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CÁC HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

PHỔ BIẾN HIỆN NAY (Phần 1) 

 

Biện pháp phi thuế quan (NTM) được hiểu là tất cả các biện pháp không phải 

thuế quan bao gồm chính sách và các quy định tác động lên thương mại quốc tế. 

Tác động này có thể hạn chế thương mại hoặc cũng có thể tạo thuận lợi cho 

thương mại. Trong khi đó rào cản phi thuế quan (NTB) được hiểu theo nghĩa hẹp 

hơn là những biện pháp của một nước xây dựng, ban hành hoặc áp dụng có sự 

phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài và có 

khả năng gây cản trở thương mại.  

Các biện pháp phi thuế NTM phải kể đến như: TBT, SPS, Chống bán phá giá, 

bảo hộ, trợ cấp … và rất khó để thống kê được con số và định lượng được tác động 

các biện pháp này. 

Trong phát biểu năm 2005, ông Supachai Panitchpakdi - Tổng thư ký của Tổ 

chức UNCTAD cho rằng “Không may, hiểu biết của chúng ta về hàng rào phi thuế 

hạn chế hơn rất nhiều so với các biện pháp thuế quan hoặc các biện pháp về dịch 

vụ. Ví dụ, chúng ta không có một cách phân loại chung và mang tính quốc tế đối 

với hàng rào phi thuế NTBs” (Unfortunately, our understanding of NTBs is much 
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more limited than is the case for tariffs or even measures in services. For example, 

we do not have a common and internationally agreed classification of NTBs).  

Vào năm 2006, UNCTAD đã có sáng kiến thành lập một nhóm chuyên gia 

nghiên cứu, hướng dẫn xác định các NTM và giải thích lý do tại sao các biện pháp 

phi thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của các nước đang phát triển đang ngày càng 

gia tăng. Nhóm chuyên gia này bao gồm các giáo sư của Trường đại học 

Michigan, Hoa Kỳ; chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF; chuyên gia của Phòng 

thương mại Ấn Độ; giáo sư của trường Đại học Rio de Janeiro; giáo sư trường đại 

học Sussex; Phó tổng giám đốc WTO. Vào năm 2008, nhóm chuyên gia này đã có 

Báo cáo đầu tiên về biện pháp phi thuế.  

Định nghĩa của UNCTAD về NTM “Biện pháp phi thuế quan (NTM) là các 

biện pháp về chính sách, không phải các biện pháp thuế hải quan thông thường, 

có khả năng gây ảnh hưởng kinh tế lên thương mại hàng hóa quốc tế, thay đổi số 

lượng hàng hóa lưu thông, hoặc giá cả của hàng hóa hoặc cả hai”1  

Trong đó, Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) được xem là một trong 

các biện pháp phi thuế quan thể hiện dưới dạng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp áp dụng cho các sản phẩm hàng hóa. 

Theo báo cáo của UNCTAD 2012, TBT là NTM được áp dụng nhiều nhất với 

mức trung bình áp dụng cho khoảng 30% sản phẩm và thương mại.2Trong đó, ví 

dụ đối với sản phẩm dệt may, quy định liên quan tới TBT chiếm 34.3% trong tổng 

số các biện pháp NTM, đối với sản phẩm giày dép chiếm 38,8%.  

Theo phân loại của UNCTAD, có thể phân chia NTM liên quan tới TBT 

thành các loại sau: 

                                                      
1 Non-tariff measures (NTMs) are policy measures — other than ordinary customs tariffs — that can potentially 

have an economic effect on international trade in goods, changing quantities traded, or prices or both. 
2 www.unctad.org/ntm 
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- Loại 1: Cấm hoặc hạn chế hàng hoá nhập khẩu dựa trên các mục tiêu (hợp 

pháp) quy định trong Hiệp định TBT của WTO. Những mục tiêu này có thể là bảo 

vệ an ninh quốc gia, ngăn ngừa hành vi gian lận, bảo vệ sức khoẻ và an toàn của 

con người, bảo vệ sức khoẻ động thực vật, bảo vệ môi trường… Ví dụ như cấm 

nhập khẩu một sản phẩm vì có chứa các chất độc hại, các chất bị cấm theo Công 

ước Basel. 

Việc cấm nhập khẩu cũng có thể dưới dạng yêu cầu cấp phép lưu hành. Ví dụ 

yêu cầu hàng hoá nhập khẩu phải được cấp phép lưu hành bởi cơ quan có thẩm 

quyền của chính phủ nước nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia hoặc bảo vệ môi 

trường… Điển hình như yêu cầu cấp phép lưu hành đối với dược phẩm. 

Ngoài ra, còn dưới hình thức yêu cầu nhà nhập khẩu phải đăng ký để nhập 

khẩu sản phẩm. Để đăng ký nhà nhập khẩu phải tuân thủ theo các yêu cầu, hồ sơ 

cụ thể và phải nộp các khoản phí đăng ký. Thường nhà nhập khẩu của các sản 

phẩm nhạy cảm như dược phẩm, chất nổ, rượu, thuốc lá… có thể bị yêu cầu đăng 

ký nhập khẩu tại nước nhập khẩu. 

