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Minh bạch hóa trong quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và quy trình 

đánh giá sự phù hợp là một yếu tố quan trọng giúp giảm bớt các rào cản kỹ thuật 

và thuận lợi hóa thương mại giữa các nước. Các yêu cầu cao về minh bạch hóa 

trước mắt có thể tạo thuận lợi cho các nước phát triển, những nước vốn có hạ tầng 

pháp lý và kỹ thuật chắc chắn đủ điều kiện thực hiện các yêu cầu cao về minh bạch 

hóa. Tuy nhiên, về lâu dài, các nước đang phát triển cũng sẽ đạt được lợi ích thông 

qua việc nắm bắt chính sách kỹ thuật của các nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

sớm tiếp cận thông tin khi xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm.  

Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng mô hình tư vấn TBT và cơ chế tham vấn 

chuyên gia của một số nước thành viên WTO” đã đạt được một số kết quả như sau: 

Thứ nhất, đề tài đã tổng quan được các khái niệm có liên quan về tư vấn, 

tham vấn và xác định được 3 mô hình tổ chức tư vấn, tham vấn TBT gồm:  

(1) Mô hình cơ quan tư vấn nằm trong Điểm Hỏi đáp quốc gia về TBT;  
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(2) Mô hình cơ quan tư vấn không nằm trong Điểm Hỏi đáp quốc gia về 

TBT mà nằm trong các Điểm hỏi đáp về TBT của các Bộ thuộc Mạng lưới TBT 

Việt Nam; và  

(3) Mô hình cơ quan tư vấn không nằm trong Điểm Hỏi đáp quốc gia và 

Điểm hỏi đáp của các Bộ. 

Kinh nghiệm của một số quốc gia thành viên WTO trong việc tổ chức hoạt 

động này từ Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc cũng đã được phân tích và một số bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng mô hình phù hợp cũng đã được rút 

ra, đó là:  

(1) Cần có sự phối hợp hiệu quả của nhiều cơ quan liên quan dưới sự điều 

hành của một cơ quan quản lý nhà nước;  

(2) Xây dựng cổng thông tin điện tử với việc thống nhất hoạt động quản lý 

và vận hành thông qua mạng là nền tảng hỗ trợ cho mọi hoạt động của cơ quan 

thông báo và hỏi đáp về TBT;  

(3) Sự tham gia chủ động, tích cực của các đối tượng, chủ thể trong nền kinh 

tế đóng vai trò quan trọng trong mô hình tư vấn TBT;  

(4) Cần xây dựng được một đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu về TBT là nòng 

cốt của mô hình tư vấn TBT. 

Thứ hai, nhiệm vụ cũng đã phần tích được thực trạng tổ chức và hoạt động 

tư vấn và cơ chế tham vấn TBT tại Việt Nam với việc phân cấp mô hình tư vấn 

theo 3 cấp là Trung ương, các Bộ/ngành và 63 tỉnh thành trong cả nước. Tuy 

nhiên, việc tổ chức hoạt động của các mô hình tư vấn này ngoài một số thành công 

như đã thực hiện được việc xây dựng, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và 

tổ chức được một số các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ thì 

còn cho thấy nhiều bất cập, như sau: 

(1) Công tác tham vấn của mô hình thiếu hiệu quả;  

(2) Chưa có sự phối hợp phù hợp và hiệu quả với các chủ thể liên quan, đặc 

biệt là doanh nghiệp; 
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(3) Chưa chú trọng thực sự đến công tác tham vấn;  

(4) Sự điều phối của các cơ quan trong quá trình tham vấn TBT thiếu hiệu 

quả; 

(5) Chưa có cơ sở dữ liệu về TBT một cách tổng thể để tạo điều kiện cho 

các chủ thể liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến; và  

(6) Quy trình gửi thông tin của mô hình chưa hiệu quả. 

