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Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và vấn đề 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 

 

Số 1: Ngày 14/08/2017, Tổng thống Trump đã ban hành một bản ghi nhớ chỉ 

đạo Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đánh giá các chính sách của Trung 

Quốc có thể liên quan đến đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và các yêu cầu về 

công nghệ "có thể làm tổn hại đến quyền sở hữu trí tuệ, đổi mới hoặc phát triển công 

nghệ ở Mỹ" theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974. 

Ngày 22/3/2018, USTR Hoa Kỳ công bố những tài liệu liên quan tới kết quả 

điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ đối với Trung Quốc. Trong đó USTR đã đưa ra kết 

luận cuối cùng trong nội dung điều tra Mục 301 công bố rằng cuộc điều tra đã xác 

định các chính sách và hoạt động chuyển giao công nghệ của Trung Quốc đã làm thiệt 

hại hàng tỷ đô la mỗi năm của Hoa Kỳ và đang cản trở, hạn chế thương mại của Hoa 

Kỳ và vì thế theo chỉ đạo, USTR sẽ công bố một danh mục thuế bổ sung áp dụng đối 

với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.  

Ngày 7/6/2018, Hoa Kỳ chính thức công bố danh mục các sản phẩm nhập khẩu 

từ Trung Quốc chịu mức thuế bổ sung 25%. Cụ thể tổng số dòng sản phẩm chịu thuế 

bổ sung thêm 25% sẽ có giá trị 34 tỷ đô la và bao gồm 818 dòng thuế. Trong đó các 

mặt hàng chịu thuế chủ yếu là hàng trung gian như máy móc cơ khí, máy móc thiết bị 

điện và điện tử. Hàng tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 1%. 
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Danh mục sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc thứ hai dự kiến sẽ chịu mức thuế 

bổ sung là 20% với 284 dòng thuế và cho số sản phẩm hàng hoá nhập khẩu trị giá 16 

tỷ đô la. Thời gian dự kiến áp dụng tháng 9 năm 2018. 

Danh mục thứ ba chịu mức thuế tăng thêm 10% với tổng giá trị sản phẩm hàng 

hoá nhập khẩu 200 tỷ đô la bao gồm gần 5900 sản phẩm. Thời gian dự kiến áp dụng 

chưa xác định. Trong đó đáng lưu ý là trong danh mục thứ 3 này có nhiều sản phẩm 

tiêu dùng như đồ gỗ, nội thất (16.7%), nhựa, cao su (5%) và nông sản, thuỷ sản 

(2.7%).  

Để trả đũa, ngày 16/6/2018, Trung Quốc cũng ban hành 2 danh mục thuế bổ 

sung thêm 25% áp lên hàng hoá nhập khẩu từ Hoa Kỳ. 25% thuế bổ sung trong danh 

mục hàng hoá thứ nhất tương đương với 545 dòng thuế và trị giá khoảng 34 tỷ đô la. 

Trong đó một danh mục sẽ có hiệu lực từ ngày 6/7/2018. 

Sau khi Hoa Kỳ công bố các kết quả điều tra liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ 

và tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung vào các mặt hàng của Trung Quốc, ngày 5/4/2018 

Trung Quốc đã đệ đơn lên WTO yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ theo trình tự giải 

quyết tranh chấp của WTO vì cho rằng hành động này của Hoa Kỳ đang vi phạm 

Điều XXIII của Hiệp định GATT 1994 do các mức thuế tăng thêm chỉ áp dụng đối 

với hàng hoá của Trung Quốc và vượt quá mức thuế ràng buộc trong Biểu cam kết 

của Hoa Kỳ đối với GATT 1994. Đến tháng 7/2018, Hoa Kỳ chấp nhận đề nghị tham 

vấn với Trung Quốc và cũng yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do về việc áp mức thuế 

tăng thêm 25% đối với các sản phẩm hàng hoá của Hoa Kỳ. Trong quá trình Hoa Kỳ 

và Trung Quốc giải trình trước Hội đồng hàng hoá của WTO về vấn đề này, Nhật Bản 

và EU bày tỏ quan điểm ủng hộ Hoa Kỳ về việc cần phải có chính sách bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ một cách mạnh mẽ hơn nhưng cũng cho rằng bất kỳ chính sách nào đưa 

ra phải phù hợp với các cam kết của WTO.  

