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VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP QUỐC GIA VỀ
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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Về chứng nhận và các quy trình liên quan
Nhiều chính sách tạm thời của các nước
thành viên WTO đã thông báo liên quan tới
việc hợp lý hóa chứng nhận, cấp phép và các
thủ tục khác cho sản phẩm y tế nhằm cho phép
các sản phẩm lưu thông trên thị trường nhanh
hơn, trong khi vẫn đảm bảo vệ sức khỏe và an toàn.
Ví dụ, Brazil đang thực hiện một loạt các chính sách tạm thời, bao gồm: PPE
(mặt nạ phẫu thuật, N95, PFF2 hoặc mặt nạ hạt tương đương, kính bảo hộ, tấm chắn
mặt, áo bảo hộ dùng một lần, mũ và đạo cụ, van, mạch và kết nối hô hấp) và các
thiết bị y tế liên quan theo các yêu cầu cấp phép thông thường và sản phẩm PPE hợp
nhất được miễn thực hiện các quy định hiện hành. Dừng chứng nhận bắt buộc đối
với găng tay y tế, cho phép cấp phép và sản xuất thoải mái chất khử trùng và thuốc
sát trùng; đưa ra các quy trình thuận lợi cho phê duyệt có điều kiện việc đăng ký (và
thay đổi sau đăng ký) thuốc và sản phẩm sinh học. Hoặc Canada đang tạm thời cho
phép chất khử trùng tay, chất khử trùng và PPE chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
ghi nhãn song ngữ vào thị trường. Thuỵ Sỹ tạm thời dỡ bỏ yêu cầu cấp phép đối với
thuốc và chất khử trùng, cũng như các yêu cầu chứng nhận đối với các thiết bị y tế
và PPE. Ukraine đã thông báo các quy trình tạm thời và đặc biệt giúp mở rộng tiếp
cận thị trường cho PPE và các thiết bị y tế chưa tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật
nhưng được coi là cần thiết trong bối cảnh bảo vệ sức khỏe do đại dịch. Thái Lan đã
công bố phê duyệt đăng ký tạo thuận lợi tạm thời cho PPE, thiết bị y tế và dược
phẩm.
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Số liệu thống kê các sản phẩm liên quan tới COVID 19 đã được thông báo

Nguồn: WTO (https://www.wto.org/english/tratope/covid19e/standardsreporte.pdf)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/06/2020-15/07/2020
Nước thông báo

Số

Vấn đề thông báo

lượng
TB
Ấn Độ

6

Hóa chất hữu cơ; Sản phẩm sắt và thép

Ả Rập

2

Phích cắm; Nước giải khát

Argentina

17

Thực phẩm nói chung; Nước khoáng và nước có ga; Ngũ cốc; Van;
Thiết bị bảo hộ; Giày dép; Bao bì sản phẩm ; Dây thép; Công tơ
điện; Đèn; Máy rửa bát; Máy bơm; Cà phê

Bahrain

1

Nước giải khát nói chung

Bolivia

3

Nước hoa; Thực phẩm chế biến; Văn phòng phẩm

Brazil

20

Thiết bị y tế; Chỉ dẫn địa lý; Đồ chơi; Chất tẩy rửa; Điều hoà; Thức
ăn chăn nuôi; Dược phẩm; Nhựa và sơn polymer; Thực phẩm đóng
gói;

Canada

1

Thiết bị vô tuyến

Các Tiểu Vương Quốc Ả

4

Nước giải khát; Nhiên liệu; Sản phẩm bảo vệ sức khỏe;

Chile

3

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Phương tiện cơ giới; Sản phẩm dệt

Colombia

2

Rượu; Mỹ phẩm

Costa Rica

1

Thuốc trừ sâu

Ecuador

20

Thiết bị y tế; Kim cương; Đèn; Thiết bị thể thao ngoài trời và dưới

Rập Thống Nhất

nước; Thiết bị nha khoa; Thiết bị giải trí; Vật liệu và vật phẩm tiếp
xúc với thực phẩm; Bu lông, ốc vít, đinh tán; Kính; Sản phẩm dầu
mỏ; Thiết bị đun nước; Thiết bị chăm sóc cơ thể; Ca cao; Lò sưởi
điện;
Đài Loan

