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Vấn đề hôm nay 
 

Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO 

(hết) 

Liên quan tới cam kết với Hiệp định TBT của WTO, trong báo cáo Quốc gia cũng như 

góp ý Báo cáo của Ban thư ký WTO về rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt 

Nam, các thông tin liên quan tới chính sách xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp đã được cung cấp đầy đủ. Việt Nam 

cũng đã trả lời hơn 30 câu hỏi của các nước thành viên WTO liên quan tới hài hòa tiêu 

chuẩn quốc gia của Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế, chính sách liên quan tới ghi nhãn sản 

phẩm hàng hóa, thủ tục đánh giá sự phù hợp với sản phẩm, hàng hóa, xây dựng và ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật cũng như thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa.  

 

Phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 2  

Cụ thể, về tiêu chuẩn, các quy trình, thủ tục tổ chức biên soạn, thẩm định, công bố 

tiêu chuẩn quốc gia; quy định về thể thức trình bày, ghi số hiệu TCVN hoàn toàn phù hợp 
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với hướng dẫn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, IEC và tuân thủ theo Phụ lục 3 

của Hiệp định TBT, do vậy đã góp phần thuận lợi cho công tác hội nhập, hài hòa hệ thống 

tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.  

Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp dựa trên tiêu chuẩn 

quốc tế, tiêu chuẩn khu vực cũng đã được quy định cụ thể tại Điều 6.b của Luật tiêu chuẩn 

và Quy chuẩn kỹ thuật 2006.  

Việt Nam đã tiến hành đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đánh giá sự phù hợpvà đã có 

731 tổ chức thử nghiệm, 179 tổ chức chứng nhận (tổ chức chứng nhận sản phẩm, tổ chức 

chứng nhận hệ thống quản lý), 79 tổ chức giám định và 116 tổ chức kiểm định đã được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Thuận lợi hoá thủ 

tục đánh giá sự phù hợp thông qua hoạt động thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp 

được coi là một trong những biện pháp để xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao năng 

lực cạnh tranh.  

Nghĩa vụ minh bạch hóa về TBT đã được Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của 

Hiệp định TBT. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 

46/2017/QĐ-TTg về quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo 

và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Ngày 29/11/2018, Bộ 

KH&CN đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN quy định hoạt động, phối hợp trong 

Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại nhằm quy định cụ thể việc phối hợp các cơ quan trong Mạng lưới TBT nhằm 

thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT của WTO. Trong đó, yêu cầu các Bộ 

ngành phải đảm bảo ít nhất 60 ngày cho phép đóng góp ý kiến đối với dự thảo các biện 

pháp TBT. Đến hết tháng 9/2020 Việt Nam đã gửi 173 thông báo TBT gửi Ban thư ký 

WTO, trong đó giai đoạn rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 (từ năm 2014 đến hết 

năm 2019), số lượng thông báo đã tăng gấp gần 4 lần so với giai đoạn rà soát chính sách 

thương mại lần thứ nhất (từ năm 2007 đến năm 2013). 
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Tại kết luận của mình, Chủ tịch Ủy ban rà soát chính sách thương mại đã cho biết “ 

Cam kết của Việt Nam về hài hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế được các 

nước ủng hộ. Trong bối cảnh đó, các nước Thành viên đề nghị Việt Nam tiếp tục tăng tỷ lệ 

hài hòa tiêu chuẩn, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, cũng như xem xét lại việc thực thi 

những tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có thể trở thành rào cản kỹ thuật đối với thương 

mại”./.  

Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam 
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Hàng rào kỹ thuật 
 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/04/2021-

15/05/2021 

Nước thông 
báo 

Số 
lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 7 Vật liệu nhựa nhiệt dẻo; Hydrocacbon halogen hóa; Chất dẻo nói 
chung; Hóa chất hữu cơ; Sản phẩm điện tử và Công nghệ Thông tin; 

Ả Rập 7 Sản phẩm thực phẩm nói chung; Phích cắm, ổ cắm; Thiết bị đun nước; 
Thiết bị chiếu sáng 