 

 (Còn tiếp) 

 

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


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/10/2018-15/11/2018 

Nước thông báo Số lượng TB Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 4 Thực phẩm; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến; Dán nhãn năng 

lượng 

Argentina 13 Đồ uống có cồn; Nội thất; Bảo hộ lao động; Ngũ cốc; Thực 

phẩm nói chung 

Bahrain 3 Thực phẩm nói chung; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến 

Brazil 15 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Mô tô; Thực phẩm; Đồ chơi; Thiết 

bị đo lường; Đồ uống không cồn; Chăn nuôi 

Burundi 1 Bao tải 

Canada 5 Nội thất; Amiăng và các sản phẩm có chứa amiăng; Tinh trùng 

và trứng hỗ trợ sinh sản cho người; Quạt; Dược phẩm 

Chi lê 2 Lốp xe 

Colombia 1 Các sản phẩm đã qua sử dụng, đã sửa chữa, tái sản xuất hoặc tân 

trang 

Costa Rica 2 Đồ chơi; Lốp xe 

Các Tiểu Vương 

quốc Ả Rập thống 

nhất 

3 Thực phẩm; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến 

Ecuador 1 Đánh giá sự phù hợp 

Đài Loan 5 Thực phẩm nói chung; Mỹ phẩm; Lốp ô tô; Dược phẩm 

Hàn Quốc 13 Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác; Mỹ phẩm; Hoá 

chất; Hợp chất polymer; Thực phẩm 

Hoa Kỳ 48 Thiết bị y tế; Vận tải; Gỗ; Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu; Mỹ 

phẩm; Mô hình VAT của Rotorcraft S-52L; Thiết bị bảo hộ; Hóa 

chất trong thực phẩm; Bồn tắm dành cho trẻ sơ sinh; Thiết bị 

phòng cháy; Hoá chất; Vật liệu xây dựng; Máy điều hòa không 

khí; Phương tiện cơ giới; Sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh; Hệ 

thống chẩn đoán tích hợp; Cam và quýt; Vận chuyển vật liệu 

nguy hiểm; Đèn xe cơ giới; Hồ đào  
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại              Bản tin số 11/2018 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

6 

Honduras 6 Thực phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Dược phẩm 

Kuwait 4 Thực phẩm; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến; Dán nhãn năng 

lượng 

Israel 5 Đồ uống có cồn; Thuốc lá; Hoa quả; Cửa chống cháy; Ghi nhãn 

thực phẩm 

Liên minh Châu 

Âu 

9 Vật liệu xây dựng; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác; 

Động cơ; Máy rửa bát; Mỹ phẩm; Dầu ăn; Thiết bị y tế 

Malaysia 1 Thiết bị y tế 

Mexico 10 Máy đun nước nóng; Trứng gà; Động cơ đốt trong; Công tơ mét; 

Đường sắt; Thang máy; Thiết bị xử lý nước sinh hoạt; Khí hóa 

lỏng (LPG); Xe cơ giới  

Nhật Bản 1 Thiết bị đầu cuối 

Nigeria 3 Thức ăn gia cầm; Thức ăn cho gà 

Oman 3 Thực phẩm; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến 

Philippines 2 Sữa và các sản phẩm từ sữa; Nước giải khát 

Qatar 3 Thực phẩm; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến 

Seychelles 1 Nhựa 

Singapore 1 Thiết bị vệ sinh 

Sri Lanka 2 Đường; Các sản phẩm được đưa ra trong Công báo đặc biệt của 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka số 2079/70 

ngày 13 tháng 7 năm 2018 sửa đổi ngày 10 tháng 8; và 2079/42 

ngày 12 tháng 7 năm 2018 sửa đổi ngày 8 tháng 8 năm 2018 

Tanzania 10 Chất hoạt động bề mặt; Thực phẩm đóng gói; Ngũ cốc  

Thái Lan 3 Đồ uống có cồn; Enzyme chế biến thực phẩm hoặc enzyme thực 

phẩm; Máy nước nóng 

Thổ Nhĩ Kỳ 10 Vải dệt; Vận tải đô thị và đường bộ; Vật liệu xây dựng  

Trung Quốc 12 Đèn xe ô tô; Đèn LED chiếu sáng đường bộ và đường hầm; Máy 

bán đồ uống tự động; Sản phẩm đèn LED chiếu sáng trong nhà; 

Điều hoà không khí; Máy rửa bát 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại              Bản tin số 11/2018 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

7 

Uganda 101 Chất hoạt động bề mặt; Thuốc nổ thương mại; Quản lý chất thải; 

Kem; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Giày dép; Thịt; Phương tiện 

cơ giới; Sơn và véc ni; Thùng chứa; Vật liệu xây dựng; Ngũ cốc; 