5

Thiết bị y tế; Khẩu trang y tế; Thực phẩm nói chung;

Hàn Quốc

6

Thiết bị vô tuyến hàng không; Sản phẩm sinh học; Thực phẩm;
Thiết bị y tế; Dược phẩm

Hoa Kỳ

24

Ghế gấp cho trẻ em; Thực phẩm sinh học (BE); Xe cơ giới; Thiết bị
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điều khiển; Thiết bị dành cho trẻ em; Phát thải; An toàn đường ống;
Hạt giống; Thiết bị gia dụng; Cà rốt; Hóa chất độc hại trong các sản
phẩm dành cho trẻ em; Máy giặt quần áo dân dụng; Xe điện; Thuốc
lá điện tử; Máy sấy quần áo; Lò sưởi; Hoá chất;
Indonesia

1

Phân bón

Jamaica

1

Bình chứa khí ga;

Kenya

3

Thức ăn chăn nuôi; Thịt và các sản phẩm từ thịt

Kuwait

1

Nước giải khát

Liên minh châu Âu

6

Phương tiện giao thông đường bộ; Thiết bị điện và điện tử; Sản
phẩm diệt khuẩn; Thực phẩm

Lithuania

3

Thuốc lá

Mexico

6

Đồ uống không cồn; Thiết bị thông tin vô tuyến; Phanh xe

Morocco

1

Dược phẩm

Nicaragua

1

Nhật Bản

1

Máy lọc nước

Oman

1

Nước giải khát

Panama

1

Thiết bị y tế

Phần Lan

4

Vật liệu xây dựng;

Peru

5

Thiết bị y tế; Mỹ phẩm; Xi măng; Thực phẩm nói chung

Sri Lanka

1

Đèn

Thái Lan

1

Thuốc trừ sâu

Trinidad and Tobago

1

Đồ chơi

Trung Quốc

10

Thiết bị bảo vệ hô hấp; Thuốc; Thiết bị phát sóng vô tuyến; Vật liệu
đóng gói thuốc; Hệ thống máy bay không người lái dân sự (UAS
dân sự); Xe cơ giới đường bộ; Thiết bị đường sắt nói chung

Uganda

44

Xi măng; Thép tấm cán nóng; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Ngũ
cốc; Gia vị; Trứng; Thiết bị đo lường; Sản phẩm da; Dầu thực vật;
Dầu cọ; Mũ bảo hiểm; Màng Polyetylen; Màng nhựa; Vật liệu xây
dựng; Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Sản phẩm nhựa; Mỹ phẩm;
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Vật liệu cách nhiệt và cách âm; Túi; Cá và các sản phẩm từ cá; Gia
vị và phụ gia thực phẩm;
Ukraine