- Loại 2: Yêu cầu về giới hạn cho phép dư lượng các chất trong sản phẩm. 

quy định về TBT này có thể dưới dạng quy định mức giới hạn cho phép dư lượng 

của các chất cụ thể. Ví dụ quy định về mức dư lượng tối đa các chất, không thuộc 

thành phần của sản phẩm, cho phép sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến 

thực phẩm. Hoặc quy định hạn chế sử dụng một chất cụ thể trong thành phần của 

nguyên liệu để tránh rủi ro cho người tiêu dùng, ví dụ quy định dư lượng chì trong 

sản phẩm sơn. 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/2/2019-15/3/2019 

Nước thông báo Số lượng TB Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 4 Nước giải khát; Máy thu radio; Thực phẩm nói chung; Thuốc lá 

Ấn Độ 2 Thực phẩm nói chung 

Argentina 6 Xe cơ giới; Pin; Đèn sợi đốt;  

Bahrain 2 Nước giải khát; Thuốc lá 

Bangladesh 2 Dược phẩm;  

Bolivia 2 Thực phẩm;  

Canada 3 Động cơ; Chăn nuôi; Thông tin vô tuyến 

Các Tiểu Vương 

Quốc Ả Rập 

Thống Nhất 

4 Điều hòa không khí; Nước giải khát; Thuốc lá 

Chi lê 5 Sản phẩm điện tử; Phích cắm; Phụ kiện điện; Dụng cụ vệ sinh;  

Colombia 8 Đồ uống có cồn; Kính; Gạch men; Hệ thống báo động và cảnh 

báo; Tủ lạnh; Bao bì; Xe cơ giới;  

Cộng hoà Séc 16 Dụng cụ đo lường; Máy đo âm thanh cá nhân; Thiết bị đo bức xạ; 

Bể chứa; Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng; 

Ecuador 1 Các mặt hàng may mặc 

Đài Loan 12 Nông sản hữu cơ; Mỹ phẩm; Vali; Thuốc trừ sâu nông nghiệp; 

Thuốc lá; Kính râm; Bếp điện; Máy tiện 

Hàn Quốc 4 Xe điện đường bộ; Thiết bị điện; Thiết bị tập thể dục ngoài trời; 

Dược phẩm 

Hoa Kỳ 14 Khoai tây; Chất hữu cơ; Khí thải nhà kính; Vật liệu nguy hiểm; 

Thiết bị gia dụng; Xe điện; Kem chống nắng; Đèn; Điều hòa di 

động; Hydrofluorocarbons; Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi;  

Indonesia 1 Sản phẩm điện tử 

Israel 1 Xe cơ giới 

Kenya 34 Thịt; Gia cầm và trứng; Cà phê; Đường; Nhiên liệu khí; Dụng cụ 

nhà bếp; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; Bao tải; 
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Trái cây; Gia vị; Dệt may; Vật liệu xây dựng; An toàn lao động; 

Hàng hoá nguy hiểm; Giày dép;  

Kuwait 53 Cáp; Cầu chì; Dụng cụ điện; Công tắc; Thiết bị đóng cắt và điều 

khiển điện áp thấp; Máy biến áp; Đèn sợi đốt; Dây và cáp điện; 

Thiết bị hàn; Nước giải khát; Vật liệu xây dựng; Vật liệu cách điện 

bằng nhựa và cao su; Ống nhựa; Đèn chiếu sáng; Thuốc lá 

Liên minh Châu 

Âu 

3 Thuốc bảo vệ thực vật; Thực phẩm nói chung 

 

Ghana 1 Dụng cụ nấu ăn 

Mexico 7 Thịt; Thiết bị đầu cuối viễn thông; Kỹ thuật năng lượng hạt nhân; 

Nam Phi 1 Thực phẩm 

Nhật Bản 2 Hệ thống không dây WLAN; Các chất có thể tác động đến hệ 

thống thần kinh trung ương 

   

Oman 2 Nước giải khát; Thuốc lá  

Peru 3 Các mặt hàng may mặc; Dược phẩm; Các sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ 

Qatar 2 Nước giải khát; Thuốc lá 

Rwanda 17 Vải dệt; Bao tải; Giày dép; Nước; Vật liệu xây dựng đường bộ; 

Cá; Đường và các sản phẩm từ đường; 

Singapore 1 Thuốc lá 

Sri Lanka 1 Phụ gia thực phẩm 

Tanzania 9 Sản phẩm của ngành dệt may; Thịt; Thực phẩm đóng gói; Trái 

cây, rau quả;  

Tấy Ban Nha 1 Thuốc thú y; 

Thái Lan 1 Lốp xe 

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Thuốc lá 

Trung Quốc 5 Xe ba bánh; Máy móc công nghiệp di động; Tăm gỗ; Thiết bị y tế; 

Mỹ phẩm 
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Uganda 14 Dệt may; Cá; Bao bì; Gia cầm và trứng; Thịt; Bê tông; Phụ gia 

thực phẩm;  

Ukraine 3 Bơm nhiệt; Thiết bị cung cấp điện; Thiết bị điện và điện tử 

Uruguay 2 Đồ uống có cồn; Thực phẩm 

Yemen 2 Nước giải khát; Thuốc lá 

 

Tin cảnh báo tháng 03/2019. 