Argentina 5 Enzyme; Bánh mì; Rau bảo quản; Trái cây 

Bahrain 1 Nước giải khát 

Bolivia 1 Thực phẩm chế biến 

Brazil 38 Thuốc diệt côn trùng; Xe đạp; Ngũ cốc; Thiết bị lưu trữ chất lỏng; 
Dụng cụ đo lường; Thuốc khử trùng; Dược phẩm; Hóa chất; Thiết bị y 
tế; Thực phẩm nói chung; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp; 
Ngũ cốc; Kính; Kim tiêm vô trùng; Xe đẩy trẻ em; Thiết bị gia dụng; 
Ghế ăn cho trẻ em; Nội thất bằng nhựa;  

Burundi 17 Giấy lụa; Thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói sẵn; Thức ăn chăn 
nuôi; Thiết bị làm đất; Cây trồng 

Canada 5 Một số thiết bị phát bức xạ tia cực tím và thiết bị tạo ôzôn; Sản phẩm 
đóng gói; Thuốc thú y; Chất phủ bề mặt; Sữa bổ sung sữa mẹ 

Chile 3 Sản phẩm dầu mỏ và thiết bị xử lý khí đốt tự nhiên; Đèn đường 

Colombia 4 Nhiên liệu; Hệ thống hạn chế và bảo vệ va chạm; Hệ thống kính và gạt 
nước; Thiết bị điện;  

Costa Rica 2 Đường và các sản phẩm từ đường; Hóa chất 

Côte d'Ivoire 35 Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Máy thở; Ca cao; Đường và các sản 
phẩm từ đường; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Ngũ cốc; Thực phẩm 
chế biến; Nước giải khát; Thức ăn chăn nuôi; Ngũ cốc; Gia vị và phụ 
gia thực phẩm; Nhiên liệu lỏng; Thiết bị gia dụng; Thiết bị cứu hỏa; 
Phụ tùng và phụ kiện cho ô tô; Pin; Động cơ đốt trong; Hệ thống làm 
mát; Vật liệu xây dựng; Gạch men; Xi măng; Chất kết dính; Phụ tùng 
bằng nhựa; Vật liệu và phụ kiện đóng gói; Mỹ phẩm; Thiết bị điện;  

Ecuador 4 Nhựa; 

El Salvador 3 Hóa chất 

Đài Loan 1 Thực phẩm đóng gói 

Hàn Quốc  1 Dược phẩm 

Hoa Kỳ 31 Thiết bị phòng cháy; Quạt thông gió; Sản phẩm của ngành công 
nghiệp hóa chất; Máy điều hoà; Thiết bị làm lạnh gia dụng; Thiết bị 
giặt là; Máy bơm; Máy trợ thính; Sản phẩm thực vật; Sản phẩm tiêu 
dùng (ICS CA.001); Máy bay trực thăng Airbus mẫu H160B; Thiết bị 
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viễn thông không dây; Trường điện từ tần số vô tuyến; Lúa mì; Máy 
sấy quần áo; Máy bay Mitsubishi model MRJ-200; Máy bay Boeing kiểu 
737-8 và 737-9; Polystyrene; Thiết bị sưởi ấm 

Indonesia 2 Nước giải khát; Bao bì thực phẩm 

Israel 8 Thịt băm và các sản phẩm từ thịt băm; Sản phẩm thịt hộp; Dưa cải; 
Đồ chơi; Ớt ngọt đông lạnh; Rau trộn đông lạnh; Nước rửa chén tay; 
Rau bina đông lạnh 

Kenya 5 Sơn và véc ni 

Liên minh châu 
Âu 

5 Rau quả, trái cây; Sản phẩm hữu cơ; Hóa chất; Tàu hỏa;  

Liên bang Nga 6 Dược phẩm; Sản phẩm thực phẩm nói chung; Thịt, các sản phẩm từ 
thịt; Mỹ phẩm 

Georgia 1 Thịt gia cầm và trứng; 

Guatemala 1 Hóa chất 

Honduras 1 Hóa chất 

Hàn Quốc 1 Dược phẩm 

Mexico 3 Hệ thống cấp điện; Sản phẩm viễn thông; Dược phẩm 

Malawi 9 Trái cây, Rau quả; Sản phẩm thực phẩm nói chung; Ngũ cốc; Đường 
và sản phẩm từ đường;  