1

Sản phẩm hữu cơ

Việt Nam

2

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất; Xe ô tô

Yemen

1

Nước giải khát

Tổng: 214 thông báo

Tin cảnh báo tháng 07/2020
Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
Ngày 10/07/2020 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo
QCVN 117:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất phần truy nhập vô tuyến. QCVN 117:2020/BTTTT
được xây dựng trên cơ sở ETSI EN 301 908-1
V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-2
V6.2.1 (2013-10), ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) và ETSI TS 151 010-1
V12.2.0 (2014-11) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI).
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các
thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.
Các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất phải là thiết bị E-UTRA và có
khả năng hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định từ Bảng 1
đến Bảng 5.
Quy chuẩn này không áp dụng đối với thiết bị thuê bao máy NB-IoT và thiết bị
đầu cuối 5G.
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Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước
Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 08/09/2020. Thông tin chi tiết của
Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_4153_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/173
Xe ô tô
Ngày 01/07/2020 Việt Nam thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự
thảo sửa đổi Sửa đổi 1: 2020 QCVN 86 :
2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp
và nhập khẩu mới.
Dự thảo áp dụng đối với ô tô lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu mới quy định các
giới hạn phát thải, thử nghiệm và phương pháp, các yêu cầu đối với việc quản lý và
thực hiện phát thải mức thứ , kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường.
Dự thảo áp dụng cho các cơ sở sản xuất và lắp ráp ô tô, doanh nghiệp sản xuất
hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức và cơ quan liên quan đến việc quản lý,
kiểm tra và thử nghiệm ô tô và phụ tùng ô tô.
Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 08/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực
sau 45 ngày kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO
tham gia đóng góp ý kiến vào 31/07/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3995_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/172
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Dược phẩm
Ngày 09/07/2020 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Thủ tục kiểm tra đối với Đơn vị sở
hữu giấy phép lưu hành dược phẩm. Thủ tục
này được đưa ra nhằm quy định rõ trách
nhiệm của các Đơn vị sở hữu giấy phép lưu
hành dược phẩm về bảo mật, hiệu quả và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá
trình phát triển, sản xuất, tiếp thị và sử dụng dược phẩm. 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 07/09/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4123_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1430
Thiết bị phát sóng vô tuyến
Ngày 09/07/2020 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Quy định về thiết bị phát sóng vô
tuyến. Quy định này sẽ cung cấp thông tin chi
tiết và toàn diện hơn về quản lý thiết bị phát
sóng vô tuyến, dựa trên Các quy định hiện hành
Để thực hiện Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về Quản trị Vô tuyến,
mới được sửa đổi vào năm 2016 và gúp thúc đẩy ứng dụng công nghệ vô tuyến và
phát triển công nghiệp,.
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Các nội dung cụ thể bao gồm: phê duyệt loại thiết bị phát sóng vô tuyến, yêu
cầu quản lý đối với thiết bị phát sóng vô tuyến, các quy định về nhập khẩu thiết bị
phát sóng vô tuyến, trách nhiệm pháp lý, giám sát và kiểm tra. 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 07/09/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4130_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1434
Dược phẩm
Ngày 09/07/2020 Trung Quốc thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Quy định về Quản lý Báo cáo Dược
phẩm hàng năm. Quy định được soạn thảo để
điều chỉnh việc quản lý các báo cáo dược phẩm
hàng năm của các Đơn vị sở hữu giấy phép lưu
hành dược phẩm. Báo cáo hàng năm là bản tóm
tắt các thông tin được Đơn vị sở hữu giấy phép lưu hành dược phẩm tổng hợp về
việc sản xuất và kinh doanh dược phẩm, nghiên cứu sau thị trường, quản lý rủi ro...
trong một năm. 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 07/09/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4127_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1432
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Thiết bị y tế
Ngày 09/07/2020 Hàn Quốc thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo sửa đổi Quy định về thông số kỹ thuật tiêu
chuẩn của thiết bị y tế. Cụ thể, quy định sẽ đưa
ra các yêu cầu an toàn cho thiết bị y tế dạng mặt
nạ LED như khoảng cách của thiết bị đối với
mắt và cường độ ánh sáng của thiết bị để bảo vệ
mắt khi sử dụng các sản phẩm có bước sóng dưới phạm vi ánh của sáng xanh/ 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 07/09/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_4132_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/902
Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1433
Máy lọc nước
Ngày 18/06/2020 Nhật Bản thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc Nhật Bản
đưa ra Dự thảo Sửa đổi Quy định về ghi nhãn
chất lượng hàng hoá - sản phẩm máy lọc nước.
Những sửa đổi cụ thể như sau:

