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Vấn đề hôm nay
Phiên họp Ủy ban TBT tháng 6 năm 2021
Phiên họp thường kỳ Ủy ban TBT của WTO đã được tổ chức trong các ngày 2-4 và
9/6/2021 với sự tham dự của đại diện các cơ quan thông báo và hỏi đáp về TBT của các
nước Thành viên WTO qua hình thức trực tuyến.
Tại phiên họp lần này các nước Thành viên WTO đã thảo luận hơn 30 đề xuất về rà
soát thực thi Hiệp định TBT của các nước Brazil, Canada, Colombia, EU, Philippines,
Singapore, Đài Loan và Hoa Kỳ. Mục tiêu của các đề xuất này nhằm xây dựng bộ khuyến
nghị về việc tăng cường thực thi Hiệp định vào cuối năm nay. Đề xuất của các nước đã
đưa ra nhiều vấn đề khác nhau, trong đó vấn đề minh bạch hóa được đặc biệt nhắc đến.
Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan tới đánh giá sự phù hợp, chính sách công nhận, tác
động của tiêu chuẩn lên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vấn đề về thương mại điện tử, sản
phẩm số và an ninh mạng, việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các quy định về thực
phẩm, bài học từ dịch bệnh COVID-19 và biến đổi khí hậu.
Cũng theo báo cáo của Ban thư ký WTO, đã có 153 thông báo TBT liên quan tới
COVID-19 được gửi cho WTO kể từ khi bắt đầu đại dịch, trong đó 5 tháng đầu năm 2021
có 42 thông báo. Các thông báo này chủ yếu nhằm mục tiêu tăng tính hiệu quả của thủ tục
chứng nhận nhằm tạo thuận lợi cho các sản phẩm y tế thiết yếu và bảo đảm các hàng hóa
này an toàn, bảo đảm an ninh thực phẩm thông qua giảm bớt các quy định kỹ thuật, nêu
ra các rủi ro của COVID-19 từ động vật sống và sản phẩm từ động vật trong thương mại
quốc tế, và cuối cùng là gia hạn thời gian thực thi một số quy định do ảnh hưởng của
COVID-19.
Phần lớn các biện pháp TBT được thông báo nêu trên là tạm thời để tạo thuận lợi
thương mại. Ví dụ như các công nghệ để có thể đánh giá sự phù hợp từ xa hoặc thực hiện
chứng nhận điện tử.
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Các nước Thành viên cũng đã thảo luận hơn 86 quan ngại thương mại liên quan tới
sản phẩm môi trường, thực phẩm và các vấn đề khác. Về pin, các nước thành viên đã thảo
luận về việc các quy định đưa nguyên liệu tái chế vào sản xuất pin tác động tới thương mại
như thế nào, liệu doanh nghiệp có cần gắn dữ liệu về chất thải carbon trong quá trình sản
xuất và làm như thế nào để tính toán lượng khí thải carbon.
Các nước Thành viên cũng đã đưa ra quan điểm về việc các quy định liên quan tới khí
thải và nhiên liệu sinh học ảnh hưởng tới xuất khẩu xe ô tô như thế nào. Các nước cũng đã
đặt ra câu hỏi về tính khoa học của việc phân loại hóa chất nguy hại và nêu quan ngại về
thủ tục chứng nhận đối với các chất nguy hại trong sản phẩm da có thể gây ra gánh nặng
với nhà sản xuất. Một số nước cũng đã giải trình về việc hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu có
thể ảnh hưởng tới tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu và thu nhập của
nông dân.
Tại phiên họp lần này, Ban thư ký WTO cũng đã dành thời gian để cập nhật thông tin
liên quan tới Hệ thống cảnh báo TBT và SPS toàn cầu (ePing). Theo đó, hiện tại có khoảng
14.000 người đăng ký sử dụng hệ thống này. Ban thư ký cũng đã thực hiện các hoạt động
đào tạo cho một số nước gồm Bahamas, Bangladesh, Bhutan, St. Lucia, Nam Phi, Vanuatu
và Việt Nam.
Theo lời mời của Ban thư ký WTO, đại diện Văn phòng TBT Việt Nam cũng đã có bài
phát biểu chia sẻ thông tin về hoạt động khai trương hệ thống ePing tiếng Việt tại Hà Nội
diễn ra vào đầu tháng 4/2021 và sự hữu ích của hệ thống này đối với doanh nghiệp vừa và
nhỏ của Việt Nam.