 (Còn tiếp) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/12/2018-15/01/2019 

Nước thông báo Số lượng TB Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 2 Phụ gia thực phẩm; Xe buýt 

Ai Cập 11 Ngũ cốc; Thịt; Bơ; Hoá chất công nghiệp  

Ấn Độ 1 Phích cắm 

Argentina 6 Thiết bị nhãn khoa; Thuốc; Dầu động vật và thực vật; Đồ uống 

không cồn; Bao bì thực phẩm  

Bahrain 2 Phụ gia thực phẩm; Xe buýt; Kính; Giấy ăn; Dầu động thực vật; 

Thuốc lá 

Brazil 13 Thiết bị chiếu sáng; Thực phẩm nói chung; Cá; Dược phẩm; Đồ 

chơi; Thiết bị y tế; Thức ăn chăn nuôi; Hàng hoá; Xe đạp 

Canada 3 Đồ uống có cồn; Thiết bị y tế; Hóa chất vô cơ 

Chi lê 4 Hoá chất; Ống hút khói 

Colombia 1 Gỗ 

Cộng hoà Séc 8 Thiết bị đo lường 

El Salvador 2 Chất thải lỏng 

Đài Loan 10 Nông sản hữu cơ; Mỹ phẩm 

Hàn Quốc 2 Mỳ; Pin thứ cấp 

Hoa Kỳ 8 Thực phẩm; Dán nhãn thực phẩm; Nhiên liệu tái sử dụng; Hoá 

chất; Sản phẩm sinh học; Bật lửa thuốc lá 

Kuwait 3 Phụ gia thực phẩm; Xe buýt; Thiết bị điện tử 

Indonesia 3 Xi măng; Container; Dầu động thực vật 

Liên minh Châu 

Âu 

6 Rượu; Mỹ phẩm; Thực phẩm; Vật liệu xây dựng; Đồ chơi trẻ em 

 

Lithuania 1 Thực phẩm nói chung 

Mexico 10 Phương tiện cơ giới; Kỹ thuật năng lượng mặt trời; Thiết bị 

điện; Đường; Thuốc trừ sâu; Ga; Chất hoạt động bề mặt; Thiết 

bị y tế 
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Nga 4 Sản phẩm dành cho trẻ em; Phụ gia thực phẩm; Xe buýt; Hệ 

thống nhiên liệu; 

Nhật Bản 2 Các thiết bị không dây hoạt động gần với cơ thể con người; 

Dược phẩm 

Oman 2 Phụ gia thực phẩm; Xe buýt 

Peru 1 Phương tiện cơ giới 

Phần Lan 22 Vật liệu xây dựng;  

Philippines 2 Kính; Thép 

Qatar 2 Phụ gia thực phẩm; Xe buýt 

Tanzania 6 Hoá chất công nghiệp; Chất kết dính; Thịt 

Thái Lan 3 Lốp xe; Vật liệu đóng gói; Sản phẩm thép 

Tunisia 1 Các chế phẩm thực phẩm tương tự như pho mát dành cho con 

người 

Thổ Nhĩ Kỳ 3 Các loại hạt; Vật liệu xây dựng 

Thuỵ Sỹ 1 Thiết bị viễn thông 

Trung Quốc 8 Két chống trộm; Thiết bị phòng cháy chữa cháy; Thiết bị lọc 

bụi; Mỹ phẩm 

Uganda 13 Thiết bị y tế; Thiết bị đo lường; Nhiên liệu lỏng; Đường; Phụ gia 

thực phẩm; formaldehyd; Ống laminat; Thịt khô; Thịt thỏ 

Yemen 2 Phụ gia thực phẩm; Xe buýt 
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Ghế vệ sinh điện tử 

Ngày 18/1/2019, Đài Loan thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc Dự thảo 

"Yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với Ghế vệ 

sinh điện tử"" được thông báo cho WTO 

vào ngày 05/7/2018 mã thông báo 

G/TBT/N/TPKM/327 đã được ban hành 

vào ngày 11/1/2019 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2019. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_0327_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/327/Add.1 

Thực phẩm nhập khẩu  

Ngày 15/01/2019, Đài Loan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi một phần các quy định kiểm tra thực 

phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan. 