Loại trừ 1,1,1-Trichloroethane khỏi nội dung ghi nhãn khả năng lọc nước và
thừa nhận việc dán nhãn công suất lọc nước bằng kết quả thử nghiệm dựa trên phụ
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lục JIS A là phương pháp thử nghiệm về ghi nhãn khả năng lọc nước. (Phù hợp với
JIS S 3201: 2019)
Ghi nhãn kết quả kiểm tra tổng dung lượng nước đã lọc về độ đục cho tất cả
các máy lọc nước. (Phù hợp với JIS S 3201: 2019)
Ghi nhãn kết quả kiểm tra áp suất nước tối thiểu cần thiết cho một máy bơm
nước. (Phù hợp với JIS S 3201: 2019)
Ghi nhãn kết quả kiểm tra dung tích nước đã lọc đối với máy lọc nước. (Phù
hợp với JIS S 3201: 2019).
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của
dự thảo. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào
17/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
enquiry@mofa.go.jp
Mã thông báo G/TBT/N/JPN/665
Thiết bị y tế
Ngày 30/06/2020 Đài Loan – Trung
Quốc thông báo cho các nước Thành viên
WTO về việc Đài Loan – Trung Quốc đưa ra
Dự thảo Quy định quản lý việc kiểm tra hệ
thống quản lý chất lượng thiết bị y tế và cấp
giấy phép sản xuất. Cụ thể, dựa trên Điều 22,
Khoản 4 của Đạo luật Thiết bị Y tế, Cục
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi, đề xuất xây dựng Quy
định về Kiểm tra Hệ thống Quản lý Chất lượng Thiết bị Y tế và Cấp giấy phép Sản
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xuất, điều chỉnh thủ tục xin kiểm tra và các vấn đề liên quan khác. 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 vào 01/10/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia
đóng góp ý kiến vào 29/08 /2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3967_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/421
Khẩu trang y tế
Ngày 30/06/2020 Đài Loan – Trung
Quốc thông báo cho các nước Thành viên
WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định về
kiểm tra đối với khẩu trang y tế nhập khẩu. Cụ
thể, để đối phó với đại dịch covid 19, đảm bảo
chất lượng của khẩu trang y tế và bảo vệ sự an
toàn và phúc lợi của công động, Bộ Y tế và
Phúc lợi đề xuất tiến hành các biện pháp để kiểm tra đối với mặt hàng khẩu trang
nhập khẩu. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu
lực.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3980_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/422
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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

Thông tư
16/2020/TTBTTTT của Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
chống sét cho các
trạm viễn thông và
mạng cáp ngoại vi
viễn thông

17/07/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Cong-nghe-thong-tin/Thongtu-16-2020-TT-BTTTT-Quychuan-ky-thuat-quoc-gia-chongset-cho-cac-tram-vien-thong447686.aspx

2

Thông tư
15/2020/TTBTTTT của Bộ
trưởng Bộ
Thông tin và
Truyền thông

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
pin lithium cho
thiết bị cầm tay

09/07/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-152020-TT-BTTTT-Quy-chuanky-thuat-quoc-gia-ve-pinlithium-cho-thiet-bi-cam-tay447074.aspx

3

Thông tư
08/2020/TTBNNPTNT của
Bộ Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
thức ăn chăn nuôi
và nguyên liệu sản
xuất thức ăn thủy
sản

30/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-082020-TT-BNNPTNT-sua-doiThong-tu-04-2020-TTBNNPTNT-Quy-chuan-thuc-anchan-nuoi-446164.aspx

4

Thông tư
15/2020/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ
Công thương

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về
yêu cầu thiết kế
cửa hàng xăng dầu

30/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-152020-TT-BCT-Quy-chuan-kythuat-quoc-gia-ve-yeu-cau-thietke-cua-hang-xang-dau446555.aspx

5

Thông tư
12/2020/TTBCT của Bộ
Công thương

Quy trình kiểm
18/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanđịnh, quy chuẩn kỹ
ban/Lao-dong-Tienthuật an toàn lao
luong/Thong-tu-12-2020-TTđộng đối với máy
BCT-sua-doi-Thong-tu-09-2017móc, thiết bị, vật tư
TT-BCT-kiem-dinh-ky-thuat-an-

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết
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về an toàn lao động
thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ
Công thương

toan-lao-dong-445240.aspx

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

Stt

Loại văn bản/
Số hiệu

1

Quyết định
2624/QĐBNN-PC của
Bộ Nông
nghiệp và Phát
triển nông thôn

Danh mục văn bản 10/07/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanquy phạm pháp luật
ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyetcòn hiệu lực thuộc
dinh-2624-QD-BNN-PC-2020lĩnh vực quản lý
cong-bo-Danh-muc-van-bannhà nước của Bộ
quy-pham-phap-luat-con-hieuNông nghiệp và
luc-447511.aspx
Phát triển nông

2

Quyết định
1444/QĐBTNMT của
Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Danh mục văn bản 01/07/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanquy phạm pháp luật
ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyethết hiệu lực toàn
dinh-1444-QD-BTNMT-2020bộ, hết hiệu lực một
cong-bo-Danh-muc-van-banphần thuộc lĩnh vực
quy-pham-phap-luat-het-hieuquản lý nhà nước
luc-446298.aspx
của Bộ Tài nguyên
và Môi trường

