Ukraine

3

Thực phẩm nói chung
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Việt Nam

1

Sản phẩm hàng hoá nhóm II thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và
Truyền thông

Tổng: 196 thông báo
Tin cảnh báo tháng 06/2020
Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 03/06/2020 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc dự thảo Thông
tư thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày
09 tháng 7 năm 2019 quy định Danh mục sản
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc
trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền
thông, được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/VNM/161, đã được
ban hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 và được gọi là Thông tư 11/2020/TTBTTTT. Thông tư 11/2020/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14527/11_2020_TT-BTTTT.html
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/161/Add.1
Rác thải nhựa
Ngày 08/06/2020 Hàn Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
quyết định hạn chế nhập khẩu chất thải để thúc đẩy
việc tái chế chất thải sinh hoạt. Cụ thể, Hàn Quốc
sẽ cấm nhập khẩu rác thải nhựa (PET/PP/PS) để
thúc đẩy tái chế, trong bối cảnh giá dầu giảm và tác
động của dịch Covid 19 làm lượng chất thải nhựa tích lũy ở Hàn Quốc đã tăng lên
và sự bất ổn của thị trường tái chế tăng lên. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức
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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 28/06/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3582_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/899
Khẩu trang phẫu thuật
Ngày 26/05/2020 Hàn Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ An
toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) của
Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về
phạm vi của thuốc quasi. Cụ thể, sẽ bổ sung
thêm khẩu trang phẫu thuật vào phạm vi của
thuốc quasi. Khẩu trang phẫu thuật là loại khẩu
trang được sử dụng để ngăn ngừa lây truyền các giọt bắn. Mục đích của dự thảo
nhằm bảo vệ 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 29/05/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3397_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/896
Thực phẩm
Ngày 08/06/2020 Hàn Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc Hàn Quốc
đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy tắc thực thi quy định
của Đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực
phẩm, cụ thể:
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1. Đối với sản phẩm bánh gạo, sacaride chế biến, phải ghi rõ các điều sau
- Chứa lượng đường/natri tương đối cao;
- Thường xuyên được người Hàn Quốc tiêu thụ;
- Dinh dưỡng thực tế có trong sản phẩm
2. Sửa đổi các biện pháp xử phạt hành chính liên quan đến ghi nhãn và quảng
cáo thực phẩm.
Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo vệ
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 07/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3617_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/900
Ghế tắm cho trẻ sơ sinh
Ngày 15/06/2020 Đài Loan thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc , Cục
Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI)
Đài Loan đưa ra Dự thảo các yêu cầu kiểm tra
pháp lý đối với ghế tắm cho trẻ sơ sinh. Cụ
thể, sẽ sửa đổi các yêu cầu về an toàn và chất
lượng của sản phẩm ghế tắm, quy trình đánh
giá sự phù hợp và quy định liên quan đến đăng ký chứng nhận sản phẩm. Mục đích
của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khoẻ và sự an
toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến
có hiệu lực vào 01/10/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia
đóng góp ý kiến vào 15/07/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
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https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3729_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/417
Bồn tiểu
Ngày 12/06/2020 Đài Loan thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu
cầu bắt buộc ghi nhãn hiệu quả đối với thiết bị vệ
sinh hoặc thiết bị sử dụng nước khác. Để thúc đẩy
việc sử dụng hiệu quả các thiết bị tiết kiệm nước
trong cuộc sống hàng ngày, thiết bị bồn tiểu bắt buộc
phải ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước. Hành động này
phù hợp với Điều 95-1 của Đạo luật Cấp nước sửa đổi ngày 4 tháng 5 năm 2016.
Thời gian dự kiến thông qua vào 30/09/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
01/10/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến
vào 11/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3714_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/416
Sản phẩm diệt khuẩn
Ngày 03/06/2020 EU thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban thi
hành Quyết định không phê duyệt chlorophene là hoạt
chất được sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn loại
2. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và
đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời
gian dự kiến thông qua vào tháng 09 năm 2020. 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 02/08/2020.
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_3555_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/722
Thiết bị viễn thông
Ngày 03/06/2020 Indonesia thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nghị
định Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị viễn thông
được kết nối với Mạng điện thoại chuyển mạch công
cộng (PSTN). Các sản phẩm liên quan được sản
xuất, lắp ráp, nhập khẩu để giao dịch và/hoặc sử
dụng ở Indonesia phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật
được quy định trong Phụ lục của Nghị định này. Việc tuân thủ các yêu cầu được
đánh giá thông qua thủ tục đánh giá sự phù hợp theo luật pháp và quy định hiện
hành. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người
tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào
26/02/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến
vào 18/07/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/IDN/20_3286_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/IDN/127
Bồn tiểu
Ngày 26/05/2020 Đài Loan thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu cầu bắt
buộc ghi nhãn hiệu quả đối với thiết bị vệ sinh hoặc thiết
bị sử dụng nước khác. Để thúc đẩy việc sử dụng hiệu
quả các thiết bị tiết kiệm nước trong cuộc sống hàng
ngày, thiết bị bồn tiểu bắt buộc phải ghi nhãn hiệu quả
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sử dụng nước. Hành động này phù hợp với Điều 95-1 của Đạo luật Cấp nước sửa
đổi ngày 4 tháng 5 năm 2016. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian
dự kiến có hiệu lực vào 01/09/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO
tham gia đóng góp ý kiến vào 25/06/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3408_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/415
Đường ống dẫn khí
Ngày 11/06/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa
đổi Quy định về an toàn đường ống dẫn khí. Hành
động này nhằm giảm bớt gánh nặng pháp lý trong
việc xây dựng, bảo trì và vận hành hệ thống truyền
tải, phân phối và thu gom khí. Các sửa đổi sẽ được
Hoa Kỳ lấy ý kiến công khai. Chưa xác định thời gian
dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước
Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 10/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3692_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/USA/1624
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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
48/2020/TTBTC của Bộ
Tài chính