Thuốc bảo vệ thực vật  

Ngày 01/3/2019, EU thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi 

Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và 

Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm 

bảo vệ thực vật. Cụ thể hoạt chất thiophanate-

methyl sẽ không tiếp tục được chấp thuận theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các 

sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa thiophanate-methyl sẽ bị loại bỏ khỏi thị 

trường. Hành động này dựa trên đánh giá về chất sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ 

sâu tại EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được phê 

duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý II năm 

2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo 

của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 

30/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1140_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/645 
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Mỹ phẩm  

Ngày 01/3/2019, Đài Loan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Các loại mỹ phẩm được chỉ định sẽ phải tuân 

thủ quy định thực hành sản xuất tốt. Cụ thể, 

Dựa trên Khoản 2, Điều 8 của Đạo luật An 

toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm, Cục Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi, đã đề xuất các loại mỹ phẩm mà các 

nhà máy sản xuất phải tuân thủ Quy định Thực hành Sản xuất Tốt. Mục đích của 

dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời 

gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 30/4/2019. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_1135_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/367 

Máy móc công nghiệp di động  

Ngày 13/3/2018, Trung Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về "Giới 

hạn và phương pháp đo lường đối với ô 

nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy 

móc công nghiệp di động. Dự thảo áp dụng 

trong việc thử nghiệm phê duyệt, kiểm tra sự 

phù hợp trong sản xuất, kiểm tra tuân thủ phát thải và kiểm tra sự phù hợp trong 

dịch vụ đối với máy móc công nghiệp di động và động cơ diesel của nó. 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. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/12/2020. Hạn 

cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 

12/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1480_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1315. 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_1135_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_1135_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1480_00_x.pdf
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Tăm gỗ  

Ngày 11/3/2018, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm 

gỗ. Tăm gỗ được xem là  loại vật liệu tiếp 

xúc dùng một lần, là một sản phẩm vệ sinh 

tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng của con 

người và liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của con người. Do đó, trong tiêu chuẩn 

này, các chỉ số liên quan đến hạn chế vi sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe là bắt 

buộc. Tiêu chuẩn này bao gồm: thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, thông số kỹ 

thuật và dung sai, kiểm tra chất lượng và giới hạn vi sinh vật, quy tắc kiểm tra, ghi 

nhãn, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày 

kể từ ngày thông báo cho WTO. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời 

gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/5/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1312 

Mỹ phẩm 

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy 

định sẽ bao gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hạng mục kiểm 

tra, v.v. 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 sau và thời gian dự kiến có hiệu lực 

sau. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp 

ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1311 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf
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https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf
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Các chất có thể tác dụng đến hệ thống  thần 

kinh trung ương  

Ngày 26/2/2019, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo 

Chỉ định chất "Shitei Yakubutsu" phải tuân thủ 

Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và 

An toàn của Sản phẩm Dược phẩm và Thiết bị Y tế. Mục đích của Dự thảo nhằm 

bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào 

19/2/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau vào 01/3/2019. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/620 

Xe điện  

Ngày 11/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Sửa đổi quy định kỹ thuật đối với 5 mục 

Bộ sạc và linh kiện của xe điện. Các sửa đổi 

như sau: 

- Điều khoản 6.3.3. của IEC 61851-1 mô tả: Các bộ điều hợp không được phép sử 

dụng để kết nối đầu vào của xe với đầu nối của xe. 

- Tuy nhiên, Hàn Quốc khuyến khích cho phép sử dụng các bộ điều hợp được 

chứng nhận để kết nối đầu vào của xe với đầu nối của xe bằng cách sửa đổi tiêu 

chuẩn an toàn hiện có trên các bộ sạc và linh kiện của xe điện. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời 

gian dự kiến thông qua vào 30/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

31/12/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 

10/5/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/815 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf
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Sản phẩm tiêu dùng  

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Sửa đổi quy định thực thi đối với các thiết bị 

điện và sản phẩm tiêu dùng .Cụ thể, thiết bị tập 

thể dục ngoài trời sẽ được đảm bảo an toàn. 

Đảm bảo an toàn có nghĩa là chứng nhận an toàn của sản phẩm được thử nghiệm 

bởi cơ quan kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Mục đích của dự thảo nhằm 

đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào 

tháng 06 năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 

năm 2020 hoặc muộn hơn. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 

kiến vào 04/5/2019.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1177_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/813 

Thiết bị tập thể dục ngoài trời  

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị tập thể 

dục ngoài trời. Cụ thể. dự thảo sẽ đưa ra yêu 

cầu an toàn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu 

ghi nhãn đối với thiết bị tập thể dục ngoài trời.  Mục đích của dự thảo nhằm đảm 

bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 

06 năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 năm 

2020 hoặc muộn hơn. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến 

vào 04/5/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/814 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1177_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1177_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf
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Chất hữu cơ  

Ngày 07/3/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc ban hành dự 

thảo sửa đổi Danh sách các chất cho phép và bị 

cấm theo khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của 

NOSB. Cụ thể, sẽ đề xuất bổ sung nguyên tố 

lưu huỳnh để sử dụng làm chất nhuyễn thể trong sản xuất cây trồng hữu cơ, thêm 

muối kẽm polyoxin D trong việc kiểm soát bệnh nấm trong sản xuất cây trồng hữu 

cơ và phân loại lại magiê clorua từ một thành phần tổng hợp được phép thành một 

thành phần không tổng hợp được phép trong xử lý hữu cơ. Mục đích của dự thảo 

nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự 

kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 16/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_1324_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1445 

Hệ thống WLAN  

Ngày 01/3/2019, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi quy định liên quan đến thiết bị vô 

tuyến. Cụ thể, sẽ sửa đổi các quy định đối với 

hệ thống WLAN. Thời gian dự kiến thông qua 

vào tháng 06 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào khoảng tháng 07 năm 

2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 

30/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1130_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/621 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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DANH MỤC QC 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 