Các sản phẩm thực phẩm không được phép di 

chuyển, tiêu thụ hoặc bán trước khi được cho 

phép nhập khẩu. Tuy nhiên, gần đây đã có nhiều trường hợp vi phạm. Nhằm tăng 

cường trách nhiệm của các nhà nhập khẩu, Bộ Y tế và Phúc lợi dự định sửa đổi các 

Điều 7, 19 và 20 của Quy định về Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu và Sản phẩm 

Liên quan. Hiện tại Đài Loan 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 

góp ý kiến vào ngày 17/3/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_0284_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/353 
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Áo mưa dành cho trẻ em  

Ngày 15/1/2019, Đài Loan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với áo mưa dành 

cho trẻ em. Cụ thể, sẽ áp dụng phiên bản mới nhất 

của tiêu chuẩn CNS 15503: "Yêu cầu chung về an 

toàn của sản phẩm trẻ em" ban hành ngày 18 

tháng 10 năm 2018, làm tiêu chuẩn kiểm tra cho 

áo mưa dành cho trẻ em. Nội dung sửa đổi như sau: DMP và DEP bị xóa khỏi 

phạm vi của các phthalate bị hạn chế, làm giảm số lượng phthalate bị hạn chế từ 8 

xuống 6 (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP và DNOP) và tổng nồng độ của chúng 

trong các hỗn hợp không thể vượt quá 0,1% (wt/wt). Mục đích của dự thảo nhằm 

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

thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/5/2019. Hạn cuối cùng để các nước 

thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 17/3/2019. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_0285_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/354 

Két chống trộm  

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với két sắt chống trộm. 

Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định 

nghĩa, phân loại và dấu hiệu nhận biết, yêu cầu 

kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, đánh dấu, đóng 

gói, vận chuyển và lưu trữ két chống trộm. Tiêu 

chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế, sản xuất đối với két an toàn chống trộm, máy 
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rút tiền tự động chống trộm (ATM). Mục đích của Dự thảo nhằm phòng chống các 

hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 

ngày kể từ ngày thông báo cho WTO. 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 trước ngày 16/2/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_6494_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1303. 

Cửa kho tiền 

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về thông 

số kỹ thuật chung cho Cửa kho tiền. Tiêu 

chuẩn này quy định các điều khoản và 

định nghĩa, phân loại và dấu hiệu nhận 

biết, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, đánh dấu, đóng gói, vận chuyển và 

lưu trữ cửa kho tiền. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sản xuất, lắp đặt và kiểm tra 

cửa kho tiền được sử dụng trong tài chính, an ninh, thương mại và các ngành công 

nghiệp liên quan. Cửa được sử dụng trong các di tích văn hóa và nơi lưu trữ vật 

phẩm quan trọng có thể tham khảo tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này không áp dụng 

cho các kho phát hành của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Mục đích của Dự 

thảo nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian 

dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO. 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 16/2/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_6495_00_x.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1304 
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Máy dò khí dễ cháy  

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu 

chuẩn quốc gia đối với Máy dò khí dễ cháy － Phần 

1: Máy dò khí dễ cháy sử dụng trong công nghiệp và 

thương mại. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, 

kiểm tra và đánh dấu các máy dò khí dễ cháy để sử 

dụng trong công nghiệp và thương mại. Mục đích của 

Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến 

thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO. 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 16/2/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_6496_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1305 

Máy dò khí dễ cháy 

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Máy dò khí dễ cháy － Phần 1: Máy 

dò khí dễ cháy sử dụng trong gia đình. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, 

kiểm tra và đánh dấu các máy dò khí dễ cháy sử dụng trong gia đình, giúp phát 

hiện khí metan, propan và carbon monoxide. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể 

từ ngày thông báo cho WTO. 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 16/2/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_6497_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1306 
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Thiết bị y tế  

Ngày 22/01/2019, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Sửa đổi "Quy định về đặc điểm kỹ thuật 

tiêu chuẩn của thiết bị y tế". Cụ thể Bộ An toàn 

Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) đã xây 

dựng các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mới cho 

'Ống tiêm, kim, bộ lọc' và 'Kim, bộ lọc, có thể tái sử dụng'. Mục đích của dự thảo 

nhằm tăng cường sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân và các chuyên gia y tế. 