Phụ gia thực phẩm; Xi măng; Polyethylene; Polyvinyl clorua 

(PVC); Vải dệt; Tã dành cho người lớn; Phân bón; Thiết bị giải 

trí; An toàn lao động; Thiết bị bảo hộ; Dược phẩm; Bê tông; Dây 

thép; Nội thất; Dầu nhờn; Cửa số; Các sản phẩm dầu mỏ nói 

chung; Cao su  

Ukraine 1 Bao bì đóng gói để bảo quản và thải bỏ chất thải phóng xạ 

Uruguay 2 Thực phẩm nói chung  

Yemen 3 Thực phẩm; Dầu nhờn; Thực phẩm chế biến 

Việt Nam 1 Thiết bị vệ sinh 
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Thiết bị sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt  

Ngày 18/10/2018, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Thông tư  Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, 

thiết bị sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt. 

Thông tư này quy định các tiêu chí xác định và 

biện pháp đánh giá sản phẩm, thiết bị sử dụng 

nước tiết kiệm. Danh mục các sản phẩm, thiết bị 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được 

quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

Thông tư này áp dụng đối với: 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị sử dụng  nước. 

- Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Việc đánh giá các sản phẩm và thiết bị tiết kiệm nước theo tiêu chí tại Điều 4 của 

dự thảo Thông tư này sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của tổ chức và cá 

nhân. 

Nhãn tiết kiệm nước phải có các thông tin sau:  

- Số chứng nhận, được thể hiện dưới dạng mã số/mã vạch do tổ chức chứng nhận 

cấp. Số chứng nhận này phải thể hiện theo đúng quy định của mã số/mã vạch và 

phải cung cấp tối thiểu các thông tin sau: 

- Tên và địa chỉ của tổ chức chứng nhận; 

- Thông tin về tổ chức/cá nhân được cấp nhãn tiết kiệm nước; 

- Thông tin về sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm nước; 

Cấp hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm được thể hiện dưới dạng dấu sao. Cấp 1 

ứng với một sao, cấp 2 ứng với hai sao và cấp 3 ứng với ba sao. 
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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 đưa ra góp ý là ngày 17/12/2018. Thông 

tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Circular%20water-

saving%20products%20and%20equipment.docx  

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/136 

Đèn xe  

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về đặc tính 

trắc quang của đèn trước, đèn sau, đèn đánh dấu đường biên cuối và đèn báo hiệu 

dừng dành cho xe cơ giới. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính trắc 

quang, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra và các quy định khác của đèn. 

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 và 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 06/1/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5747_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1288 

Phương tiện cơ giới 

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giới hạn và 

phương pháp đo lường tiếng ồn của phương tiện cơ giới. Tiêu chuẩn này áp dụng 

cho các loại xe được phân loại M và N. 

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 là ngày 01/7/2020. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên WTO tham gia 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Circular%20water-saving%20products%20and%20equipment.docx
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Circular%20water-saving%20products%20and%20equipment.docx
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5747_00_x.pdf
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góp ý kiến vào trước ngày 06/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5749_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1290 

Đèn LED  

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự 

thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối 

thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng 

của đèn LED dùng chiếu sáng đường bộ 

và đường hầm. Tiêu chuẩn này được áp 

dụng cho đèn LED với điện áp danh định 

AC 220V và tần số 50Hz, bao gồm nguồn 

sáng LED và thiết bị điều khiển của nó 

không bao gồm các thành phần điều khiển kết nối có thể được lắp đặt độc lập hoặc 

các phụ kiện chức năng khác không liên quan đến ánh sáng. Mục đích của Dự thảo 

nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày 

thông báo cho WTO và 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 06/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5751_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1292 

Máy bán đồ uống lạnh tự động  

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự 

thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối thiểu 

cho phép của hiệu quả năng lượng đối với 

thiết bị đông lạnh thương mại - Phần 3: Máy 

bán đồ uống lạnh tự động. Tiêu chuẩn này 

quy định các giá trị giới hạn của hiệu quả 

năng lượng và phương pháp thử của các máy 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5749_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5751_00_x.pdf


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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bán đồ uống lạnh, đồ uống đóng chai, đóng hộp và đóng gói khác. Mục đích của 

Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ 

ngày thông báo cho WTO và 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 06/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5752_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1293 

Điều hoà tổ hợp gọn  

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối 

thiểu cho phép của hiệu quả năng lượng đối với Điều hoà 

tổ hợp gọn. Tiêu chuẩn là bắt buộc và quy định các giá 

trị tối thiểu cho phép của hiệu quả năng lượng và phương 

pháp thử. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi 

trường. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ 

ngày thông báo cho WTO và 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 06/1/2019. Thông 

tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5754_00_x.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1295 