Nguồn: WTO
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Hàng rào kỹ thuật
DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/05/202115/06/2021
Nước thông báo
Anh
Ả Rập

Số lượng TB
1
10

Ai Cập

5

Argentina

12

Bahrain
Brazil

7
47

Burundi

27

Các tiểu vương
quốc Ả rập thống
nhất
Ca na đa
Chile

7

Costa Rica
Cộng hòa
Dominica
Dominica
El Salvador
Đài Loan

1
2
10
1
9

Guatemala
Honduras
Hàn Quốc
Hoa Kỳ

1
2
1
36

3
9

Vấn đề thông báo
Thuốc thử chẩn đoán
Phô mai và sữa đông; Thiết bị đun nước; Sản phẩm thực
phẩm nói chung; Lò sưởi điện
Thiết bị đun nước nóng; Giấy lụa; Hoá chất; Sản phẩm vệ
sinh;
Thực phẩm; Thịt đông lạnh; Đồ uống không cồn; Thực phẩm
từ thực vật; Thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói; Đèn sợi
đốt; Giày, dép; Đồ nội thất; Công tơ điện xoay chiều
Pho mát
Ống; Dược phẩm; Thiết bị giữ trẻ em; Thiết bị y tế; Sản
phẩm vệ sinh cá nhân; Thiết bị truyền thông vô tuyến; Vật
liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Xe tải và rơ moóc;
Mũ bảo hiểm; Bình chữa cháy dạng bột; Thang; Thức ăn
chăn nuôi; Thiết bị điện; Si rô đường; Cá và sản phẩm thủy
sản; Phụ tùng ô tô; Thiết bị đo lường; Thuốc diệt côn trùng;
Sắt, thép; Phương tiện giao thông đường bộ nói chung; Vật
liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm;
Nấm ăn đã qua chế biến; Rau đóng hộp; Cocktail trái cây
đóng hộp; Bí ngô; Cà chua; Giấy; Sơn và véc ni; Rác thải
Phô mai và sữa đông
Dược phẩm; Thiết bị truyền thông; Xe cơ giới
Gỗ; Đèn pha; Máy hút bụi; Bộ điều chỉnh có đồng hồ đo áp
suất; Van; Máy bơm nhiệt điện; Dây an toàn; Thép;
Hoá chất
Rượu và thuốc lá; Thiết bị đo lường
Hạt giống; Rau quả; Trái cây; Máy kéo;
Hoá chất
Thiết bị giặt là; Bao cao su; Thiết bị y tế; Thực phẩm dành
cho con người; Chất hóa học;
Hoá chất
Hoá chất
Thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông
Súng được trang bị thanh giảm giật; Hoá chất; Sữa và các
sản phẩm từ sữa; Thiết bị điện lạnh; Máy bay 737-800; Quạt
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Indonesia
Israel

2
8

Kazakhstan

2

Kenya

18

Kuwait
Liên minh châu Âu
Liên bang Nga
Malaysia
Mexico
Mongolia
Morocco
Nicaragua
New Zealand
Nhật Bản
Oman
Pháp
Panama
Philippines