Nhật Bản 5 Hóa chất vô cơ; Thiết bị điện; Phân bón; Dược phẩm 

Nam Phi 1 Thiết bị viễn thông 

New Zealand 1 Vật liệu xây dựng;  

Nicaragua 1 Hóa chất; 

Oman 1 Phụ gia thực phẩm; 

Panama 1 Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất; 

Peru 3 Khí thải; Khẩu trang 

Philippines 3 Thiết bị y tế; Thép dẹt; Gốm sứ; 

Phần Lan 1 Thuốc lá 

Tây Ban Nha 1 Dầu mỡ động thực vật; Vật liệu xây dựng; Đồ nội thất; Thực phẩm chế 
biến sẵn; Giấy lụa; 

Thái Lan 12 Hộp nhựa đựng nước uống; Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa; Dụng cụ 
tráng polyme fluoro tiếp xúc với thực phẩm; Chất độc hại; Thiết bị 
mát-xa; Thiết bị làm sạch không khí; Thiết bị điều khiển điện áp thấp; 
Thiết bị liên lạc vô tuyến cho máy bay không người lái; Oxit nitơ y tế 

Tanzania 35 Sơn và vecni; Vải dệt; Các sản phẩm của ngành dệt may; Thịt và các 
sản phẩm từ thịt; Thức ăn chăn nuôi;  

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Đường 

Thụy Sĩ 1 Sản phẩm diệt khuẩn 

Trung Quốc  19 Đồ chơi; Xe đạp; Pháo hoa; Chất khử trùng; Dụng cụ thủy tinh làm 
mát nhiệt; Thiết bị y tế; Động cơ; Bình chữa cháy xách tay; Vòi bơm 
chữa cháy; Bình chữa cháy dạng bọt; Xe chữa cháy;  

Úc 1 Đồ chơi 

Uganda 66 Đồ uống có cồn; Vải lanh; Sản phẩm cao su và nhựa nói chung; Nhiên 
liệu lỏng; Dầu nhờn, dầu công nghiệp Xe tải và rơ moóc; Sản phẩm 
thực phẩm nói chung; Đường và các sản phẩm từ đường; Trái cây và 
các sản phẩm có nguồn gốc từ trái cây; Ngũ cốc; Thịt và các sản phẩm 
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từ thịt; Phụ gia thực phẩm; Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Phân bón; 
Các sản phẩm từ giấy; Đồ trang sức; Sản phẩm công nghệ thông tin 
(CNTT) nói chung; Thực phẩm chế biến; Tinh bột; Giấy lụa; Da và lông 
thú; Giày, dép; 

Ukraine 6 Sơn và vecni; Nồi hơi; Sản phẩm biến đổi gen; Hóa chất 

Uruguay 1 Thiết bị điện gia dụng 

Việt Nam 1 Sản phẩm và hàng hóa nói chung 

      Tổng: 357 thông báo  
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Hàng rào kỹ thuật 

TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 5/2021 

(Nguồn: WTO) 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa  

Ngày 26/04/2021 Việt Nam thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về 

nhãn hàng hóa. Các điều sửa đổi, bổ sung như sau: 

 

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

• Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 

• Điều 3. Định nghĩa thuật ngữ 

• Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8. Ghi nhãn phụ 

• Khoản 4 Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 

• Điều 10. Những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa 

• Điều 15. Xuất xứ hàng hóa 

• Điểm a điểm b khoản 3 Điều 16. Thành phần, định lượng 

• Mục 2, Mục 40, Nhóm 67 Phụ lục I 

Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trước 

thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn 

sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó. 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 25/06/2021. 
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_2965_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/192 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Yêu cầu về an toàn đối với xe đạp của Trung 

Quốc 

Ngày 07/05/2021 Trung Quốc thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn 

quốc gia Yêu cầu về an toàn đối với xe đạp - Phần 2: Yêu 

cầu đối với xe đạp dành cho thanh niên sử dụng trong 

thành phố, ,leo núi và đua xe. Cụ thể, dự thảo tiêu chuẩn 

này quy định các yêu cầu về an toàn và tính năng đối với 

việc thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm xe đạp. Đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật để các nhà sản 

xuất biên soạn sách hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe đạp. 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với xe đạp dành cho thanh niên có chiều cao yên từ 635 