12/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải  

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật các 

hao phí ca máy cho 

phương tiện chuyên 

dùng trong công tác 

quản lý, bảo trì đường 

thủy nội địa  

11/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-

tu-12-2019-TT-BGTVT-Dinh-

muc-hao-phi-ca-may-phuong-

tien-chuyen-dung-bao-tri-

duong-thuy-409852.aspx 

2 Thông tư 

01/2019/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường  

Quy định ngưng hiệu 

lực thi hành một số 

quy định của Thông tư 

08/2018/TT-BTNMT 

và 09/2018/TT-

BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi 

trường  

08/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-01-2019-TT-

BTNMT-ngung-hieu-luc-thi-

hanh-mot-so-quy-dinh-Thong-

tu-08-2018-TT-BTNMT-

408576.aspx 

3 Thông tư 

09/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải  

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về các hệ 

thống ngăn ngừa ô 

nhiễm biển của tàu  

01/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-

tu-09-2019-TT-BGTVT-Quy-

chuan-ky-thuat-ve-cac-he-

thong-ngan-ngua-o-nhiem-bien-

cua-tau-408730.aspx 

4 Thông tư 

08/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định về tiêu chí 

giám sát, quy chuẩn kỹ 

thuật nghiệm thu kết 

quả bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa 

theo chất lượng thực 

hiện  

28/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-

tu-08-2019-TT-BGTVT-tieu-

chi-giam-sat-bao-tri-tai-san-ket-

cau-ha-tang-giao-thong-duong-

thuy-408313.aspx 

5 Thông tư 

05/2019/TT-

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn lao 

28/01/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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BLĐTBXH của 

Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

động đối với hệ thống 

máng trượt dùng trong 

công trình vui chơi 

công cộng 

luong/Thong-tu-05-2019-TT-

BLDTBXH-Quy-chuan-ky-

thuat-ve-an-toan-lao-dong-he-

thong-mang-truot-320843.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 Quyết định 

170/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 04 thuốc sản 

xuất gia công được cấp 

số đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam - Đợt 164 

(tiếp theo)  

20/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

170-QD-QLD-2019-danh-muc-

04-thuoc-san-xuat-gia-cong-

duoc-cap-so-dang-ky-Dot-164-

409736.aspx 

2 Quyết định 

161/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 27 thuốc 

nước ngoài (thuốc điều 

trị ung thư đăng ký lần 

đầu - số đăng ký có 

hiệu lực 03 năm) được 

cấp số đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - 

Đợt 102  

20/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

161-QD-QLD-2019-danh-muc-

27-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-

so-dang-ky-Dot-102-

409899.aspx 

3 Thông tư 

04/2019/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

Quy định về nguyên tắc 

điều hành hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu 

đối với mặt hàng muối, 

trứng gia cầm năm 

2019  

04/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-

04-2019-TT-BCT-dieu-hanh-

han-ngach-thue-quan-nhap-

khau-mat-hang-muoi-trung-gia-

cam-408401.aspx 

4 Quyết định 

456/QĐ-BCT của 

Bộ Công Thương 

Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương 

(CPTPP)  

01/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

456-QD-BCT-2019-Ke-hoach-

thuc-hien-Hiep-dinh-CPTPP-

408956.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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5 Quyết định 

106/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 07 thuốc sản 

xuất trong nước (thuốc 

có hoạt chất, phối hợp 

hoạt chất lần đầu đăng 

ký tại Việt Nam - số 

đăng ký có hiệu lực 03 

năm) được cấp số đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 164  

27/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

106-QD-QLD-2019-thuoc-san-

xuat-trong-nuoc-duoc-cap-so-

dang-ky-luu-hanh-Dot-164-

408012.aspx 

6 Quyết định 

107/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 09 thuốc sản 

xuất trong nước (thuốc 

điều trị ung thư đăng 

ký lần đầu - số đăng ký 

hiệu lực 03 năm) được 

cấp số đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - 

Đợt 164  

27/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

107-QD-QLD-2019-thuoc-dieu-

tri-ung-thu-duoc-cap-so-dang-

ky-luu-hanh-Dot-164-

408013.aspx 

7 Quyết định 

72/QĐ-QLD của 

Cục trưởng Cục 

Quản lý Dược 

Danh mục 01 vắc xin 

được cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam - 

Đợt 37 bổ sung (số 

đăng ký có hiệu lực 05 

năm) 

19/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

72-QD-QLD-2019-vac-xin-

duoc-cap-giay-dang-ky-luu-

hanh-tai-Viet-Nam-Dot-37-

407479.aspx 

8 Thông tư 

09/2019/TT-BTC 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

Sửa đổi phụ lục của 

Thông tư 65/2017/TT-

BTC về Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam  

15/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-

09-2019-TT-BTC-sua-doi-Phu-

luc-cua-Thong-tu-65-2017-TT-

BTC-hang-hoa-xuat-nhap-khau-

408223.aspx 

9 Quyết định 

08/2019/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

trực thuộc Bộ Khoa 

15/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-

dinh-08-2019-QD-TTg-quyen-

han-co-cau-to-chuc-cua-Tong-

cuc-Tieu-chuan-Do-luong-Chat-

luong-406872.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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học và Công nghệ  

10 Quyết định 

501/QĐ-BNN-

BVTV của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Về loại bỏ thuốc bảo vệ 

thực vật chứa hoạt chất 

Chlorpyrifos Ethyl và 

Fipronil ra khỏi Danh 

mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng 

tại Việt Nam  

12/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-

501-QD-BNN-BVTV-2019-

thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-

phep-su-dung-tai-Viet-Nam-

406708.aspx 

11 Thông tư 

02/2019/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Danh mục sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi theo 

tập quán và nguyên liệu 

đơn được phép lưu 

hành tại Việt Nam  

11/02/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-

02-2019-TT-BNNPTNT-san-

pham-thuc-an-chan-nuoi-theo-

tap-quan-duoc-luu-hanh-tai-

Viet-Nam-408287.aspx 
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Quan ngại đối với Dự thảo của Thái Lan về Kiểm soát Đồ uống có cồn: Quy 