7
3
1
2
4
2
1
1
2
5
7
3
1
9

Qatar
Tanzania
Thuỵ Điển
Thuỵ Sỹ
Thái Lan

7
16
1
1
8

The Gambia
Trinidad and
Tobago
Úc
Uganda

2
2
1
57

trần; Đèn; Máy điều hòa không khí di động; Băng thông di
động; Máy bơm; Hydrofluorocarbon; Máy bay không người
lái; Van phun; Vòi hoa sen; Máy bán đồ uống tự động; Ghế
xếp và ghế đẩu cho trẻ em; An toàn hạt nhân; Gia súc
Thực phẩm
Thực phẩm; Bình áp suất; Xe đẩy em bé; Đồ trang sức; Xích
đu cho trẻ sơ sinh; Bánh hạnh nhân; Công tắc điện; Đồ chơi;
Thuốc bảo vệ thực vật; Thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn
chăn nuôi
Thiết bị chăm sóc cơ thể; Sản phẩm của ngành dệt may; Sản
phẩm thực phẩm nói chung; Trái cây, Rau; Sơn và vecni;
Giấy
Phô mai và sữa đông
Chất hóa học Resorcinol; Sản phẩm hữu cơ; Rượu
Máy móc và thiết bị
Thực phẩm; Ngũ cốc
Máy biến áp; Máy bơm; Động cơ điện xoay chiều
Thịt; Vật liệu xây dựng
Vật liệu xây dựng
Hoá chất
Thực phẩm nói chung
Dược phẩm; Bình đun nước điện; Ti vi; Đĩa từ;
Phô mai và sữa đông
Vật liệu xây dựng
Hoá chất
Đèn; Thiết bị điện; Điều hoà; Dược phẩm; Ngũ cốc; Thực
phẩm chế biến và đóng gói; Hệ thống hạn chế và bảo vệ va
chạm;
Phô mai và sữa đông
Rau quả, Trái cây; Sơn và vecni; Giấy
An ninh hạt nhân
Thi Thiết bị đầu cuối viễn thông
Trà; Các sản phẩm thực phẩm có chứa chiết xuất cannabidiol,
đồ uống và thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất
cannabidiol; Túi nhựa đựng thực phẩm; Dụng cụ nhựa đựng
thực phẩm; Hộp đựng thực phẩm dùng cho lò vi sóng; Hệ
thống âm thanh, video
Thực phẩm chế biến; Vật liệu xây dựng
Cáp; Bê tông và sản phẩm bê tông;
Thùng chứa nhiên liệu
Quần áo; Sơn và vecni; Natri hypoclorit để xử lý nước;
Polyamine; Dầu tắm; Mủ và cao su thô; Rau và các sản phẩm
có nguồn gốc từ rau; Trái cây và các sản phẩm có nguồn gốc
từ trái cây; Vật liệu và phụ kiện đóng gói; Giấy; Vật liệu xây
dựng đường bộ; Bê tông và sản phẩm bê tông; Nỉ bitum;
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Ukraine

7

Yemen

7

Màng polyme; Xi măng; Mỹ phẩm; Dụng cụ và vật liệu phẫu
thuật; Nệm; Khăn tay; Vải bọc dệt thoi; Sợi pha polyester;
Sợi bông; Sợi acrylic; Tăm bông y tế; Chất tẩy rửa
Thiết bị sử dụng ngoài trời; Hệ thống thông gió; Nước
khoáng thiên nhiên và nước suối; Máy sưởi; Thuốc trừ sâu và
hóa chất nông nghiệp; Thịt động vật
Phô mai và sữa đông