Hiện tại Hàn Quốc 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 góp ý kiến vào ngày 

24/3/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_0387_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/808 

Ghi nhãn thực phẩm  

Ngày 03/1/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO 

về việc ban hành dự thảo Quyết định về ngày tuân thủ 

thống nhất các quy định ghi nhãn thực phẩm. Cụ thể, ngày 

01/1/2022 sẽ được chọn là ngày tuân thủ thống nhất các 

quy định ghi nhãn thực phẩm. Mục đích của hành động 

này nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của việc thay đổi 

nhãn. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của Quyết định 

vào ngày 20/12/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý 

kiến vào ngày 19/2/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0010_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1435 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Thuốc thú y  

Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi Pháp lệnh Quy định điều chỉnh đối với 

các sản phẩm thuốc thú y - Kiểm soát việc sản 

xuất và chất lượng thuốc thú y. Mục đích của 

dự thảo nhằm đáp ứng sự tiến bộ của khoa học 

và công nghệ sản xuất thuốc thú y. Thời gian 

dự kiến thông qua vào tháng 03 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 03 

năm kể từ đăng trên công báo chính thức. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 19/3/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0328_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/618 
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

21/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về phao vô 

tuyến chỉ vị trí khẩn 

cấp hàng hải (EPIRB) 

hoạt động ở băng tần 

406,0 MHz đến 406,1 

MHz 

28/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-21-2018-TT-

BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia-

ve-phao-vo-tuyen-chi-vi-tri-

khan-cap-hang-hai-EPIRB-

404139.aspx 

2 Thông tư 

20/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông  

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị vô 

tuyến di động mặt đất 

có ăng ten liền dùng 

cho truyền dữ liệu và 

thoại 

28/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-20-2018-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-ve-thiet-bi-vo-tuyen-

di-dong-mat-dat-404670.aspx 

3 Thông tư 

134/2018/TT-

BTC của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với xuồng 

(tàu) cao tốc dự trữ 

quốc gia  

28/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-

tu-134-2018-TT-BTC-quy-

chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-

voi-xuong-tau-cao-toc-du-tru-

quoc-gia-405186.aspx 

4 Thông tư 

40/2018/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về keo dán gỗ  

27/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-

tu-40-2018-TT-BNNPTNT-

Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-

ve-keo-dan-go-405134.aspx 

5 Quyết định 

4889/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công thương 

Tiêu chuẩn kỹ thuật và 

hướng dẫn công bố 

hiệu suất và dán nhãn 

năng lượng áp dụng 

27/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Quyet-dinh-4889-QD-

BCT-2018-cong-bo-tieu-chuan-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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cho chương trình dán 

nhãn năng lượng đối 

với sản phẩm đèn 

chiếu sáng LED  

ky-thuat-hieu-suat-va-dan-nhan-

nang-luong-403823.aspx 

6 Thông tư 

28/2018/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Quy định quy chuẩn 

kỹ thuật công tác bay 

đo từ và trọng lực 

trong hoạt động điều 

tra địa chất về khoáng 

sản và thăm dò khoáng 

sản  

26/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

tu-28-2018-TT-BTNMT-quy-

dinh-ky-thuat-cong-tac-bay-do-

tu-trong-dieu-tra-dia-chat-

khoang-san-404762.aspx 

7 Thông tư 

30/2018/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Quy định quy chuẩn 

kỹ thuật về quan trắc 

và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy 

văn đối với trạm khí 

tượng thủy văn chuyên 

dùng  

26/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-30-2018-TT-

BTNMT-ky-thuat-quan-trac-

doi-voi-tram-khi-tuong-thuy-

van-chuyen-dung-404795.aspx 

8 Thông tư 

29/2018/TT-

BLĐTBXH của 

Bộ trưởng Bộ 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn lao 

động khi làm việc 

trong không gian hạn 

chế 

25/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-

luong/Thong-tu-29-2018-TT-

BLDTBXH-quy-chuan-quoc-

gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-

khong-gian-han-che-

320842.aspx 

9 Thông tư 

41/2018/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và quy định 

kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích 

sinh hoạt  

14/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-41-

2018-TT-BYT-Quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-va-quy-dinh-

kiem-tra-chat-luong-nuoc-sach-

403511.aspx 
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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 Nghị quyết 

155/NQ-CP của 

Chính phủ 

Phê duyệt Hiệp định 

giữa Việt Nam và Thái 

Lan về hợp tác khoa 

học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo  

24/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-155-NQ-CP-2018-phe-

duyet-Hiep-dinh-Viet-Nam-

Thai-Lan-ve-Hop-tac-khoa-hoc-

cong-nghe-403218.aspx 

2 Công điện 

9863/CĐ-BNN-

TY của Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Ngăn chặn tình trạng 

nhập lậu, vận chuyển 

trái phép, buôn bán, 

tiêu thụ động vật, sản 

phẩm động vật nhập 

lậu từ nước ngoài vào 

Việt Nam  

19/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Cong-dien-9863-CD-

BNN-TY-2018-ngan-chan-

nhap-lau-trai-phep-buon-ban-

dong-vat-nhap-lau-403142.aspx 

3 Thông tư 

43/2018/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy định về xuất khẩu, 