định, Quy trình và điều kiện đối với Nhãn của Đồ uống có cồn 

 

Ngày 28/3/2014, Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Kiểm soát Đồ uống có cồn: Quy định, Quy trình và điều kiện đối 

với Nhãn của Đồ uống có cồn. Kể từ khi thông báo, biện pháp này đã vấp phải 

nhiều ý kiến quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Trong phiên họp tháng 

11/2018 của Uỷ ban WTO/TBT, các nước Thành viên WTO tiếp tục có những 

quan ngại đối với biện pháp này. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Đại diện của Nhật Bản, Nhắc lại việc Thái Lan tại cuộc họp trước đã tuyên 

bố tổ chức ba cuộc tham vấn các bên liên quan, Nhật Bản đề nghị Thái Lan phải 

xem xét ý kiến của các Thành viên đã nêu quan ngại trong mỗi cuộc họp. 

- Đại diện của New Zealand thừa nhận và ủng hộ quyền của Thái Lan trong 

việc đưa ra các quy định mới để giải quyết các mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng 

và đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong việc tìm cách giải quyết các nguy cơ có 

hại khi sử dụng rượu. Tuy nhiên, phái đoàn của New Zealand vẫn bày tỏ quan ngại 

rằng các yêu cầu ghi nhãn trong quy định không rõ ràng và có thể khó thực hiện 

trong thực tế. New Zealand đề nghị Thái Lan cập nhật thêm Thành viên tham gia 

các hoạt động sửa đổi quy định này. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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- Đại diện của Guatemala, mặc dù thừa nhận sự cần thiết phải bảo vệ sức 

khỏe của người tiêu dùng và ủng hộ mục tiêu hợp pháp của Thái Lan để giảm mức 

độ tiêu thụ rượu trong người dân, vẫn cho rằng biện pháp này có thể hạn chế hơn 

mức cần thiết đối với thương mại. Guatemala nhắc lại rằng tại cuộc họp tháng 6 

năm 2018, Thái Lan đã báo cáo về việc xem xét lần thứ hai và kế hoạch đánh giá 

lại đối với quy định này. Liên quan đến vấn đề trên, phái đoàn của Guatemala đã 

yêu cầu Thái Lan cung cấp thêm thông tin về các ý kiến nhận được từ các cuộc 

tham vấn này. Thái Lan cho biết họ sẽ tiến hành đánh giá dài hạn quy định này. 

Đáp lại, phái đoàn của Guatemala đã yêu cầu làm rõ về ngày đánh giá cũng như 

kết quả của các cuộc đánh giá. Cuối cùng, Guatemala thắc mắc rằng liệu sẽ có một 

cuộc tham vấn công khai khác sẽ được tổ chức để làm rõ hơn các yêu cầu về ghi 

nhãn hay không? 

- Đại diện của Argentina cũng lên tiếng đồng ý đối với những quan ngại của 

các nước thành viên WTO và cho biết phái đoàn Argentina đang theo sát các diễn 

biến lập pháp đang được tiến hành ở Thái Lan, bao gồm cả những vấn đề liên quan 

đến biện pháp kỹ thuật được đề cập. 

- Đối với các quan ngại trên, đại diện phái đoàn Thái Lan cho biết như sau: 

+ Đồ uống có cồn là một nguyên nhân quan trọng gây nguy hại đối với sức 

khoẻ và các vấn đề khác đối với người tiêu dùng. Do đó, Thái Lan đã luật hóa và 

tạo ra các biện pháp kiểm soát rượu và những tác hại liên quan đến rượu. Dự thảo 

này là một trong những biện pháp đó. Một số quốc gia đã đưa ra quan ngại về 

thông báo này và yêu cầu Thái Lan giải thích cụ thể. Do đó, Thái Lan muốn tiệp 

nhận và trả lời các quan ngại đó. 

+ Bản cập nhật đầu tiên, đánh giá phiên bản thứ hai của biện pháp kỹ thuật, 

Văn phòng Ủy ban Y tế Quốc gia đã hoàn tất tất cả các cuộc thảo luận để tiếp thu 
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ý kiến từ các đại diện tư nhân, đại sứ quán, tổ chức chính phủ và xã hội dân sự đối 

với phiên bản biện pháp kỹ thuật thứ 2 này. Tất cả các ý kiến nhận được đã được 

phân tích và đề xuất chính thức trên trang web của Văn phòng Ủy ban kiểm soát 

đồ uống có cồn. 

+ Tuy nhiên, những phản đối và ý kiến đối với biện pháp sẽ được đệ trình lên 

"Tiểu ban về luật pháp, cải thiện luật pháp và điều chỉnh luật dựa theo Đạo luật 

Rượu B.E. 2551" để có những hành động cụ thể như cải thiện biện pháp kỹ thuật 

hoặc các lựa chọn thay thế khác. 

+ Bản cập nhật thứ hai, đánh giá quy định, Thái Lan đã thông báo cho Ủy ban 

TBT trong các cuộc họp trước đây về đánh giá ngắn hạn, nhận thấy rằng các thông 

điệp và hình ảnh trên nhãn đồ uống có cồn có tác động đáng kể đến quyết định 

mua hàng của người Thái và hình ảnh của các ngôi sao điện ảnh, diễn viên, ca sĩ 

và vận động viên tỏ ra rất hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng. Về lâu dài, hiện 

việc đánh giá các quy định vẫn đang trong quá trình. 