Tổng: 383 thông báo
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Hàng rào kỹ thuật
TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 6/2021
(Nguồn: WTO)
Quy định quản lý việc kiểm tra và kiểm định tại biên giới đối với các thiết bị y tế
nhập khẩu của Đài Loan
Ngày 08/06/2021 Đài Loan thông báo
cho các nước Thành viên WTO về việc
Quy định quản lý việc kiểm tra và kiểm
định tại biên giới đối với các thiết bị y tế
nhập khẩu, được thông báo cho WTO với
mã thông báo G/TBT/N/TPKM/442 ngày
25 tháng 11 năm 2020, đã ban hành vào
ngày 27 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Thông tin chi tiết
của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3978_00_et.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/442/Add.1
Yêu cầu chứng nhận đối với thiết bị mạng cục bộ (RLAN) trong băng tần 59257125 MHz của Canada
Ngày 09/06/2021 Canada thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc Bộ Đổi mới, Khoa học
và Phát triển Kinh tế Canada đang lấy ý kiến công
khai đối với Quy định RSS-248, Ấn bản số 1, các yêu
cầu chứng nhận đối với thiết bị mạng cục bộ (RLAN)
trong băng tần 5925-7125 MHz. Hạn cuối cùng để
các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào
16/08/2021. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://www.rabc-cccr.ca/ised-radio-standards-specifications-rss-248-issue-1-june2021-draft-radio-local-area-network-rlan-devices-in-the-5925-7125-mhz-band/
https://www.rabc-cccr.ca/fr/isde-cahier-des-charges-sur-les-normes-radioelectriquescnr-248-1re-edition-juin-2021-ebauche-dispositifs-de-reseaux-locaux-hertziens-rlan-dansla-bande-de-5925-7125-mhz/
Mã thông báo G/TBT/N/CAN/643
Quy định đối với chất hóa học Resorcinol của EU
Ngày 01/06/2021 Liên minh châu Âu (EU)
thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Quyết định của Ủy ban về việc xác
định resorcinol là một chất cần được quan tâm do
đặc tính gây rối loạn nội tiết và làm ảnh hưởng đến
sức khỏe con người theo Điều 57, điểm (f), Quy
định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng
Châu Âu. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào
31/07/2021. Thời gian dự kiến thông qua vào quý tư năm 2021. Thời gian dự kiến có hiệu
lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo của EU.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3782_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/803
Quy định đối với sản phẩm hữu cơ của EU
Ngày 01/06/2021 Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành viên WTO về
việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban liên quan đến giấy chứng nhận được cấp cho các
nhà khai thác, nhóm nhà khai thác và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba liên quan đến việc
nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào Liên minh và thiết lập danh sách các cơ quan kiểm
soát được công nhận theo Quy định (EU ) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu.
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Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn
các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng
Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham
gia đóng góp ý kiến vào 19/07/2021. Thời
gian dự kiến thông qua vào tháng 7 năm
2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20
ngày kể từ ngày công bố trên công báo của
EU.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3568_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3568_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/EU/802
Quy định của Hoa Kỳ đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật
Ngày 07/06/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các
nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
sửa đổi, bổ sung chương mới trong Quy định liên
quan đến việc nuôi nhốt các động vật và buôn
bán, tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ
động vật. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ
sức khỏe 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 tham gia đóng góp ý kiến vào
12/07/2021.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3918_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/USA/1737
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Quy định của Hoa Kỳ đối với lan can và hệ thống cầu thang máy
Ngày 21/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc Cục Quản lý
An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), Bộ
Lao động Hoa Kỳ đang xây dựng quy định mới
để thay đổi quy định hiện hành về an toàn đối
với lan can và hệ thống cầu thang máy. Mục
đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe 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 tham gia đóng góp ý kiến vào
19/07/2021.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3611_00_e.pdf\
Mã thông báo G/TBT/N/USA/1731
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Hàng rào kỹ thuật
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
02/2021/TTBTTTT của
Bộ Thông tin
và Truyền
thông

Quy chuẩn kỹ
21/06/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanthuật quốc gia
ban/Cong-nghe-thong-tin/Thongvề cấu trúc,
tu-02-2021-TT-BTTTT-Quy-chuanđịnh dạng dữ
ky-thuat-quoc-gia-ve-He-thongliệu phục vụ
thong-tin-bao-cao-quoc-giakết nối, tích
478610.aspx
hợp, chia sẻ dữ
liệu giữa các
hệ thống thông
tin báo cáo
trong Hệ thống
thông tin báo
cáo quốc gia

2

Thông tư
03/2021/TTBXD của Bộ
Xây dựng

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia
QCVN
04:2021/BXD
về nhà chung
cư

19/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu03-2021-TT-BXD-QCVN-04-2021BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quocgia-ve-Nha-chung-cu-474758.aspx

3

Thông tư
01/2021/TTBXD của Bộ
Xây dựng

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia
QCVN
01:2021/BXD
về quy hoạch
xây dựng

19/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu01-2021-TT-BXD-QCVN-01-2021BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quocgia-ve-Quy-hoach-xay-dung474747.aspx