nhập khẩu giống cây 

trồng, giống vật nuôi, 

nguồn gen cây trồng; 

nhập khẩu thuốc bảo vệ 

thực vật và nhập khẩu 

vật thể 

28/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

43-2018-TT-BNNPTNT-xuat-

khau-nhap-khau-giong-cay-

trong-giong-vat-nuoi-

404031.aspx 

4 Thông tư 

55/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công Thương 

Quy định về việc nhập 

khẩu thuốc lá nguyên 

liệu theo hạn ngạch 

thuế quan năm 2019   

26/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

55-2018-TT-BCT-nhap-khau-

thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-

ngach-thue-quan-2019-

403965.aspx 

5 Thông tư 

37/2018/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Danh mục sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực 

quốc gia  

25/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

37-2018-TT-BNNPTNT-Danh-

muc-san-pham-nong-nghiep-
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Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

chu-luc-quoc-gia-404669.aspx 

6 Thông tư 

18/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy định về danh mục 

thiết bị vô tuyến điện 

được miễn giấy phép 

sử dụng tần số vô tuyến 

điện, điều kiện kỹ thuật 

và khai thác kèm theo  

20/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-18-2018-TT-

BTTTT-sua-doi-Thong-tu-46-

2016-TT-BTTTT-thiet-bi-vo-

tuyen-dien-403719.aspx 

7 Thông tư 

51/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công Thương 

Quy định về quản lý 

nhập khẩu, xuất khẩu 

và tạm nhập - tái xuất 

các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn theo Nghị 

định thư Montreal về 

các chất làm suy giảm 

tầng ô-dôn 

19/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

51-2018-TT-BCT-nhap-khau-

xuat-khau-tam-nhap-tai-xuat-

chat-lam-suy-giam-tang-o-don-

403093.aspx 

8 Thông tư 

59/2018/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Hướng dẫn việc dán 

nhãn năng lượng đối 

với xe mô tô, xe gắn 

máy sản xuất, lắp ráp 

và nhập khẩu  

17/12/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-59-

2018-TT-BGTVT-dan-nhan-

nang-luong-doi-voi-xe-mo-to-

san-xuat-lap-rap-va-nhap-khau-

392612.aspx 
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Quan ngại thương mại là những biện pháp kỹ thuật ở dạng dự thảo hoặc đã có hiệu lực được 

các nước nêu ra để trao đổi, thảo luận, phản biện tại Ủy ban TBT/WTO do bởi những biện 

pháp này được cho rằng sẽ hoặc đã gây ra nhiều những rào cản không cần thiết trong 

thương mại quốc tế.  

Văn phòng TBT Việt Nam căn cứ vào Biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO, biên dịch lại để 

giới thiệu về quan ngại thương mại của một số thị trường hoặc một số mặt hàng xuất khẩu 

mà Việt Nam có quan tâm. 

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 

Năm 2014, Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa 

ra quy định kiểm soát đồ uống có cồn, bao gồm các Quy định, quy trình và điều 

kiện đối với nhãn của đồ uống có cồn. Tuy nhiên, biện pháp này đã vấp phải nhiều 

quan ngại từ các nước Thành viên WTO và được cho rằng gây ra trở ngại không 

đáng có đến thương mại quốc tế. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Đại diện của Liên minh châu Âu nêu quan ngại: 

+ Liên minh Châu Âu hoan nghênh bản sửa đổi hướng dẫn kỹ thuật được 

công bố tại trang web của Văn phòng Ủy ban kiểm soát đồ uống có cồn vào tháng 

4 năm ngoái. 

+ Liên minh châu Âu hoan nghênh việc tham vấn với các bên liên quan do 

Văn phòng Ủy ban Y tế Quốc gia tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2017 và cuộc 

tham vấn thứ hai được tổ chức gần đây vào ngày 5 tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, 

kết quả của hai cuộc tham vấn đã không được công khai và Liên minh Châu Âu 

muốn Thái Lan cung cấp thông tin về vấn đề này. Đặc biệt, Liên minh châu Âu 

muốn có thông tin về bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến việc xem xét các 

hướng dẫn thực hiện kỹ thuật. 