Quy chuẩn kỹ
29/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanthuật quốc gia đối
ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thongvới xuồng (tàu) cao
tu-48-2020-TT-BTC-sua-doi-1tốc dự trữ quốc gia
2020-QCVN-08-2018-BTC-quychuan-quoc-gia-xuong-cao-tocdu-tru-444326.aspx

2

Thông tư
03/2020/TTBTNMT của
Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Quy định quy
chuẩn kỹ thuật về
mạng lưới trạm
định vị vệ tinh
quốc gia

29/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Thongtu-03-2020-TT-BTNMT-quydinh-ky-thuat-mang-luoi-tramdinh-vi-ve-tinh-quoc-gia445170.aspx

3

Quyết định
1382/QĐBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia
QCVN
03:2019/BKHCN
về an toàn đồ chơi
trẻ em

22/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bo-may-hanh-chinh/Quyetdinh-1382-QD-BKHCN-2020dinh-chinh-Quy-chuan-ky-thuatquoc-gia-QCVN-03-2019BKHCN-444103.aspx

4

Quyết định
1383/QĐBKHCN của
Bộ trưởng Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia
QCVN
19:2019/BKHCN
về sản phẩm chiếu
sáng bằng công
nghệ LED

22/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh1383-QD-BKHCN-2020-dinhchinh-Quy-chuan-ky-thuat-quocgia-QCVN-19-2019-BKHCN443913.aspx

5

Thông tư
01/2020/TTBTNMT của

Quy chuẩn kỹ
thuật đánh giá chất
lượng tài liệu hải

29/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-01-2020-TT-
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Bộ Tài nguyên
và Môi trường

văn, môi trường
không khí và nước

6

Thông tư
08/2020/TTBGTVT của
Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận
tải

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia báo
hiệu đường thủy
nội địa Việt Nam

7

Thông tư
08/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
13/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanthuật, quy trình
ban/Bo-may-hanh-chinh/Thongkiểm định và danh
tu-08-2020-TT-BTTTT-Danhmục thiết bị viễn
muc-va-Quy-trinh-kiem-dinhthông, đài vô tuyến
thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyenđiện bắt buộc kiểm
dien-440188.aspx
định