đến nhỏ hơn 750 mm, xe đạp leo núi, và xe đạp đua có chiều cao yên từ 635 mm trở lên, 

kể cả đối với xe đạp gấp. Tiêu chuẩn này dựa trên ISO 4210-2: 2015 với một số sửa đổi so 

với ISO 4210-2: 2015. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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 WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 06/07/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3316_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1601 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Yêu cầu về an toàn chất lượng đối với Pháo hoa 

của Trung Quốc 

Ngày 07/05/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Yêu cầu về an toàn chất lượng đối với Pháo hoa. Tiêu chuẩn 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_2965_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3316_00_x.pdf
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này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, các yêu cầu chung về chất lượng và 

an toàn, các quy tắc kiểm tra, vận chuyển và bảo quản pháo hoa. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm pháo 

hoa được sản xuất và bán trong lãnh thổ của Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa. Mục đích của dự thảo nhằm đảm 

bảo 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 WTO 

tham gia đóng góp ý kiến vào 06/07/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3317_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1602 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu chung đối với chất khử khuẩn da của 

Trung Quốc 

Ngày 07/05/2021 Trung Quốc thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 

chuẩn quốc gia Yêu cầu chung đối với chất khử khuẩn 

cho da. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về nguyên 

liệu thô, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, 

phương pháp sử dụng và ghi dấu chất khử khuẩn da. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chất khử khuẩn dùng dành cho da nguyên vẹn và da 

bị tổn thương. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 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 WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 06/07/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3318_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1603 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3317_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3318_00_x.pdf
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Dự thảo sửa đổi các Yêu cầu tối thiểu đối với Dược chất phóng xạ của Nhật 

Bản 

Ngày 20/04/2021 Nhật Bản thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi các Yêu cầu tối thiểu đối với Dược chất phóng 

xạ (là một hợp chất bao gồm đồng vị phóng xạ và 

chất mang trong đó đồng vị phóng xạ). Cụ thể, sẽ 

bổ sung các tiêu chuẩn mới được phê duyệt vào bộ 

Quy định đối với dược chất phóng xạ. 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 20/05/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_2848_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/697 

Dự thảo Quy định của Bộ trưởng Thái Lan đối với Hộp đựng thực phẩm bằng 

nhựa sử dụng cho lò vi sóng  

Ngày 11/05/2021 Thái Lan thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

định Bộ trưởng đối với Hộp đựng thực phẩm bằng 

nhựa sử dụng cho Lò vi sóng Phần 1: Để hâm nóng 

(TIS 2493-2554 (2011)). Tiêu chuẩn này đề cập đến 

các hộp nhựa có nắp đậy và tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm. Tiêu chuẩn bao gồm các phân loại và tên 

viết tắt, vật liệu, yêu cầu chung, đóng gói, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu, yêu cầu sự phù 

hợp và thử nghiệm. 

 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 10/07/2021. 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN/21_2848_00_e.pdf
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3391_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/THA/614 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ loại bỏ 10 Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ  

Ngày 26/01/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước 

Thành viên WTO về việc Ban Tiếp thị Nông nghiệp 

(AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ loại bỏ 10 

Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Danh sách các tiêu chuẩn như 

sau: Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với Bông cải xanh của Ý, 

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với Cà rốt tươi, Tiêu chuẩn Hoa 

Kỳ đối với Thân cây cần tây, Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với ngô bao tử, Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối 

với cải xoăn tươi, Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với lá rau bina tươi, Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với cải 

Brussels, Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với củ cải tươi và Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với Cải bẹ xanh. 