+ Như đã nêu trong các cuộc họp của Ủy ban TBT trước đây và trong ý kiến 

bằng văn bản được gửi vào năm 2015, Liên minh châu Âu đề cập đến các yêu cầu 
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ghi nhãn nghiêm ngặt trong Quy định và việc các quy định liên quan về những 

thông điệp được phép ghi trên nhãn không rõ ràng có thể dẫn đến việc nhận thức 

không nhất quán. 

+ Liên minh châu Âu thừa nhận rằng các hướng dẫn kỹ thuật sửa đổi có xem 

xét đến các bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, EU lưu ý rằng Quy định, như được 

giải thích trong hướng dẫn, nghiêm cấm các khiếu nại về tài sản, lợi ích hoặc chất 

lượng của các sản phẩm rượu dù trực tiếp hay gián tiếp và việc cấm này sẽ có tác 

động đến một số điều khoản cụ thể thường được sử dụng trong Liên minh Châu 

Âu liên kết với quá trình lão hóa hoặc lớn mạnh và với các điều kiện hoặc đặc tính 

của sản phẩm. 

+ Biện pháp này cấm các tuyên bố khuyến khích tiêu thụ rượu, EU cho rằng 

cần làm rõ thêm về các yêu cầu cụ thể được đưa ra bởi Thái Lan để tránh tác động 

không đáng có đến thương mại và nhận thức khác nhau. 

+ Trước những điều trên, Liên minh châu Âu cho rằng các hướng dẫn sửa đổi 

vẫn chưa rõ ràng và không cung cấp thông tin cụ thể toàn diện về việc làm thế nào 

để đảm bảo Quy định ghi nhãn của Thái Lan. Liên minh châu Âu mời chính phủ 

Thái Lan làm rõ thêm việc thực thi Quy định và hoan nghênh cũng như khuyến 

khích sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình này. 

- Đại diện của Hoa Kỳ nêu quan ngại về tác động thương mại của quy định 

này. Hoa Kỳ yêu cầu cập nhật việc tham vấn về các hướng dẫn quy định, được đưa 

ra bởi Thái Lan tại cuộc họp Ủy ban trước đó và đặt ra câu hỏi liệu các bên liên 

quan có thể tham gia vào việc tham vấn này hay không. Yêu cầu công bố đánh giá 

sơ bộ đối với nhãn cảnh báo cho đồ uống có cồn cũng được đề cập tại cuộc họp 

này. Hoa Kỳ một lần nữa yêu cầu Thái Lan cập nhật kế hoạch của mình đối với 
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nhãn và yêu cầu mọi thay đổi về quy định ghi nhãn phải được thông báo cho Ủy 

ban TBT để các nước thành viên có cơ hội góp ý trước khi biện pháp có hiệu lực. 

- Đại diện của Nhật Bản chia sẻ những quan ngại mà các phái đoàn EU và 

Hoa Kỳ nêu ra và yêu cầu cập nhật về các cuộc tham vấn. Ngoài ra, Nhật Bản yêu 

cầu Thái Lan cần phải xem xét đến các ý kiến của Thành viên về biện pháp này. 

- Đại diện của Argentina chia sẻ những quan ngại được đưa ra bởi các Thành 

viên khác. Argentina đã chú ý hơn đến những phát triển trong việc thực hiện tiêu 

chuẩn và yêu cầu Thái Lan cung cấp thông tin mới về biện pháp này. 

- Đại diện Guatemala đồng ý với sự cần thiết phải bảo vệ sức khỏe của người 

tiêu dùng và mục tiêu hợp pháp của Thái Lan để giảm mức tiêu thụ rượu trong dân 

số. Tuy nhiên, Guatemala cho rằng biện pháp này có thể hạn chế thương mại hơn 

mức cần thiết. Tại cuộc họp của Ủy ban trước, Thái Lan đã thông báo rằng họ sẽ 

tiến hành tham vấn vào tháng 5 năm 2018. Guatemala thắc mắc rằng liệu có báo 

cáo về các cuộc tham vấn đó hay không và liệu có một cuộc tham vấn cộng đồng 

khác sẽ được tổ chức hay không. 

- Đại diện Chile chia sẻ những quan ngại của các Thành viên khác và yêu cầu 

thông tin chi tiết về các bước tiếp theo từ các cuộc tham vấn công khai mới nếu có. 