+ Bản cập nhật cuối cùng, cảnh báo bằng hình ảnh, hiện tại, Thái Lan vẫn 

đang trong quá trình lựa chọn (các) hình ảnh phù hợp để sử dụng làm cảnh báo 

bằng hình ảnh trên nhãn rượu. Nếu Thái Lan có thông báo cảnh báo bằng hình 

ảnh, sẽ thông báo cho Ủy ban TBT. 

+ Thái Lan một lần nữa khẳng định rằng Thái Lan tuân thủ đầy đủ các 

nguyên tắc thương mại tự do và Hiệp định TBT. Quy định này đã được luật hóa 

phù hợp với bối cảnh quốc gia và các vấn đề nhằm bảo vệ công dân của Thái Lan, 

đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em khỏi tác hại của rượu và không có ý định cản 

trở thương mại. 

. 
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Phiên họp Ủy ban TBT các nước Thành viên bắt đầu thực hiện kế hoạch hoạt 

động 2019-2021 về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại 

 

Các nước Thành viên WTO bắt đầu thực hiện kế hoạch hoạt động mới 2019-

2021 để rà soát việc thực thi Hiệp định về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại 

(TBT) của WTO. Theo kế hoạch hoạt động, hai phiên chủ đề về Thực hành quy 

định tốt và Quy trình đánh giá sự phù hợp đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 3  

năm 2019 tại trụ sở của WTO. Tiếp sau đó là cuộc họp thường kỳ của ủy ban TBT 

vào ngày 6-7 tháng 3, tại cuộc họp này các nước Thành viên đã thảo luận về 59 

quan ngại thương mại  về TBT. 

Phiên họp về  Thực hành quy định tốt tập trung vào các ủy ban TBT quốc gia 

và các cơ chế hành chính khác mà các Thành viên đã thiết lập để thuận lợi hóa vấn 

đề phối hợp nội bộ về TBT. Các thành viên đã nghe thuyết trình về kinh nghiệm từ 

các Thành viên: Kenya, Indonesia, New Zealand, Chile, Trung Quốc, Guatemala 

và Hoa Kỳ. 

Phiên thảo luận về thủ tục đánh giá sự phù hợp tập trung vào cơ chế giám sát 

thị trường cũng như kiểm soát và đánh giá rủi ro. Các thành viên đã nghe các bài 

thuyết trình từ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Quốc, 

Nhật Bản và Úc về các hoạt động quốc gia của họ trong các lĩnh vực này, cũng 

như quan điểm của khu vực tư nhân về các vấn đề. 

Các quan ngại thương mại cụ thể: 

Trong suốt cuộc họp ủy ban TBT kéo dài hai ngày, các thành viên WTO đã 

thảo luận về 59 quan ngại thương mại, bao gồm quan ngại thương mại 

mới. Dưới đây là bản tóm tắt của những quan ngại thương mại mới.  
1. Israel - sản phẩm thuốc lá 

Cộng hòa Dominican bày tỏ mối quan tâm của mình với một đạo luật được 

thông qua gần đây ở Israel hạn chế quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm thuốc 

lá. Luật đặc biệt yêu cầu các sản phẩm thuốc lá phải được đóng gói trong bao bì 
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màu nâu không có sức lôi cuốn và không có dấu hiệu của nhãn hiệu trên bao 

bì. Cộng hòa Dominican nói rằng họ ủng hộ các biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu 

quả, bao gồm cả các biện pháp nhằm giảm hút thuốc, nhưng bày tỏ lo ngại rằng 

các biện pháp đó sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ hội cạnh tranh để xuất khẩu các sản 

phẩm thuốc lá.   

Israel cho biết họ đã gửi thông báo về quy định được đề xuất cho Ủy ban 

TBT vào tháng 1 năm 2014 và quy định được thông qua gần đây  và có thời gian 

thực thi là một năm để cho phép các đối tác thương mại có thời gian điều chỉnh 

cần thiết.   
2. Trinidad và Tobago - Cấm nhựa 

Cộng hòa Dominican bày tỏ lo ngại với lệnh cấm của Trinidad và Tobago đối 

với việc thương mại hóa và nhập khẩu các sản phẩm polystyrene, bao gồm cốc 

nhựa, hộp đựng thức ăn, đĩa và các dụng cụ khác. Cộng hòa Dominican lưu ý rằng 

biện pháp này đã được thông báo cho WTO, rằng nó hạn chế thương mại hơn mức 

cần thiết và nó phân biệt đối xử với hàng nhập khẩu. 

Trinidad và Tobago cho biết lệnh cấm vẫn chưa có hiệu lực và các chi tiết 

vẫn đang được hoàn thiện liên quan đến phạm vi của lệnh cấm được đề 

xuất. Trinidad và Tobago sẽ thông báo cho WTO về biện pháp được đề xuất, bao 

gồm ngày có hiệu lực và tất cả các thông tin cần thiết, để các đối tác thương mại 

có thể thích nghi với quy định mới. 
3. Liên minh châu Âu – Các yêu cầu về kiểu dáng sinh thái cho màn hình điện tử 

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản bày tỏ mối quan ngại của họ với một biện pháp 

được sửa đổi gần đây từ Liên minh châu Âu về yêu cầu hiệu quả năng lượng đối 

với màn hình điện tử và cấm một số thành phần màn hình. Quy định sửa đổi làm 

thay đổi phạm vi và yêu cầu của một biện pháp được thông báo trước đó và các 

thành viên lo ngại rằng EU không cung cấp cơ hội để góp ý về các sửa đổi. Ba 

Thành viên này kêu gọi EU thông báo lại biện pháp này, cho phép một khoảng 

thời gian góp ý và làm rõ các quy định về các mặt hàng bị cấm. 