BTNMT-ky-thuat-danh-gia-chatluong-tai-lieu-hai-van-moitruong-khong-khi-nuoc441516.aspx
17/04/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Giao-thong-Van-tai/Thongtu-08-2020-TT-BGTVT-Quychuan-ky-thuat-Quoc-gia-baohieu-duong-thuy-noi-dia-VietNam-440261.aspx

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

Stt

Loại văn bản/
Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư
10/2020/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy định về công
nghệ, thiết bị sản
xuất gang, thép

2

Quyết định
273/QĐ-QLD
năm 2020 của
Cục trưởng
Cục Quản lý

Danh mục thuốc
15/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vansản xuất trong nước
ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinhđược cấp giấy đăng
273-QD-QLD-2020-thuoc-sanký lưu hành tại Việt
xuat-duoc-cap-giay-dang-ky-luuNam - Đợt 166 bổ
hanh-Dot-166-bo-sung-2-

15/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Dau-tu/Thong-tu-10-2020TT-BCT-bai-bo-Thong-tu-032014-TT-BCT-cong-nghe-thietbi-san-xuat-gang-thep445028.aspx
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dược

sung 2

3

Quyết định
815/QĐ-BTC
của Bộ trưởng
Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý 03/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanvà sử dụng kinh phí
ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyetxây dựng tiêu
dinh-815-QD-BTC-2020-dinhchuẩn quốc gia và
chinh-Thong-tu-27-2020-TTquy chuẩn kỹ thuật
BTC-kinh-phi-xay-dung-tieuchuan-444165.aspx

4

Thông tư
47/2020/TTBTC của Bộ
Tài chính

Quy định về thời
27/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanđiểm nộp chứng từ
ban/Thuong-mai/Thong-tu-47chứng nhận xuất xứ
2020-TT-BTC-thoi-diem-nopvà hình thức chứng
chung-tu-xuat-xu-hang-hoatừ chứng nhận xuất
nhap-khau-trong-Covid-19xứ đối với hàng hóa
443700.aspx
nhập khẩu áp dụng
trong giai đoạn
dịch viêm đường
hô hấp cấp gây ra
bởi virus Corona
(COVID-19)

5

Quyết định
16/2020/QĐTTg của Thủ
tướng Chính
phủ

Quy chế quản lý
xăng dầu dự trữ
quốc gia

15/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyetdinh-16-2020-QD-TTg-Quy-chequan-ly-xang-dau-du-tru-quocgia-442921.aspx

6

Thông tư
11/2020/TTBTTTT của
Bộ Thông tin
và Truyền
thông

Danh mục sản
phẩm, hàng hóa có
khả năng gây mất
an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý

14/05/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-112020-TT-BTTTT-Danh-mucsan-pham-hang-hoa-co-khanang-gay-mat-an-toan442667.aspx