- Đại diện Thái Lan đã cập nhật cho các Thành viên về tiến trình trên tài liệu 

kỹ thuật của quy định về kiểm soát ghi nhãn đối với đồ uống có cồn. Thái Lan 

nhắc lại hai ưu tiên trọng tâm cua mình: (i) sửa đổi phiên bản thứ hai của tài liệu 

kỹ thuật; và (ii) kế hoạch đánh giá của quy định. Thái Lan lưu ý rằng việc sửa đổi 

được thực hiện trong giai đoạn tham vấn các bên liên quan và ba phiên tham vấn 

theo kế hoạch đã được hoàn thành một vài tuần trước đó. Tất cả các bên quan tâm, 

bao gồm bên tư nhân, đại sứ quán nước ngoài, chính phủ và các tổ chức xã hội dân 

sự đều đã tham gia thảo luận. Thái Lan hiện đang tổng hợp và xem xét tất cả các ý 
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kiến đã gửi và sẽ chính thức công bố chúng trên trang web của Văn phòng Ủy ban 

Kiểm soát Rượu. Ngoài ra, những ý kiến đó sẽ được đề xuất cho nhóm công tác 

riêng và các ủy ban có trách nhiệm, để xem xét cải tiến hơn nữa tài liệu này. 

Cuối cùng, Thái Lan đã công bố bản đánh giá chính về quy định kỹ thuật trên 

các trang web của Trung tâm Nghiên cứu Rượu Thái Lan và Văn phòng Ủy ban 

Kiểm soát Rượu. Đánh giá kết luận rằng nhãn cảnh báo bằng hình ảnh trên đồ 

uống có cồn có tác động đáng kể đến việc ra quyết định của người tiêu dùng khi 

mua đồ uống có cồn ở Thái Lan. Hình ảnh của các ngôi sao điện ảnh, diễn viên, ca 

sĩ và vận động viên đặc biệt thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Quy định được 

đề cập đã có hiệu lực trong hai năm rưỡi, do đó, một đánh giá khác - đánh giá tác 

động dài hạn ở nhiều khía cạnh khác nhau - là cần thiết. Liên quan đến biện pháp 

cảnh báo bằng hình ảnh, Thái Lan khẳng định họ sẽ tuân theo các cam kết của 

TBT và thông báo biện pháp này cho Ủy ban TBT đúng hạn. Thái Lan cũng tái 

khẳng định việc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc thương mại tự do và quyền bảo vệ 

sức khỏe của người dân Thái Lan, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

 

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


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 của Văn phòng TBT Việt Nam 

Ngày 14/1/2019, Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức cuộc họp tổng kết đánh 

giá hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Tham dự 

cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh, đại diện các đơn vị trực 

thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có liên quan đến triển khai 

nhiệm vụ TBT và toàn thể lãnh đạo, viên chức của Văn phòng. 

Năm 2018, việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Thông tư 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 đã thay thế các quy định không còn phù hợp liên 

quan tới hoạt động TBT tại Việt Nam và tổ chức hoạt động thông báo và hỏi đáp về 

TBT hiệu quả hơn phù hợp với những thực tiễn thay đổi tại Việt Nam và quốc tế. 

Ngoài việc phân công trách nhiệm và hướng dẫn phương thức làm việc, phối hợp 

giữa các thành viên Ban liên ngành TBT và hướng dẫn Mạng lưới TBT Việt Nam 

thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về TBT theo quy định tại Quyết định số 

46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn mới của WTO thì các 

quy định trong Thông tư sẽ giúp tăng cường phối hợp hoạt động trong Mạng lưới 

TBT Việt Nam và giữa các thành viên Ban liên ngành TBT về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại; củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan này 

đặc biệt liên quan tới thông báo, góp ý, nêu quan ngại và xử lý ý kiến góp ý, quan 

ngại thương mại về TBT từ đó góp phần bảo đảm nghĩa vụ thành viên của Việt Nam 

trong WTO cũng như hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu thông qua việc cung cấp và xử 

lý kịp thời các thông tin về TBT. 
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Toàn Cảnh hội nghị Tổng kết Văn phòng TBT Việt Nam 