3

Quyết định
1715/QĐ-BCT
của Bộ trưởng
Bộ Công
thương

Điều tra áp dụng
29/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanbiện pháp chống
ban/Thuong-mai/Quyet-dinhbán phá giá đối với
1715-QD-BCT-2020-bien-phapsản phẩm đường
chong-ban-pha-gia-duong-longlỏng chiết xuất từ
chiet-xuat-tinh-bot-ngotinh bột ngô có xuất
446313.aspx
xứ từ Trung Hoa và
Đại Hàn

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết
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4

Quyết định
293/QĐ-QLD
của Cục
trưởng Cục
Quản lý Dược

Danh mục 65 thuốc
nước ngoài được
cấp giấy đăng ký
lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 104 bổ
sung lần 2

5

Thông tư
11/2020/TTBYT của Bộ
trưởng Bộ Y tế

Danh mục hoạt chất 19/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vancấm sử dụng và hạn
ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11chế phạm vi sử
2020-TT-BYT-2020-Danh-mucdụng trong chế
hoat-chat-cam-su-dung-trongphẩm diệt côn
che-pham-diet-con-trungtrùng, diệt khuẩn
445509.aspx
dùng trong lĩnh vực
gia dụng và y tế

6

Quyết định
2524/QĐ-BYT
của Bộ trưởng
Bộ Y tế

Danh mục 02 trang
thiết bị y tế chẩn
đoán in vitro xác
định kháng thể
kháng vi rút
Corona (SARSCoV-2) được cấp
số đăng ký

16/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh2524-QD-BYT-2020-danh-muc02-thiet-bi-y-te-xac-dinh-khangthe-khang-vi-rut-Corona447633.aspx

7

Thông tư
11/2020/TTBCT của Bộ
Công Thương

Quy định quy tắc
xuất xứ hàng hóa
trong Hiệp định
Thương mại tự do
giữa Việt Nam và
Liên minh châu Âu

15/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-112020-TT-BCT-quy-dinh-Quytac-xuat-xu-hang-hoa-trongHiep-dinh-Thuong-mai-tu-do445632.aspx