445093.aspx
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Quan ngại đối với Dự thảo biện pháp hành chính của Trung Quốc về đăng
ký đối với các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 04/2020, Dự thảo
biện pháp hành chính về đăng ký sản xuất thực
phẩm nhập khẩu ở nước ngoài đã vấp phải
quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các
quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Hàn Quốc.
Đại diện của Hàn Quốc cho rằng, theo dự thảo, phạm vi đăng ký sẽ được mở
rộng và áp dụng cho cả các nhà sản xuất của tất cả các loại thực phẩm nhập khẩu
hiện chưa có tiêu chuẩn quốc tế điều chỉnh. Hàn Quốc cho rằng việc đăng ký theo
quy định của biện pháp này nên thuộc trách nhiệm về phía chính phủ, không phải
của nhà sản xuất. Do đó, việc tuân thủ các yêu cầu của biện pháp có thể tạo thêm
gánh nặng cho các nước xuất khẩu. Ngoài ra, một số nội dung của dự thảo hiện
đang thiếu tính minh bạch để Hàn Quốc có thể tiếp cận và đóng góp ý kiến. Về vấn
đề này, Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc thông báo biện pháp này cho WTO càng
sớm càng tốt để các nước Thành viên WTO có cơ hội để tham gia góp ý.
- Quan ngại của phái đoàn Thuỵ Sĩ.
Thụy Sĩ chia sẻ những quan ngại của các nước khác về biện pháp này. Mặc dù
Thụy Sĩ hiểu Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo rằng chỉ thực phẩm an toàn được
nhập khẩu, tuy nhiên Thuỵ Sĩ vẫn đề nghị Trung Quốc làm rõ một số nội dung trong
dự thảo, cụ thể:
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1. Việc mở rộng phạm vi phải đăng ký cho các nhà sản xuất ở nước ngoài, kể
cả các nhà sản xuất thực phẩm có độ rủi ro thấp là không cần thiết và sẽ gây hạn chế
thương mại, quy định này mâu thuẫn với Điều 2.2 của Hiệp định TBT.
2. Thụy Sĩ lo ngại rằng Quy định này có thể gây ra sự gián đoạn thương mại
đáng kể vì tất cả các đối tác thương mại sẽ phải hoàn thành đánh giá hệ thống quản
lý an toàn thực phẩm mới có thể xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc. Với khối
lượng lớn, điều này có thể gây áp lực đáng kể cho các nguồn lực của Trung Quốc
trong việc xử lý các yêu cầu một cách kịp thời. Điều này có thể dẫn đến việc các
nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Trung Quốc sẽ không được tiêu thụ thực phẩm do
sự chậm chễ trong quy trình đánh giá và sẽ gây ra chi phí ngày càng tăng.
3. Thụy Sĩ lo ngại rằng Quy định này sẽ khiến các nhà xuất khẩu nước ngoài
gặp bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh nội địa Trung Quốc, vì biện pháp này chỉ
dành riêng cho các nhà sản xuất ở nước ngoài. Điều này đã vi phạm nghĩa vụ của
Trung Quốc theo Điều 2.1 của Hiệp định TBT.
Thụy Sĩ đánh giá cáo việc Trung Quốc xem xét, phản hồi những quan ngại này
và sẵn sàng thảo luận song phương với Trung Quốc để giải quyết những vấn đề còn
tồn tại
- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ.
Đại diện của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc xem xét nghiêm túc về biện pháp
này - một biện pháp khắt khe và hạn chế thương mại quá mức cần thiết. Biện pháp
này dường như ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả các sản
phẩm và sản phẩm có rủi ro thấp đã đi kèm với giấy chứng nhận sức khỏe và an
toàn do chính quyền Hoa Kỳ cấp. Hơn nữa, biện pháp này yêu cầu các cơ quan có
thẩm quyền nước ngoài xác nhận sự tuân thủ của nhà sản xuất với luật pháp, quy
định và tiêu chuẩn của Trung Quốc. Những yêu cầu như vậy có thể gây ra gánh
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nặng lên các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài vì vượt quá các nguồn lực và
chuyên môn có sẵn. Dự thảo, nếu được thực thi, có thể sẽ tạo ra sự gián đoạn
thương mại lớn đối với mọi quốc gia xuất khẩu thực phẩm và nông sản sang Trung
Quốc, kể cả đối với các nước đang phát triển hạn chế về năng lực để đáp ứng các