Máy rửa bát  

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối thiểu cho phép 

của tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước đối với 

máy rửa bát. Tiêu chuẩn là bắt buộc và quy định 

các giá trị giới hạn của tiêu thụ năng lượng, hiệu 

quả tiêu thụ nước và phương pháp thử. Mục đích 

của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5752_00_x.pdf
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từ ngày thông báo cho WTO và 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 06/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5758_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1299 

Hoạt chất và sản phẩm diệt khuẩn 

Ngày 06/11/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn phê 

duyệt hoạt chất và sản phẩm diệt khuẩn. Các nội dung 

chính của dự thảo như sau: 

- Bộ Môi trường công bố tiêu chuẩn phê duyệt hoạt chất 

và sản phẩm diệt khuẩn theo Điều 12 (2) và Điều 20 (2) của Đạo luật về an toàn 

hoá chất và chất diệt khuẩn (Luật số 15511, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 

2019). 

- Dự thảo sẽ cung cấp các tiêu chí khoa học để phê duyệt hoạt chất hoặc sản phẩm 

diệt khuẩn như về tác động bất lợi đối với sức khỏe con người và môi trường, hiệu 

quả... 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/1/2019. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 26/11/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_5725_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/798 

Sản phẩm diệt khuẩn  

Ngày 06/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy định về vật chứa và đóng gói an toàn các sản phẩm diệt 

khuẩn. Các nội dung chính của dự thảo như sau: 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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- Tiêu chuẩn chung về hình dạng, độ bền và độ rò rỉ của vật chứa và bao bì sản 

phẩm diệt khuẩn. 

- Các yêu cầu về bao bì chống trẻ em trên sản phẩm diệt khuẩn và các tiêu chuẩn 

an toàn khác có liên quan 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/1/2019. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 26/11/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_5727_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/800 

Mỹ phẩm  

Ngày 25/10/2018, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Đề xuất sửa đổi 'Quy tắc thực thi Đạo 

Luật mỹ phẩm'. Các nội dung chính của dự 

thảo như sau: 

- Yêu cầu tất cả mỹ phẩm phải ghi nhãn thành 

phần gây dị ứng nếu có trong các nguyên liệu 

tạo hương liệu cho mỹ phẩm trên bao bì. 

- Yêu cầu ghi nhãn 'mỹ phẩm sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ em' và nêu rõ những 

nguyên liệu phải sử dụng hạn chế trên bao bì. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho con người. Chưa 

xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 24/12/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_5595_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/794 
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Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học  

Ngày 25/10/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 

(EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về 

sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo 

luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA). Theo đó, quy 

định áp dụng đối với 13 chất hóa học, các hóa chất này 

thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và 

phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban hành bởi EPA 

dựa theo TSCA. Động thái này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) 

hoặc xử lý bất kỳ chất nào trong 13 chất hóa học này nếu được coi là sử dụng mới ở mức 

đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông báo cho EPA trước ít 

nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá về mục đích sử dụng trong 

thời hạn xem xét. Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập 

khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, 

đưa ra quyết định phù hợp với thông báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu 

trong quyết định đó. Hiện tại Hoa Kỳ 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 trước ngày 19/1/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5590_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1404 

Ống dẫn khí ga  

Ngày 31/10/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo " 

Yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với ống dẫn khí ga kim loại 

mềm, ống dẫn khí ga nhựa và ống dẫn khí ga cao su" được 

thông báo cho WTO vào ngày 12/7/2018 mã thông báo 

G/TBT/N/TPKM/330 đã được ban hành và có hiệu lực là 

ngày 16/10/2018. Giai đoạn chuyển tiếp được gia hạn đến 

ngày 01/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_5691_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/330/Add.1 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Sữa bột và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh  

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi các quy định về quản lý xem xét, đăng ký và 

cấp phép thực phẩm và các sản phẩm liên quan. Cụ 

thể, sẽ sửa đổi quy định đối với sữa bột và sữa 

công thức dành cho trẻ sơ sinh. 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. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 07/1/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_5799_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/341 