29/06/2020 https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh293-QD-QLD-2020-thuoc-nuocngoai-duoc-dang-ky-luu-hanhtai-Viet-Nam-Dot-104-lan-2446215.aspx
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Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn chính thức của Mexico
NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Thông số kỹ thuật chung cho việc dán nhãn thực
phẩm đóng gói sẵn và đồ uống không cồn
Trong biên bản họp của Ủy ban
TBT/WTO ban hành tháng 02/2020, Dự thảo
sửa đổi Tiêu chuẩn chính thức của Mexico
NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Thông số kỹ
thuật chung cho việc dán nhãn thực phẩm
đóng gói sẵn và đồ uống không cồn đã vấp
phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ.
Đại diện của Hoa Kỳ ủng hộ mục tiêu y tế công cộng của Mexico trong việc
giảm các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn kiêng và đánh giá cao việc
thông báo dự thảo này cho WTO. Hoa Kỳ cũng cảm ơn Mexico đã cung cấp thời
hạn bình luận 60 ngày và cho phép góp ý công khai đối với dự thảo. Hoa Kỳ mong
muốn được chia sẻ các góp ý từ các nước Thành viên khác và hi vọng Mexico sẽ
xem xét trả lời các góp ý này. Hoa Kỳ cũng đánh giá cao các cuộc thảo luận song
phương đã diễn ra với Bộ trưởng Kinh tế, Undersecretary de la Mora, Tổng cục
Tiêu chuẩn (DGN), Ủy ban quốc gia về cải thiện quy định (CONAMER) và Ủy ban
bảo vệ chống rủi ro sức khỏe (COFEPRIS).
Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn bày tỏ những quan ngại rằng: quy định xây dựng nhằm
giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng, có thể gây hạn chế thương mại hơn mức cần
thiết để đáp ứng mục tiêu hợp pháp của Mexico; có thể không dựa trên bằng chứng
khoa học mạnh mẽ, không xem xét các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và có thể
cung cấp sai thông tin cho người tiêu dùng. Những mối quan ngại cụ thể như sau:
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+ Ngưỡng dinh dưỡng quy định trong dự thảo nghiêm ngặt hơn ngưỡng do các
quốc gia khác đặt ra. Ví dụ: ngưỡng cho natri thấp hơn ngưỡng đề xuất do Uruguay
và Chile đặt ra. Điều này sẽ đem đến sự phức tạp cho các nhà sản xuất và xuất khẩu
thực phẩm phải đối mặt khi tuân thủ các yêu cầu này, do đó, Hoa Kỳ đề nghị
Mexico giải thích rõ cơ sở để lựa chọn các ngưỡng dinh dưỡng được nêu trong dự
thảo.
+ Theo tìm hiểu của Hoa Kỳ, Mexico lấy các ngưỡng này từ các Mục tiêu bổ
sung dinh dưỡng dân số của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để ngăn ngừa béo phì và
các bệnh không lây nhiễm liên quan, tuy nhiên, các mục tiêu của WHO liên quan
đến tổng chế độ ăn uống của một cá nhân. Khi áp dụng cho thực phẩm riêng lẻ,
ngưỡng dinh dưỡng có thể nghiêm ngặt hơn mức cần thiết. Do đó, việc áp dụng là
không khuyến khích đối với các nhóm thực phẩm quan trọng, dẫn đến những mô
hình chế độ ăn uống sai lệch và thiếu hụt dinh dưỡng thiết yếu. Với những lí do
trên, Hoa Kỳ đề nghị Mexico xem xét thật kỹ khi áp dụng ngưỡng dinh dưỡng trong
dự thảo này?
+ Liên quan đến yếu tố cảnh báo mới đối với trẻ em khi tiêu thụ chất ngọt
không dinh dưỡng, Hoa Kỳ đề nghị Mexico xem xét một số sản phẩm, chẳng hạn
như kẹo cao su không đường, vì những chất ngọt này không ảnh hưởng đến sức
khoẻ của người tiêu dùng.
+ Các yêu cầu đánh giá sự phù hợp trong Chương 9 của dự thảo dường như sẽ
làm việc phê duyệt nhãn hiện tại từ tự nguyện trở thành một quy trình bắt buộc, và
do đó sẽ áp dụng quy trình đánh giá sự phù hợp với tất cả các sản phẩm. Hành động
này có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với thương mại quốc tế, chẳng hạn như việc
chậm trễ trong phê duyệt ghi nhãn được thực hiện bởi các cơ quan chức năng.
Mexico có thể xác nhận liệu quy định về phê duyệt nhãn bắt buộc và đánh giá sự
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phù hợp của tất cả các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo có được xem
xét sửa đổi hay không?
+ Hoa Kỳ đề xuất Mexico sẽ đưa ra một giai đoạn chuyển tiếp ít nhất để các
nhà sản xuất có thời gian chuẩn bị, đáp ứng các yêu cầu của dự thảo.
+ Nếu Mexico có dự dịnh sửa đổi những nội dung chính của dự thảo, Hoa Kỳ
đề nghị Mexico thông báo lại dự thảo cho WTO và cung cấp một khoảng thời gian
góp ý thêm 60 ngày để các nước Thành viên WTO có cơ hội đóng góp ý kiến.
+ Cuối cùng, Hoa Kỳ cho biết biện pháp này có thể làm thâm hụt 6 tỷ USD
trong thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Mexico, do đó, Hoa Kỳ hy vọng tất
cả các ý kiến đã gửi sẽ được Mexico xem xét trong quá trình xây dựng dự thảo.
- Phản hồi của Phái đoàn Mexico:
Thừa cân, béo phì và các bệnh lí đi kèm tạo thành một vấn đề sức khỏe cộng
đồng nghiêm trọng ở Mexico, một vấn đề có tác động kinh tế đáng kể ở cấp chính
phủ và hộ gia đình.
Để giải quyết tình trạng khẩn cấp về dịch tễ học quốc gia và tác động kinh tế
liên quan, Chính phủ Mexico cho rằng cần phải thực hiện một số biện pháp, bao
gồm cả quy định về thương mại và thông tin sức khoẻ ghi trên nhãn thực phẩm đóng
gói sẵn và đồ uống không cồn.
Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn chính thức Mexico PROY-NOM-051 SCFI/
SSA1-2010: Yêu cầu kỹ thuật chung cho việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn và
đồ uống không cồn, đã được xây dựng và công bố công khai để lấy ý kiến góp ý vào
ngày 11 tháng 10 năm 2019. Thời gian tham vấn kết thúc vào ngày 10 tháng 12
năm 2019, với hơn 5.200 ý kiến nhận được.
Sau khi kết thúc quá trình tham vấn công khai, các cuộc họp đã được tổ chức
để tiếp thu và trả lời các ý kiến nhận được, từ đó sửa đổi những quy định cần thiết.
Thành phần tham gia cuộc họp bao gồm cán bộ trong các cơ quan nhà nước có liên
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quan và đại diện từ các ngành công nghiệp, học viện, xã hội dân sự và các tổ chức y
tế công cộng. Trong các cuộc họp này, bắt đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, tất
cả các ý kiến nhận được ở trong và ngoài nước đều đã được xem xét.
Các cuộc họp kết thúc vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, với việc sửa đổi NOM051 được thực hiện bởi Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêu chuẩn hóa của Bộ Kinh tế
và Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêu chuẩn hóa cho Quy định và Thúc đẩy Sức khỏe
của Ủy ban Liên bang về Bảo vệ chống lại rủi ro sức khỏe.
Các phản hồi về ý kiến nhận được trong quá trình tham vấn công khai dự kiến
sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Dự thảo cuối cùng của NOM-051
có thể sẽ được công bố trên Công báo sau tối thiểu 15 ngày.
Mexico cũng sẽ thông báo dự thảo cuối cùng của NOM-051 và phản hồi của
Mexico đối với các ý kiến nhận được cho Uỷ ban WTO/TBT.
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Phiên Họp Uỷ ban TBT của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 2
Ngày 07 - 08/7/2020 các nước thành viên CPTPP, do Mexico làm chủ tịch đã
nhóm họp Uỷ ban TBT lần thứ hai qua hình thức trực tuyến. Tại phiên họp các
nước đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác và triển khai
hiệu quả Chương TBT của Hiệp định này.