yêu cầu của Trung Quốc. Hoa Kỳ yêu cầu biện pháp này phải được thông báo cho
Ủy ban SPS và TBT của WTO để các nước Thành viên WTO có cơ hội tham gia
đóng góp ý kiến và đề nghị Trung Quốc phải nghiêm túc, xem xét các ý kiến góp ý.
- Quan ngại của phái đoàn Nhật Bản.
Đại diện của Nhật Bản cũng chia sẻ quan ngại của các Thành viên khác, rằng
biện pháp của Trung Quốc sẽ tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương
mại và có tác động tiêu cực đến thương mại thực phẩm giữa Trung Quốc và các
Thành viên WTO khác. Do biện pháp hiện đang trong quá trình góp ý công khai
trong nước, Nhật Bản đề nghị Trung Quốc thông báo biện pháp cho Ủy ban TBT và
SPS, cung cấp thông tin liên quan khi thích hợp và giải quyết các mối quan ngại của
các nước Thành viên WTO.
- Quan ngại của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU).
Đại diện EU cũng bày tỏ quan ngại rằng biện pháp này sẽ có tác động nghiêm
trọng đến chi phí giao dịch thương mại mà không cải thiện về an toàn thực phẩm.
Biện pháp còn áp dụng một cách vô lý cho các sản phẩm rủi ro thấp hiện đang được
giao dịch theo chế độ tự đăng ký. EU đề nghị Trung Quốc giải thích lí do về quy
định này. Ngoài ra, EU đề nghị Trung Quốc phải thông báo biện pháp này cho
WTO.
- Phản hồi của phái đoàn Trung Quốc.
Đại diện của Trung Quốc cho biết việc áp dụng hệ thống đăng ký cho các nhà
sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài là một yêu cầu của Luật An toàn Thực
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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phẩm Trung Quốc. Với sự mở cửa của Trung Quốc ra thế giới, cả số lượng thương
mại thực phẩm nhập khẩu và số lượng các nhà sản xuất đăng ký ở nước ngoài đã
tăng lên nhanh chóng. Các biện pháp quản trị ban đầu để đăng ký của nhà sản xuất
không còn đáp ứng với bối cảnh hiện tại. Mục tiêu xây dựng biện pháp này là để cải
thiện hệ thống đăng ký hiện hành, nhằm tối ưu hóa thủ tục đăng ký và làm rõ trách
nhiệm của tất cả các bên liên quan dựa trên quản lý rủi ro. Các biện pháp hành chính
vẫn đang được soạn thảo. Khi sẵn sàng, Trung Quốc sẽ thông báo biện pháp cho
WTO để tất cả các Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến.
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Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đáp ứng thị trường và
hội nhập kinh tế
Ngay sau thỏa thuận khung chương trình hợp tác hỗ trợ nông sản và doanh
nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, Tổng cục TCĐLCL - Bộ
KH&CN đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thúc đẩy doanh nghiệp hội viên nâng
cao chất lượng, cùng vượt qua rào cản kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh của
hàng hóa.
Nhằm khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau nhiều tháng cách
ly xã hội do Covid-19, Tổng cục TCĐLCL - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ
chức Hội thảo Tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân.
Chia sẻ về hoạt động thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công
nghệ với Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, trên cơ
sở Thỏa thuận khung chương trình hợp tác hỗ trợ nông sản và doanh nghiệp xây
dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Hội
Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao được ký vào tháng 8/2018, ngay sau
đó, Bộ KH&CN đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành hỗ trợ Hội
DN HVNCLC triển khai các hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp hội viên nâng cao
chất lượng, cùng vượt qua rào cản kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh của hàng
hóa Việt Nam, đáp ứng thị trường trong nước và yêu cầu hội nhập kinh tế.
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Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại hội thảo