Mục đích của hành động này nhằm loại bỏ các quy định đã lỗi thời, không cần thiết, không 

hiệu quả hoặc gây ra tốn kém chi phí quá mực cần thiết  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_2799_00_e.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1665/Add.1 

Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn 

tiếp thị trong lĩnh vực rau quả 

Ngày 03/05/2021 Liên minh châu Âu (EU) 

thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 

543/2011 liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị 

trong lĩnh vực rau quả. Cụ thể, quy định sửa đổi 

mới này sẽ hài hòa với các tiêu chuẩn tiếp thị 

của UNECE đối với táo, lê, ớt ngọt, nho. Mục 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3391_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_2799_00_e.pdf
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đích của dự thảo nhằm tránh các rào cản thương mại không cần thiết đối với táo, lê, ớt 

ngọt và nho. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo 

chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 

02/07/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3211_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3211_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/800 
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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 
03/2021/TT
-BXD của 
Bộ Xây 
dựng 

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

19/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-
03-2021-TT-BXD-QCVN-04-2021-
BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-
gia-ve-Nha-chung-cu-474758.aspx 

2 Thông tư 
01/2021/TT
-BXD 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/van-
ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-
01-2021-TT-BXD-QCVN-01-2021-
BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-
gia-ve-Quy-hoach-xay-dung-
474747.aspx 

3 Thông tư 
08/2021/TT
-BGTVT của 
Bộ Giao 
thông vận 
tải 

Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia 
về cảng biển  

19/04/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-
08-2021-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-
thuat-quoc-gia-ve-cang-bien-
471523.aspx 

4 Thông tư 
06/2021/TT
-BGTVT của 

Bộ Giao 
thông vận 
tải 

Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia 
về khí thải mức 

5 đối với xe ô tô 
sản xuất, lắp 
ráp và nhập 
khẩu mới  

06/04/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-06-
2021-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-ve-khi-thai-muc-5-
xe-o-to-san-xuat-moi-470453.aspx 

5 Thông tư 
01/2021/TT
-BTNMT 
của Bộ Tài 

Quy định quy 
chuẩn kỹ thuật 
việc lập, điều 
chỉnh quy 

17/03/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Bat-dong-san/Thong-tu-01-
2021-TT-BTNMT-ky-thuat-viec-lap-
dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-
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nguyên và 
Môi trường 

hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất  

su-dung-dat-472706.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 Nghị định 
53/2021/NĐ-
CP của 

Chính phủ 

Biểu thuế xuất 
khẩu ưu đãi, 
biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi 
đặc biệt của 
Việt Nam để 
thực hiện Hiệp 
định Thương 
mại tự do giữa 
Việt Nam và 
Liên hiệp 
Vương quốc 
Anh và Bắc Ai-

len giai đoạn 
2021-2022 

21/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-53-
2021-ND-CP-Bieu-thue-xuat-nhap-
khau-uu-dai-dac-biet-Anh-Bac-
Ailen-2021-2022-474920.aspx 

2 Quyết định 
721/QĐ-TTg 
của Thủ 
tướng Chính 
phủ 

Phê duyệt kế 
hoạch thực 
hiện Hiệp định 
Thương mại tự 
do giữa Việt 
Nam và Liên 
hiệp Vương 

quốc Anh và 
Bắc Ai-len 
(UKVFTA)  

18/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-721-
QD-TTg-2021-phe-duyet-Ke-
hoach-thuc-hien-Hiep-dinh-
Thuong-mai-tu-do-UKVFTA-
474642.aspx 

3 Quyết định 
2442/QĐ-
BYT của Bộ 
Y tế 

Quyết định 
2442/QĐ-BYT 
năm 2021 về 
kế hoạch thực 
hiện Hiệp định 

17/05/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-
2442-QD-BYT-2021-Ke-hoach-
thuc-hien-Hiep-dinh-Thuong-mai-
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thương mại tự 
do giữa Việt 

Nam và Liên 
minh Châu Âu 
(EVFTA) 

tu-do-EVFTA-474492.aspx 

5 Thông tư 
28/2021/TT-
BTC của Bộ 
Tài chính 

Tiêu chuẩn 
thẩm định giá 
Việt Nam số 12  

27/04/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-
28-2021-TT-BTC-Tieu-chuan-
tham-dinh-gia-Viet-Nam-so-12-
472631.aspx 

5 Quyết định 

1282/QĐ-
BCT của Bộ 
Công thương 

Kết quả rà soát 

lần thứ nhất 
việc áp dụng 
biện pháp 
chống bán phá 
giá sản phẩm 
nhôm có xuất 
xứ từ Trung 
Hoa  