Mỹ phẩm 

Ngày 18/10/2018, EU thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban 

sửa đổi các Phụ lục III và V Quy định (EC) số 

1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về 

các sản phẩm mỹ phẩm. Dự thảo nhằm hạn chế việc 

sử dụng Climbazole làm chất bảo quản trong kem 

dưỡng tóc (0,2%), kem bôi mặt (0,2%), dầu gội xả 

(0,5%), sản phẩm chăm sóc bàn chân (0,2%) và dầu 

gội trị gàu (2,0%). Dự thảo sẽ thông qua vào Quý 2 năm 2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 

ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 

gia góp ý kiến là ngày 17/12/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5497_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/613 
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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 Quyết định 

1872/QĐ-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Công bố định mức 

kinh tế - quy chuẩn 

kỹ thuật triển khai áp 

dụng phần mềm 

nguồn mở  

14/11/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-

dinh-1872-QD-BTTTT-2018-Dinh-

muc-kinh-te-ky-thuat-ap-dung-phan-

mem-nguon-mo-400385.aspx 

2 Quyết định 

6769/QĐ-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y 

tế 

Tài liệu hướng dẫn 

quy trình, quy chuẩn 

kỹ thuật chuyên 

ngành Vi sinh 

 

08/11/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-6769-

QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan-

quy-trinh-ky-thuat-chuyen-nganh-Vi-

sinh-399840.aspx 

3 Thông tư 

53/2018/TT-

BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông 

vận tải 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về hệ thống 

xử lý nước thải trên 

tàu  

28/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-

tu-53-2018-TT-BGTVT-Quy-chuan-

ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-xu-

ly-nuoc-thai-tren-tau-398533.aspx 

4 Thông tư 

15/2018/TT-

BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

công tác phân tích 

XRF bằng thiết bị 

cầm tay hoặc di động 

để xác định hàm 

lượng các nguyên tố 

hóa học trong mẫu 

đất  

25/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-

tu-15-2018-TT-BTNMT-dinh-muc-

ky-thuat-phan-tich-XRF-xac-dinh-

mau-dat-398898.aspx 

5 Quyết định 

3204/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Công bố Tiêu chuẩn 

quốc gia về điều tra, 

đánh giá địa chất môi 

trường và thăm dò 

23/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-

dinh-3204-QD-BKHCN-2018-cong-

bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-danh-

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

Công nghệ 

khoáng sản  gia-dia-chat-moi-truong-398215.aspx 

6 Quyết định 

1705/QĐ-

BTTTT của 

Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Hướng dẫn quy chuẩn 

kỹ thuật định dạng dữ 

liệu gói tin phục vụ 

kết nối cổng dịch vụ 

công quốc gia với 

cổng dịch vụ công, hệ 

thống thông tin một 

cửa điện tử cấp bộ, 

cấp tỉnh và các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, 

chuyên ngành (Phiên 

bản 1.0)  