4

Quyết định
379/QĐUBCK của Ủy
ban Chứng

Tiêu chuẩn cơ
sở kỹ thuật hệ
thống công
nghệ thông tin

03/06/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Chung-khoan/Quyet-dinh379-QD-UBCK-2021-he-thongcong-nghe-thong-tin-giao-dich-
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5

khoán Nhà
nước

trong hoạt
động cung cấp
dịch vụ giao
dịch chứng
khoán trực
tuyến trên thị
trường chứng
khoán

Thông tư
02/2021/TTBXD của Bộ
Xây dựng

Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia
về an toàn
cháy cho nhà
và công trình

chung-khoan-truc-tuyen478606.aspx

19/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu02-2021-TT-BXD-QCVN-06-2021BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quocgia-ve-An-toan-chay-cho-nha474757.aspx

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TỚI TBT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn
bản/ Số hiệu

Trích yếu nội
dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định
315/QĐ-QLD
của Cục
Quản lý
dược

Danh mục 189
thuốc hóa
dược sản xuất
trong nước
được cấp giấy
đăng ký lưu
hành tại Việt
Nam - Đợt
169.1

03/06/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh315-QD-QLD-2021-danh-mucthuoc-hoa-duoc-san-xuat-duoccap-giay-dang-ky-luu-hanh476528.aspx

2

Thông tư
01/2021/TTBLĐTBXH
của Bộ Lao
động Thương binh
và Xã hội

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

03/06/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-012021-TT-BLDTBXH-Danh-muchang-hoa-co-kha-nang-gay-matan-toan-476584.aspx
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3

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

Danh mục yêu 31/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/vancầu cơ bản bảo
ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyetđảm an toàn
dinh-736-QD-BTTTT-2021-baothông tin mạng
dam-an-toan-thong-tin-mang-chocho thiết bị IoT
thiet-bi-IoT-tieu-dungtiêu dùng
476104.aspx

4

Quyết định
2486/QĐBYT của Bộ
Y tế

Danh mục 04
trang thiết bị y
tế chuẩn đoán
in vitro xét
nghiệm vi rút
SARS-CoV-2
được cấp số
đăng ký