20/04/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-
1282-QD-BCT-2021-ap-dung-bien-
phap-chong-ban-pha-gia-san-
pham-nhom-473058.aspx 

6 Quyết định 
226/QĐ-QLD 
của Cục 
Quản lý 
dược 

Danh mục 112 
thuốc nước 
ngoài được cấp 
giấy đăng ký 
lưu hành tại 
Việt Nam - Đợt 
105 bổ sung  

20/04/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-
226-QD-QLD-2021-danh-muc-
thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-giay-
dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-
471907.aspx 

7 Thông tư 
27/2021/TT-
BTC của Bộ 

Tài chính 

Quy định thủ 
tục tạm nhập 
khẩu, tái xuất 
khẩu, tiêu hủy, 
chuyển 
nhượng xe ô 
tô, xe hai bánh 
được hưởng 
quyền ưu đãi, 
miễn trừ tại 
Việt Nam  

19/04/2021 https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-27-
2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-
19-2014-TT-BTC-thu-tuc-tam-
nhap-khau-xe-o-to-472073.aspx 
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Quan ngại thương mại  

 

Quan ngại đối với Quy định của Hoa Kỳ về yêu cầu hiệu quả đối với 

các bộ phận của thiết bị phun nước 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO 

ban hành tháng 01/2021, Quy định của Hoa Kỳ 

về yêu cầu hiệu quả đối với các bộ phận của 

thiết bị phun nước được thông báo cho WTO 

với mã thông báo G/TBT/N/USA/1489 đã vấp 

phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. 

Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Trung Quốc: 

Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của Mỹ trong việc cải thiện hiệu suất đối với các bộ 

phận của thiết bị phun nước. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đề nghị Mỹ:  

(i) làm rõ thêm về phạm vi áp dụng đối với các sản phẩm vòi phun nước;  

(ii) làm rõ các yêu cầu về độ chính xác của các điểm kiểm tra mức áp suất trong 1 (c), 

3 (b) và 3 (f) của Phụ lục B Thông số kỹ thuật của WaterSense đối với các thân vòi phun 

nước (Chương trình WaterSense: khuyến khích hiệu quả sử dụng nước thông qua nhà vệ 

sinh, vòi và thiết bị tưới hiệu quả cao). Vì các yêu cầu của phương pháp thử trong ISO 

15886-3: 2012 5.1 đã được chấp nhận và sử dụng trên toàn cầu, Trung Quốc đề nghị Hoa 

Kỳ phải nhất quán với tiêu chuẩn ISO;  

(iii) làm rõ khoảng cách giữa van kim và cảm biến áp suất đầu ra trong Phụ lục B, 3 

(c). Phản hồi của Phái đoàn Trung Quốc. 

Phản hồi của phái đoàn Hoa Kỳ: 

Trung Quốc đã không gửi bình luận cho Hoa Kỳ thông qua Điểm hỏi đáp TBT của Hoa 

Kỳ, và các câu hỏi của Trung Quốc mới gửi cho Hoa Kỳ trong tuần này. Do đó, Hoa Kỳ 
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chưa đủ thời gian để điều phối với các cơ quan liên quan của Bang California. Hoa Kỳ sẽ 

làm việc với Bang California và trả lời sau. Nếu có thể, Hoa Kỳ sẽ đăng trả lời thông qua 

eAgenda trước ngày 3 tháng 11 năm 2021 hoặc trả lời song phương cho Trung Quốc trong 

thời gian tới. 

Quan ngại đối với Quy định của Chile về ghi nhãn hiệu suất năng 

lượng cho máy giặt 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban 

hành tháng 01/2021, Quy định của Chile về ghi 

nhãn hiệu suất năng lượng cho máy giặt được 

thông báo cho WTO với mã thông báo 

G/TBT/N/CHL/297 và G/TBT/N/CHL/325  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: 

Liên quan đến quy định về nhãn hiệu suất năng lượng máy giặt ở Chile, Hàn Quốc đã 

nhận được ý kiến chính thức từ Điểm hỏi đáp TBT Chile vào tháng 7 và tháng 10 năm 

2020. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa nhận được phản hồi rõ ràng từ Chile về yêu cầu của 