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Cụ thể, các nước đã cùng nhau tổng kết những nội dung của phiên họp Uỷ
ban TBT lần thứ nhất. Uỷ ban đã thảo luận về đề xuất của Canada liên quan tới
đánh giá sự phù hợp và minh bạch hoá và nghe Canada trình bày về các đề xuất
của mình liên quan tới mẫu trao đổi thông tin và tổ chức các cuộc hội thảo chung
về những lĩnh vực cụ thể mà các nước Thành viên CPTPP quan tâm.
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Về minh bạch hoá, các nước thành viên đều đánh giá cao tầm quan trọng và
vai trò của Cơ quan thông báo và hỏi đáp về TBT quốc gia, đồng thời đề xuất tổ
chức các phiên họp không chính thức giữa các cơ quan này nhằm thúc đẩy việc
điều phối về minh bạch hoá trong phạm vi cam kết của Chương TBT CPTPP.

Phiên họp Ủy ban TBT

Trong 2 ngày làm việc, Mexico cũng đã trình bày giới thiệu ngắn gọn về luật
hạ tầng chất lượng quốc gia của mình, Uỷ ban TBT cũng đã cùng nhau thảo luận
về những đề xuất của Canada liên quan tới việc tăng cường minh bạch hoá trong
tình huống khẩn cấp như COVID19 hiện nay hay “Vai trò của Uỷ ban TBT
CPTPP hậu COVID19”. Uỷ ban nhấn mạnh về việc chủ đề này đã được thảo luận
ở nhiều diễn đàn khác nhau hư WTO, APEC… Bên cạnh đó, trong bối cảnh của
đại dịch COVID19, Uỷ ban nhất mạnh nhu cầu tăng cao về thiết bị y tế và dược
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phẩm và cho rằng cần phải tiếp tục đảm bảo tạo thuận lợi thương mại cho những
hàng hoá này, trong khi đó vẫn phải duy trì tính an toàn và tiêu chuẩn chất lượng
cao. Do vậy, Uỷ ban nhất trí sẽ xem xét tích cực khả năng có những hợp tác quản
lý liên quan tới hai lĩnh vực sản phẩm hàng hoá nêu trên nhằm hỗ trợ mục tiêu
giảm rào cản kỹ thuật không cần thiết cho thương mại.
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