20/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh2486-QD-BYT-2021-danh-muctrang-thiet-bi-y-te-chan-doan-invitro-xet-nghiem-SARS-CoV-2474994.aspx
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Quan ngại thương mại
Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn và an
toàn đối với thực phẩm nhập khẩu của Ấn Độ
Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO
ban hành tháng 04/2021, Dự thảo sửa đổi Quy
định về Tiêu chuẩn và An toàn đối với thực
phẩm nhập khẩu của Ấn Độ được thông báo cho
WTO với mã thông báo G/TBT/N/IND/180 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:
Hoa Kỳ có một số câu hỏi và quan ngại liên quan đến dự thảo nói trên của Ấn Độ. Hoa
Kỳ đã gửi các ý kiến góp ý của mình sau khi Ấn Độ thông báo dự thảo cho WTO vào ngày
22 tháng 1 năm 2021. Dự thảo quy định này còn tồn tại nhiều câu hỏi, thắc mắc chưa
được giải đáp cho các cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền và
các bên liên quan khác. Dự thảo quy định nêu rõ rằng Ấn Độ có thể xác định các danh mục
"rủi ro" đối với các sản phẩm thực phẩm "theo thời gian ... mà việc thanh tra hoặc kiểm tra
các cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài sản xuất các loại thực phẩm đó sẽ là bắt buộc."
Chúng tôi lo ngại về tính chất mở của phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật này. Hoa
Kỳ đề nghị Ấn Độ làm rõ cách Ấn Độ sẽ xác định "rủi ro" cụ thể đối với các loại sản phẩm
thực phẩm nhập khẩu vào Ấn Độ, và thông tin này sẽ được truyền đạt đến công chúng
như thế nào. Liệu Ấn Độ có công bố danh sách cập nhật các danh mục sản phẩm thực
phẩm như vậy không? Liệu các bên liên quan có cơ hội để gửi bình luận về các danh sách
này không?
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Liệu các cơ sở nội địa của Ấn Độ sản xuất các loại sản phẩm thực phẩm được xác định
là có đủ "rủi ro" sẽ cũng phải nộp đơn đăng ký FSSAI không? Ngoài ra, Hoa Kỳ đề nghị Ấn
Độ làm rõ nghĩa của từ "theo thời gian" là gì? Ấn Độ có dự định thực hiện đánh giá hệ
thống theo lịch trình thường xuyên về các loại thực phẩm hay không? Liệu những đánh giá
này và những thay đổi đối với hệ thống quản lý có được thông báo cho WTO và cho phép
một khoảng thời gian để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến hay không?
Đối với quy trình đăng ký, Ấn Độ sẽ yêu cầu nộp bản đăng ký bằng giấy hay các cơ sở sản
xuất nước ngoài sẽ được phép nộp bản đăng ký điện tử? Nếu không thể nộp đơn theo
phương thức điện tử, Ấn Độ nên xem xét gánh nặng đối với các cơ quan có thẩm quyền
liên quan đến việc xem xét tài liệu và liệu việc xem xét có thể được thực hiện kịp thời hay
không. Cuối cùng, Hoa Kỳ yêu cầu Ấn Độ vui lòng cung cấp sự rõ ràng về các thủ tục kiểm
tra và kiểm toán không rõ ràng của mình, bao gồm tần suất mà Ấn Độ dự kiến thực hiện
các cuộc đánh giá đó, người chịu trách nhiệm tài chính về chi phí kiểm toán của cơ sở thực
phẩm. Hoa Kỳ mong Ấn Độ xem xét và phản hồi các ý kiến của Hoa Kỳ.
- Quan ngại của phái đoàn Mexico:
Phái đoàn của Mexico đã xem xét và nghiên cứu , Dự thảo sửa đổi Quy định về Tiêu
chuẩn và An toàn đối với thực phẩm nhập khẩu của Ấn Độ được thông báo cho WTO với
mã thông báo G/TBT/N/IND/180. Mexico mong muốn Ấn Độ có thể làm rõ các sản phẩm
thực phẩm cần phải tuân thủ Quy định này và xác nhận xem đồ uống có cồn có nằm trong
danh sách này hay không. Mexico hiểu rằng Chính phủ Ấn Độ sẽ xác định, trên cơ sở rủi
ro, các danh mục phải tuân theo Quy định. Về vấn đề này, Mexico cho biết thủ tục đăng ký
và kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm ở nước ngoài đã gây ra sự nghi ngờ và không
chắc chắn cho ngành công nghiệp Mexico. Do đó, điều quan trọng là phải có thông tin về
cách các quá trình này sẽ được tiến hành. Mexico cũng cho rằng điều quan trọng là Chính
phủ Ấn Độ phải chia sẻ thông tin về cách thức để thủ tục này đạt được mục tiêu đã theo
đuổi và liệu việc Ấn Độ có xem xét áp dụng các thủ tục thay thế khác để ít hạn chế hơn đối
với các nhà nhập khẩu hay không. Vì những điều trên, Mexico mong muốn Ấn Độ có thể