Hàn Quốc, vì vậy Hàn Quốc một lần nữa yêu cầu Các nhà chức trách Chile xem xét các mối 

quan ngại sau đây: Theo Số thứ tự 9 của Bảng A (Resolución Exenta N ° 70 de fecha 

30.12.2014 -Ministerio de Energía), dung sai tiêu thụ năng lượng là ± 11% và dung sai tiêu 

thụ nước là ± 4%. Liên quan đến quy định này, Hàn Quốc cho rằng nếu áp dụng dung sai 

âm có thể sẽ dẫn đến thất bại trong thử nghiệm mặc dù sản phẩm có hiệu suất năng 

lượng tốt hơn. Do đó, ở châu Âu và phần lớn các quốc gia bao gồm Hàn Quốc và Peru - 

quốc gia láng giềng của Chile, khả năng chịu mức tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước 

thấp hơn +10%. Do đó, Hàn Quốc yêu cầu Chile sửa đổi khả năng tiêu thụ năng lượng và 

tiêu thụ nước trên nhãn hiệu suất năng lượng xuống dưới + 10%. 
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- Phản hồi của phái đoàn Chi lê: 

Đáp lại, đại diện của Chile đã đưa ra tuyên bố sau: Chile mong muốn nhấn mạnh cho 

Ủy ban WTO/TBT rằng các biện pháp này đã được thông báo vào năm 2015, lần lượt vào 

ngày 2 tháng 2 và ngày 2 tháng 10. Trong cả hai trường hợp, Chile đều dành thời gian để 

xem xét các ý kiến góp ý nhận được trong cuộc họp Ủy ban TBT, đúng theo các cam kết 

về Minh bạch hóa của Hiệp định, và trong khoảng thời gian này không nhận được ý kiến từ 

Hàn Quốc trong cả hai thông báo. Thông tin nhận được tại cuộc họp này sẽ được phái 

đoàn Chi lê xem xét trình lên Bộ Năng lượng trong thời gian thích hợp để phản hồi cho 

phái đoàn Hàn Quốc một cách xác đáng. 
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Hoạt động TBT và TCĐLCL  
 

Cuộc họp không chính thức về Rà soát thực thi Hiệp định TBT của 

WTO 

Ngày 11/5/2021, Ủy ban TBT của WTO đã tổ chức phiên họp thảo luận về các đề xuất 

liên quan tới Rà soát 3 năm một lần lần thứ 9 việc thực thi Hiệp định TBT. Tại phiên họp 

này các nước đã trình bày đề xuất của mình nhằm thúc đẩy hoạt động thực thi Hiệp định 

TBT của WTO, đặc biệt liên quan tới các nghĩa vụ về minh bạch hóa, đánh giá sự phù hợp, 

các sáng kiến đề xuất liên quan tới sản phẩm số, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và siêu nhỏ...  

Về minh bạch hóa, EU đã đưa ra đề xuất liên quan tới Hướng dẫn thực hành tốt về 

đối tượng sản phẩm áp dụng trong thông báo và điều phối trong nước cùng với việc sử 

dụng Hệ thống cảnh báo toàn cầu Eping. Cụ thể, EU đã đề xuất xây dựng các nội dung 

chính cho hướng dẫn thực hành tốt về làm như thế nào để tăng cường phạm vi áp dụng 

sản phẩm trong thông báo và chuẩn bị ý kiến góp ý; mở rộng phạm vi và chức năng của 

ePing; khuyến khích trao đổi kinh nghiệm về thực hành tốt trong điều phối trong nước và 

mối liên hệ giữa các cơ quan lập pháp và doanh nghiệp. Trên cơ sở đề xuất của EU, Thụy 

Sỹ và Singapore đã ủng hộ đè xuất và nhấn mạnh việc ủng hộ tăng cường nền tảng ePing 

nhằm nâng cao tính minh bạch và công tác của Ủy ban TBT. 

Về việc xem xét các ý kiến góp ý, Brazil đã đề xuất việc tiếp thu ý kiến góp ý của các 

nước Thành viên cần thông báo cho các Thành viên WTO khác giải thích về việc các đề 

xuất và góp ý đã được tiếp thu như thế nào trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục đánh 

giá sự phù hợp cuối cùng.  