Về hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, Bộ KH&CN đã giới thiệu chuyên gia có kinh
nghiệm từ các Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia tham gia nhóm công tác xây dựng
“Bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập các nhóm ngành phi
thực phẩm”.
Bộ KH&CN cũng cử chuyên gia góp ý, hoàn thiện bộ tiêu chí này trên cơ sở
tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, tiêu chuẩn về hệ
thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, tiêu chuẩn về trách
nhiệm xã hội ISO 26000, với mong muốn nâng cao tính thực tiễn, khả thi hơn
trong quá trình ứng dụng khoa học và công nghệ vào các hoạt động quản lý của
doanh nghiệp.
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Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng tổ chức hướng dẫn xây dựng và góp ý “Bộ
Tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các ngành dệt may – da giầy, cao su –
nhựa, hóa mỹ phẩm, chế biến gỗ” do Hội DN HVNCLC chủ trì biên soạn. Các Bộ
Tiêu chí này đã được Hội DN HVNCLC công bố là công cụ và căn cứ để triển
khai xét duyệt tại các Hội đồng xem xét đánh giá hồ sơ cho doanh nghiệp hàng
Việt Nam Chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp hướng
dẫn, tư vấn, xét thưởng của Hội DN HVNCLC.
Về quá trình triển khai áp dụng thực tiễn, năm 2018, Bộ KH&CN đã cử các
chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia Hội đồng tư
vấn đánh giá hàng Việt Nam Chất lượng cao Thành phố Hồ Chí Minh đối với
nhóm sản phẩm thực phẩm (năm 2017 – 2018).
Năm 2019 và 2020, Bộ KH&CN tiếp tục cử chuyên gia của Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia 03 Hội đồng xét duyệt “Hàng Việt Nam chất
lượng cao chuẩn hội nhập” ngành phi thực phẩm. Sau 3 đợt tham gia xét duyệt,
hiện nay Hội đã cấp giấy chứng nhận cho 34 Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của
chương trình. Đây là các doanh nghiệp lớn và có uy tín trong các đơn vị của Hội
hàng Việt Nam Chất lượng cao.
Sau gần 2 năm thực hiện Thỏa thuận Chương trình hợp tác hỗ trợ nông dân
và doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, với chức năng, nhiệm
vụ của mình, Bộ KH&CN đã phối hợp với Hội DN HVNCLC giúp cộng đồng
doanh nghiệp và nông dân nâng cao nhận thức trong lĩnh vực xây dựng và áp dụng
tiêu chuẩn, qua đó giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm nhân lực,
thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với
người lao động và cộng đồng, tạo nền tảng thúc đẩy sản phẩm hàng hóa, nông sản
Việt Nam xuất khẩu.
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Bên cạnh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hàng hóa, các vấn đề sản xuất
nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ, truy xuất nguồn gốc được các quốc gia trên
thế giới đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. Để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà
nước, doanh nghiệp, nông dân tiếp cận với các yêu cầu về sản xuất, quản lý mới,
Bộ KH&CN đã công bố 07 tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và 8 tiêu chuẩn về
nông nghiệp hữu cơ.
Trong 2 năm thực hiện Thỏa thuận giữa Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam
Chất lượng cao và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ nông dân, doanh
nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, Hội doanh nghiệp HVNCLC đã cấp giấy chứng nhận
HVNCLC – Chuẩn hội nhập cho 54 doanh nghiệp. Trong đó, có 26 doanh nghiệp
ngành phi thực phẩm được trao chứng nhận tại Lễ khai mạc hội chợ HVNCLC TP.
Hồ Chí Minh và Diễn đàn Mekong Connect tại Cần Thơ…
Đặc biệt, từ sự lan tỏa và tính thiết thực, Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội
nhập đã được đồng ý “Thừa nhận lẫn nhau” với nhiều tổ chức như BQL ATTP TP.
HCM, GMP, GlobalG.A.P. Đầu năm 2019, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam
Chất lượng cao đã ban hành Bộ tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các
ngành phi thực phẩm. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, có 2 công trình
nổi bật là: Xây dựng được tiêu chuẩn GlocalG.A.P dành cho nông nghiệp và Ban
hành Chuẩn hội nhập dành cho các ngành phi thực phẩm (5 nhóm ngành).
Nguồn: Tổng cục TCĐLCL
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Trong số này:

Trang

Vấn đề hôm nay
- Quy định TBT của các nước Thành viên WTO trong bối cảnh

2

COVID - 19
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/5/2020 - 15/06/2020

4

- Thông báo của một số nước cần quan tâm

6

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành

12

Quan ngại thương mại
-

Quan ngại đối với Dự thảo biện pháp hành chính của Trung Quốc

15

về đăng ký đối với các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước
ngoài
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
- Nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đáp ứng thị

19

trường và hội nhập kinh tế
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