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chia sẻ thông tin về Quy định, cách thức để xác định các danh mục sản phẩm hoặc loại sản
phẩm sẽ phải tuân thủ và tình trạng hiện tại của Quy định này. Mexico mong Ấn Độ xem
xét và phản hồi các ý kiến của Mexico.
- Quan ngại của Phái đoán Úc
Úc công nhận quyền của Chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết
để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Úc đã đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi của Ấn Độ và có
góp ý bằng văn bạn trong thời hạn góp ý của dự thảo này. Úc mong muốn nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc tuân thủ các nghĩa vụ của WTO, đặc biệt là các biện pháp được thực
hiện theo cách không hạn chế thương mại hơn mức cần thiết. Úc bày tỏ quan ngại rằng
theo dự thảo, các khía cạnh của Quy định đề xuất mang tính hạn chế thương mại nhiều
hơn mức cần thiết để thực hiện các mục tiêu an toàn thực phẩm của Ấn Độ. Úc tin rằng
các Quy định sẽ tạo thêm gánh nặng cho cả nhà sản xuất và xuất khẩu ở Úc, đồng thời
gây ra sự gián đoạn cho các nhà nhập khẩu và khách hàng của Ấn Độ. Thiếu sự rõ ràng về
danh mục các nhà sản xuất thực phẩm và cơ sở để xác định thời điểm áp dụng Quy định.
Úc lo ngại rằng các biện pháp được đề xuất có thể không liên quan đến những rủi ro do
thực phẩm nhập khẩu gây ra. Úc hoan nghênh việc Ấn Độ xem xét các bình luận của Úc và
mong được Ấn Độ phản hồi.
- Quan ngại của phái đoàn Argentina
Argentina đồng quan điểm với các quan ngại từ các nước Thành viên khác. Ngoài ra,
tất cả các câu hỏi và ý kiến góp ý của Argentina đã được chuyển tới Cơ quan đầu mối TBT
của Ấn Độ trước thời hạn đóng góp ý kiến của dự thảo và mong nhận được hồi đáp và giải
thích rõ ràng từ phía Ấn Độ trong thời gian sớm nhất. Argentina cũng hy vọng rằng các
điều khoản trong dự thảo tiêu chuẩn không trở thành những hạn chế vô cớ đối với thương
mại, vì Ấn Độ là một đối tác thương mại rất quan trọng đối với Argentina, đặc biệt khi nông
sản là mặt hàng xuất khẩu chính.
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- Phản hồi của Phái đoàn Ấn Độ:
Ấn Độ cảm ơn các nước Thành viên WTO đã quan tâm đến dự thảo của Ấn Độ. Các ý
kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan liên quan để xem xét và phản hồi sớm.
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Hoạt động TBT và TCĐLCL
Cẩm nang của WTO về thống kê kết quả thực thi Hiệp
định TBT năm 2020
WTO vừa phát hành cuốn Cẩm nang về 10 kết quả đạt được trong kỳ rà soát Hiệp
định TBT gần đây nhất. Cuốn cẩm nang đã nêu bật những kết quả mà các nước Thành
viên thực hiện khi triển khai Hiệp định TBT và tập trung cung cấp thông tin về việc tuân
thủ các yêu cầu về minh bạch hóa của các nước Thành viên WTO theo Hiệp định TBT, các
quan ngại thương mại đã được nêu ra tại Ủy ban TBT và mức độ trả lời thường xuyên đối
với các thông báo về TBT. Theo Hiệp định TBT, các nước Thành viên được yêu cầu thông
báo cho các nước Thành viên WTO khác, thông qua Ban Thư ký WTO, về dự thảo các biện
pháp TBT có khả năng tác động đáng kể lên thương mại của các nước thành viên khác và
không phù hợp hay tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Cuốn cẩm nang đã nêu ra một số số liệu của năm 2020 gồm:
- Hơn 3000 thông báo TBT đã được gửi cho Ban thư ký WTO;
- Số lượng thông báo đã tăng hơn 11% mỗi năm;
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- Đông Phi là quốc gia gửi 26% tổng số thông báo của năm 2020;
- Một nửa số Thành viên WTO đã gửi thông báo thường xuyên cho WTO;
- 56 ngày là khoảng thời giant rung bình cá nước cho phép đóng góp ý kiến cho các
biện pháp TBT;
- Hơn một nửa số thông báo TBT liên quan tới bảo vệ sức khỏe;
- Hệ thống cảnh báo toàn cầu TBT và SPS – ePing đã có hơn 12.000 người đăng ký
vào cuối năm 2020;
- Quan ngại thương mại của các nước Thành viên WTO đã tăng trung bình 26% mỗi
năm;
- Năm 2020 ghi nhận số quan ngại thương mại mới nêu ra trong một phiên đạt mức
kỷ lục: 57 quan ngại thương mại;
- Khoảng 1/3 các nước thành viên WTO đã tham gia thảo luận về quan ngại thương
mại trong năm 2020.

Nguồn: WTO
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