Brazil cũng đưa ra đề xuất khuyến khích các nước Thành viên cung cấp thêm thông tin 

về mục tiêu hợp pháp trong biện pháp được thông báo. Về đề xuất này, Singapore lưu ý 

rằng các nước Thành viên có nhiều cách tiếp cận chính sách và vì thế cần phải quan tâm 

tới năng lực khác nhau giữa các nước. 
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Brazil đồng thời đưa ra dự thảo bổ sung vào tính năng “Fllow this Notification” – Tìm 

hiểu thông báo này của ePing, giúp cho phép người sử dụng nhận email cảnh báo liên 

quan tới những thông báo bổ sung được lựa chọn riêng và tính năng “Follow this STC” – 

Tìm hiểu quan ngại thương mại này của TBT IMS cho phép các bên quan tâm tiếp cận kịp 

thời những thay đổi liên quan tới STC. 

Về minh bạch ý kiến góp ý mà chính phủ các nước nhận được, Brazil đã đề xuất cần 

phải tăng cường minh bạch vấn đề này. Thụy Sỹ, Singapore và New Zealand đã ủng hộ đề 

xuất. Thụy Sỹ và New Zealand cho rằng việc công khai các ý kiến góp ý và trả lời ý kiến 

góp ý sẽ đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Ủy ban TBT, mục đích của việc minh bạch 

này có thể đạt được nếu trao đổi thông tin được thực hiện qua một nền tảng chung ví dụ 

ePing. Nền tảng ePing đã cho phép hình thức phản hồi này giữa các nước Thành viên.    

Về bản dịch các biện pháp TBT, Philippines đề xuất rằng khi một nước Thành viên dịch 

bất kỳ một biện pháp được thông báo nào sang các ngôn ngữ chính thức của WTO phải 

thông báo ngay về bản dịch đó thông qua ePing. EU ủng hộ đề xuất của Philippines và cho 
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rằng vấn đề bản dịch biện pháp TBT là một vấn đề cần phải được xem xét một cách 

nghiêm túc.  

Về đánh giá sự phù hợp, EU đã đưa ra đề xuất liên quan tới xây dựng các nguyên 

tắc chung về thực hành tốt trong đánh giá sự phù hợp và một số yếu tố thực tiễn làm như 

thế nào để quy trình đánh giá sự phù hợp được thiết kế bởi các cơ quan lập pháp. Cũng 

liên quan tới thủ tục đánh giá sự phù hợp, Canada đề xuất tổ chức một hội thảo chủ đề tập 

trung vào các vấn đề hiện nay và thực hành tốt liên quan tới đánh giá sự phù hợp đối với 

hàng hóa và dịch vụ trong thương mại điện tử.  

Về bài học trong cuộc khủng hoảng COVID-19, EU đã đề xuất các bài học rút ra 

được trong suốt đại dịch COVID-19. Đề xuất này đưa ra các thực hành tốt về những vấn 

đề chính trong đánh giá sự phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho thương mại đối với một số sản 

phẩm thiết yếu; hợp tác quản lý quốc tế.  

 

Về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, Canada đề xuất tổ chức hội thảo 

chuyên đề chia sẻ thông tin, thực hành tốt và sáng kiển cải tiến liên quan tới quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp giúp tăng cường mục tiêu môi trường và 
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đóng góp giải quyết biến đổi khí hậu, nhằm đóng góp cho mục tiêu của Hiệp định Paris 

trong khi ít hạn chế thương mại.  

Về sản phẩm số, Canada đề xuất tổ chức hội thảo chuyên đề tập trung vào các tác 

động mà hàng rào kỹ thuật đối với thương mại có thể tác động lên sản phẩm số và làm thế 

nào để giảm thiểu các tác động này. 

Về doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, Canada cũng đề xuất tổ chức hội thảo 

chuyên đề trao đổi kinh nghiệm quốc gia về hợp tác với các doanh nghiệp MSMEs nhằm 

đảm bảo rằng những doanh nghiệp này nhận thức được và có thể kết nối với các thông tin 

kỹ thuật cần thiết hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài./.  

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

 

 

 

 

 