 
Đoàn Việt Nam tại phiên họp tháng 3 năm 2019 
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EU cho rằng các yêu cầu mới thúc đẩy hiệu quả năng lượng và nền kinh tế 

bằng cách cải thiện độ bền, khả năng sửa chữa và tái chế sản phẩm. EU cho biết họ 

đã nhận được góp ý về biện pháp được thông báo ban đầu từ một số thành viên 

WTP và phiên bản sửa đổi vẫn đang được xem xét trong các cơ quan của Ủy ban 

Châu Âu có liên quan. 
4. Trung Quốc - Quy định mỹ phẩm 

Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Mỹ nêu lên quan ngại về một biện pháp được 

thông báo gần đây của Trung Quốc liên quan đến việc phê duyệt (đối với các 

thành phần mới), sản xuất, dán nhãn và quảng cáo mỹ phẩm. Các thành viên lưu ý 

về sự khác biệt về thời gian giữa cấp phép thị trường cho các sản phẩm trong nước 

so với các sản phẩm nước ngoài. Các thành viên kêu gọi Trung Quốc tuân theo các 

tiêu chuẩn quốc tế về thực hành sản xuất tốt cho mỹ phẩm. Họ cũng yêu cầu Trung 

Quốc đưara các kế hoạch và khung thời gian cho việc áp dụng quy định mới. 

Trung Quốc cho biết biện pháp sửa đổi là để đáp ứng sự phát triển của ngành 

công nghiệp mỹ phẩm ở Trung Quốc và nó ở dạng dự thảo. Trung Quốc đã lưu ý 

các mối quan ngại của các thành viên và cho biết họ sẽ cung cấp trả lời ở giai đoạn 

sau. 
5. Hàn Quốc - cảnh báo sức khỏe đồ họa về đồ uống có cồn 

Hoa Kỳ cho biết họ quan ngại về sự thiếu rõ ràng trong việc xây dựng đề xuất 

sửa đổi Đạo luật Xúc tiến Sức khỏe Cộng đồng của Hàn Quốc yêu cầu nhãn cảnh 

báo đồ họa mới về đồ uống có cồn. Hoa Kỳ nói rằng trong khi họ ủng hộ mục tiêu 

quản lý các thách thức về sức khỏe cộng đồng liên quan đến lái xe khi say rượu, 

thì  họ lo ngại rằng sự thiếu rõ ràng này có thể dẫn đến sự gián đoạn không cần 

thiết đối với thương mại. Mỹ cũng yêu cầu Hàn Quốc cung cấp thông tin chi tiết 

về nhãn cảnh báo đồ họa mới của mình và cho biết biện pháp này cần được thông 

báo cho WTO tạo cơ hội cho các Thành viên góp ý. 

Hàn Quốc trả lời rằng dự thảo quy định đang được các cơ quan quản lý có 

liên quan đánh giá và họ đang chuẩn bị thông báo cho WTO về vấn đề này. Hàn 

Quốc tuyên bố cam kết sẽ thông tin một cách hiệu quả với các bên liên quan trong 

quá trình quy định. 
6. Uruguay - ghi nhãn thực phẩm đóng gói 

Costa Rica, Mỹ, EU và Guatemala bày tỏ lo ngại về luật đề xuất của Uruguay 

về việc dán nhãn các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn. Luật đề xuất yêu cầu nhãn 

dinh dưỡng phía trước bắt buộc cung cấp thông tin liệu natri, đường, chất béo hoặc 

chất béo bão hòa đã được thêm vào trong quá trình chuẩn bị. Trong khi thừa nhận 

mục tiêu sức khỏe hợp pháp đang được Uruguay theo đuổi, các thành viên cho 

rằng biện pháp này là không cần thiết khi có những lựa chọn thay thế ít gánh nặng 

hơn. Họ cũng cho biết luật không dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, 

chẳng hạn như các quy định của Ủy ban Codex Alimentarius (CODEX). Uruguay 

cũng được hỏi liệu họ đã tiến hành các nghiên cứu liên quan đến các yêu cầu thiết 
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kế ghi nhãn cụ thể đang được đề xuất hay chưa, và cách thức thay thế đã được 

đánh giá. 

Uruguay lưu ý rằng thời hạn góp ý cho biện pháp được đề xuất đã được gia 

hạn tới ngày 30 tháng 3 năm 2019. Uruguay cho rằng đề xuất này là hợp lý vì đây 

là một hành động chính đáng đối với dịch bệnh béo phì, một trong những nguyên 

nhân gây tử vong lớn nhất ảnh hưởng đến trẻ em ở Uruguay. Quy định đề xuất dựa 

trên một loạt các tài liệu hướng dẫn quốc tế, bao gồm các tài liệu của Tổ chức Y tế 

Thế giới và Tổ chức Y tế Hoa Kỳ, trong đó bao gồm việc dán nhãn dinh dưỡng 

phía trước là một phần hiệu quả của bộ công cụ y tế cộng đồng. 
7. Liên minh châu Âu - Clorothalonil (thuốc trừ sâu) 

Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, 

Paraguay, Mỹ và Canada đều bày tỏ quan ngại với đề xuất không gia hạn lại cấp 

phép thị trường của EU đối với chlorothalonil, một loại thuốc diệt nấm được sử 

dụng trên nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang EU, bao gồm cả , cà phê, 

hạnh nhân, chuối, trái cây họ cam quýt, quả nam việt quất, đu đủ và dưa hấu. Họ 

lo ngại rằng việc không gia hạn không chỉ được thiết lập dựa trên phân tích rủi ro 

thích hợp và không xem xét mức dư lượng tối đa CODEX hiện tại (MRL). Họ 

cũng lưu ý rằng chlorothalonil hiện được phép sử dụng bởi nhiều quốc gia. 