Văn phòng TBT Việt Nam đã cập nhật kịp thời tất cả các thông báo trên trong 

Bản tin hàng tháng của Văn phòng, đồng thời lựa chọn những thông báo dự thảo từ 

những thị trường trọng điểm có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam để thực 

hiện cảnh báo dạng tin ngắn. Bên cạnh đó, nhằm mục đích theo dõi liên tục và sâu sát 

các thông báo từ các nước Thành viên WTO, Văn phòng TBT Việt Nam đã liên tục 

cập nhật hàng ngày các thông báo mới, từ đó lựa chọn những thông báo từ các thị 

trường trọng điểm có khả năng ảnh hướng đến xuất khẩu của Việt Nam để thực hiện 

cảnh báo dạng tin ngắn và cập nhật trên cổng thông tin của Văn phòng TBT Việt 

Nam... Điều này giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi, tìm hiểu các thông báo 

mới nhất từ những thị trường mình quan tâm. Ngoài ra, Văn phòng TBT Việt Nam đã 

thực hiện gửi được 21 thông báo của Việt Nam, trong đó: Bộ Thông tin và Truyền 

thông (1), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3), Bộ Công Thương (2), Bộ 

Giao thông vận tải (8), Bộ Y tế (7) đảm bảo đúng theo yêu cầu về thời hạn góp ý, gửi 

thông báo kịp thời, các nội dung trong thông báo đều có sự xác nhận của đơn vị soạn 

thảo để đảm bảo độ chính xác trước khi gửi đi. Thông báo được đăng tải trên hệ thống 

của WTO sau khoảng 1-2 ngày gửi thông báo. 
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Ông Nguyễn Hoàng Linh Phát biểu tại hội nghị 

Với vai trò đầu mối Văn phòng cũng đã hỗ trợ kịp thời việc cung cấp thông tin 

cho các doanh nghiệp, tổ chức có quan tâm trong nước cũng như điều phối hoạt động 

xử lý quan ngại thương mại của Việt Nam. Đồng thời, Văn phòng cũng đã tích cực 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Tổng cục rà soát quy định pháp luật trong nước 

nhằm đảm bảo với cam kết Chương TBT trong các Hiệp định Thương mại Tự do 

FTA đã có hiệu lực như CP TPP và EVFTA hoặc chủ động, phối hợp trả lời trong quá 

trình xây dựng phương án đàm phán đối với các Hiệp định FTA khác như Việt Nam - 

Israel; Hiệp định FTA Việt Nam - Anh; và Hiệp định RCEP. 

Từ những hoạt động của năm 2018, sau khi đánh giá những mặt ưu điểm và 

hạn chế, Văn phòng TBT Việt Nam đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2019 trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và sự góp ý, thống nhất cao của các 

đại diện tham dự cuộc họp như sau:  

a) Tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động thông báo, hỏi đáp, xử lý ý kiến 

góp ý, quan ngại thương mại về TBT. Đặc biệt:   

- Tập trung hướng dẫn các Điểm TBT cấp Bộ và cơ quan thực hiện hoạt động 

TBT ở địa phương thực hiện quy trình thông báo, hỏi đáp, xử lý ý kiến góp ý và quan 

ngại thương mại theo quy định tại Thông tư “Quy định hoạt động, phối hợp trong 
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Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.  

- Thực hiện tốt chức năng điều phối Mạng lưới TBT Việt Nam trong việc xử lý 

quan ngại thương mại liên quan tới Việt Nam tại các phiên họp của Uỷ ban TBT 

WTO. 

b) Tiếp tục triển khai công tác đầu mối đàm phán, thực thi cam kết TBT 

trong các Hiệp định thương mại tự do khu vực theo Quyết định số 46/2017/QĐ-

TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ:  

- Đối với Hiệp định CP TPP: Thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ khi 

được ban hành; 

- Đối với Hiệp định EVFTA: Tiếp tục rà soát cam kết với pháp luật trong nước 

để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, chuẩn bị cho việc thực thi khi Hiệp định 

này có hiệu lực; 

- Đối với Hiệp định Việt Nam - Israel: Tiếp tục chuẩn bị phương án tham gia 

đàm phán Chương TBT;  

- Đối với các Hiệp định khác: Tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan tới 

TBT khi có yêu cầu.  

c) Triển khai nhiệm vụ KH&CN được giao “Nghiên cứu cơ sở lý luận và 

thực tiễn để xây dựng Dự thảo Đề án tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật và biện 

pháp phòng vệ thương mại nhằm bảm đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng cho 

doanh nghiệp trong nước” thực hiện theo Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020 

xét đến năm 2025. 

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của bộ phận chuyên môn trong công tác TBT, đặc 

biệt về đàm phán và giải quyết tranh chấp liên quan tới TBT; 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của bộ phận thông tin trong công tác quản trị, vận 

hành... để phục vụ công tác liên quan tới Cổng thông tin TBT Việt Nam./.  
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