Liên minh châu Âu nói rằng quyết định của họ tuân theo một quy trình đánh 

giá ngang hàng được tiến hành bởi Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu. Tổng 

quan này kết luận rằng chlorothalonil nên được phân loại là chất gây ung thư loại 

1B trong khi thừa nhận rằng một số lĩnh vực đánh giá rủi ro không thể được hoàn 

thiện do không đủ dữ liệu. EU cũng nói rằng quyết định này sẽ không dẫn đến sự 

gián đoạn thương mại ngay lập tức vì mục đích không phải là sửa đổi MRL cho 

loại thuốc trừ sâu này và cũng sẽ cung cấp thời gian ân hạn cho việc sử dụng các 

sản phẩm có chứa chlorothalonil. EU nói thêm rằng khả năng cấp các biện pháp 

chuyển tiếp sẽ được xem xét khi quá trình đề xuất bất kỳ thay đổi nào đối với các 

MRL hiện tại bắt đầu. 
8. Liên minh châu Âu - Thời kỳ chuyển tiếp cho dư lượng tối thiểu trong thuốc trừ sâu 

Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panama, 

Paraguay và Hoa Kỳ cho rằng giai đoạn chuyển tiếp 6 tháng do EU đưa ra trước 

khi mức dư lượng tối đa mới (MRL) cho thuốc trừ sâu có hiệu lực là không đủ để 

cho phép các nhà xuất khẩu thích ứng, đặc biệt là các nhà xuất khẩu từ các nước 

đang phát triển vùng nhiệt đới. 

Liên minh châu Âu cho rằng việc thiết lập mức dư lượng tối thiểu cho thuốc 

trừ sâu là phù hợp hơn để thảo luận tại Ủy ban về các biện pháp vệ sinh và kiểm 

dịch thực vật (SPS), chứ không phải ủy ban TBT. Tuy nhiên, EU thông báo cho 

các thành viên rằng thời gian chuyển tiếp 6 tháng thường được cấp khi giảm MRL, 

để các nước thứ ba và nhà điều hành kinh doanh thực phẩm có thể tự chuẩn bị để 
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đáp ứng các yêu cầu mới. EU cũng lưu ý rằng các sản phẩm đã có mặt trên thị 

trường trước ngày áp dụng có thể vẫn còn trên thị trường, nếu bảo đảm mức độ 

bảo vệ người tiêu dùng cấp cao được cung cấp. 
9. Jamaica - cấm bao bì nhựa  

Cộng hòa Dominican lo ngại rằng việc Jamaica cấm sản xuất và nhập khẩu 

các sản phẩm nhựa sử dụng một lần có thể là phân biệt đối xử và dẫn đến sự không 

nhất quán. Bản thân họ cũng coi việc cấm đoán là hạn chế thương mại hơn mức 

cần thiết vì các biện pháp thay thế hạn chế ít hơn tồn tại để đạt được các mục tiêu 

chính sách của việc điều tiết các sản phẩm nhựa. 

Jamaica cho biết họ sẽ phản ánh về mối quan ngại của Cộng hòa Dominican 

và trở lại với một phản ứng mạnh mẽ hơn ở giai đoạn sau. 
10. Hàn Quốc - Thiết bị tiết kiệm năng lượng 

Trung Quốc bày tỏ quan ngại với một quy định mới của Hàn Quốc liên quan 

đến thiết bị quản lý hiệu quả năng lượng. Trung Quốc lưu ý rằng thời gian chuyển 

tiếp 01 tháng được cung cấp ít hơn thời gian chuyển tiếp 06 tháng được đề xuất và 

các doanh nghiệp trong nước được phép có thời gian chuyển tiếp dài hơn. Trung 

Quốc cũng đề nghị Hàn Quốc thiết lập các yêu cầu kỹ thuật dựa trên hiệu suất của 

các sản phẩm thay vì thiết kế của chúng. 

Hàn Quốc nói rằng họ sẽ xem xét ý kiến của Trung Quốc và quay trở lại vấn 

đề khi tới thời điểm. 
11. Ả Rập Saudi Có thể phân hủy nhựa (OXO) 

Liên minh châu Âu, được Mỹ ủng hộ, bày tỏ quan ngại với quy định mới của 

Ả Rập Xê Út yêu cầu một số loại nhựa dùng một lần phải "phân hủy OXO" và 

mang một dấu hiệu cụ thể để chứng minh sự tuân thủ. EU cho biết họ đánh giá cao 

những nỗ lực của Ả Rập Xê Út trong việc bảo vệ môi trường, nhưng họ kêu gọi 

Thành viên này hoãn thực hiện biện pháp này cho đến khi các nghiên cứu khoa 

học tiếp theo về lợi ích môi trường thực sự của nhựa phân hủy OXO đã được hoàn 

thiện và trao đổi thêm về vấn đề này được thực hiện. 

Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ hoãn việc thực hiện biện pháp này cho đến tháng 

9 năm 2019. Ả Rập Xê Út cho biết họ đã khởi động một nghiên cứu quốc gia về 

tác động bất lợi của nhựa đối với môi trường và yêu cầu EU cung cấp bất kỳ 

nghiên cứu nào gần đây về vấn đề này. 
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