23/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-

dinh-1705-QD-BTTTT-2018-du-

lieu-goi-tin-phuc-vu-ket-noi-cong-

dich-vu-cong-quoc-gia-399007.aspx 

7 Thông tư 

13/2018/TT-

BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Quy định về quy 

chuẩn kỹ thuật thành 

lập bản đồ nhiệt độ bề 

mặt nước biển và bản 

đồ hàm lượng diệp 

lục bề mặt nước biển 

tỷ lệ 1:500.000, 

1:1.000.000 bằng dữ 

liệu viễn thám quang 

học độ phân giải thấp  

18/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-

tu-13-2018-TT-BTNMT-ban-do-

nhiet-do-be-mat-nuoc-bien-ban-do-

ham-luong-diep-luc-398179.aspx 

8 Thông tư 

14/2018/TT-

BTNMT của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Quy định quy chuẩn 

kỹ thuật về quy trình 

công tác thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy 

văn  

18/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-

tu-14-2018-TT-BTNMT-quy-trinh-

cong-tac-thong-tin-du-lieu-khi-

tuong-thuy-van-398534.aspx 

9 Quyết định 

3087/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Công bố Tiêu chuẩn 

quốc gia về thịt lợn  

16/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

3087-QD-BKHCN-2018-cong-bo-

Tieu-chuan-quoc-gia-ve-thit-lon-

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

Công nghệ 

398213.aspx 

10 Thông tư 

15/2018/TT-

BLĐTBXH 

của Bộ trưởng 

Bộ Lao động-

Thương binh 

và Xã hội 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

lao động đối với 

thang máy gia đình 

12/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-

15-2018-TT-BLDTBXH-Quy-chuan-

ky-thuat-ve-an-toan-lao-dong-doi-

voi-Thang-may-gia-dinh-

320841.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 Thông tư 

15/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Sửa đổi Thông tư 

30/2011/TT-BTTTT 

quy định về chứng 

nhận hợp quy và công 

bố hợp quy đối với 

sản phẩm, hàng hóa 

chuyên ngành công 

nghệ thông tin và 

truyền thông  

15/11/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-15-

2018-TT-BTTTT-chung-nhan-

hop-quy-cong-bo-hop-quy-san-

pham-nganh-cong-nghe-

400214.aspx 

2 Nghị quyết 

72/2018/QH14 

của Quốc hội 

Phê chuẩn Hiệp định 

đối tác toàn diện và 

tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương cùng các 

văn kiện liên quan  

12/11/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-72-

2018-QH14-phe-chuan-Hiep-

dinh-Doi-tac-Toan-dien-va-Tien-

bo-xuyen-Thai-Binh-Duong-

400589.aspx 

3 Thông tư 

41/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Danh mục phế liệu 

tạm ngừng kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất, 

chuyển khẩu  

06/11/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-41-

2018-TT-BCT-danh-muc-phe-

lieu-tam-ngung-kinh-doanh-tam-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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thương nhap-tai-xuat-chuyen-khau-

399079.aspx 

4 Quyết định 

752/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 162 bổ sung 2  

01/11/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

752-QD-QLD-2018-thuoc-san-

xuat-gia-cong-duoc-cap-so-dang-

ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-

399008.aspx 

5 Thông tư 

39/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương 

Quy định về kiểm tra, 

xác minh xuất xứ hàng 

hóa xuất khẩu  

30/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

39-2018-TT-BCT-quy-dinh-kiem-

tra-xac-minh-xuat-xu-hang-hoa-

xuat-khau-398905.aspx 

6 Thông tư 

38/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

thương 

Quy định về thực hiện 

chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa theo chế độ 

ưu đãi thuế quan phổ 

cập của Liên minh 

châu Âu, Na Uy, Thụy 

Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ  

30/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-

2018-TT-BCT-chung-nhan-xuat-

xu-hang-hoa-theo-che-do-uu-dai-

thue-quan-pho-cap-399014.aspx 

7 Thông tư 

40/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương 

Quy định về xây dựng 

và nội dung các tài 

liệu quản lý an toàn 

trong hoạt động dầu 

khí  

30/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-40-2018-TT-

BCT-xay-dung-va-noi-dung-tai-

lieu-quan-ly-an-toan-trong-hoat-

dong-dau-khi-385466.aspx 

8 Quyết định 

748/8/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

dược 

Danh mục 04 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 

29/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

748-8-QD-QLD-2018-thuoc-

nuoc-ngoai-duoc-cap-so-dang-ky-

luu-hanh-tai-Viet-Nam-

399099.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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Việt Nam - Đợt 101 

(bổ sung)  

9 Thông tư 

11/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Danh mục sản phẩm 

công nghệ thông tin 

đã qua sử dụng cấm 

nhập khẩu kèm theo 

mã số HS  

15/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

11-2018-TT-BTTTT-san-pham-

cong-nghe-da-qua-su-dung-cam-

nhap-khau-kem-ma-HS-

397133.aspx 

10 Thông tư 

13/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy định về danh mục 

sản phẩm an toàn 

thông tin mạng nhập 

khẩu theo giấy phép 

và trình tự, thủ tục, hồ 

sơ cấp giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an 

toàn thông tin mạng  

15/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

13-2018-TT-BTTTT-danh-muc-

san-pham-an-toan-thong-tin-

mang-nhap-khau-theo-giay-phep-

327127.aspx 

11 Quyết định 

727/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 01 thuốc 

sản xuất trong nước 

được cấp số đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam 

có hiệu lực đến hết 

ngày 01/7/2019 - Đợt 

163 bổ sung 

12/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

727-QD-QLD-2018-danh-muc-

thuoc-trong-nuoc-duoc-cap-so-

dang-ky-luu-hanh-Dot-163-

397009.aspx 

12 Thông tư 

13/2018/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Sửa đổi Thông tư 

03/2018/TT-

BNNPTNT về Danh 

mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại 

Việt Nam 

08/10/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-13-

2018-TT-BNNPTNT-sua-doi-

Thong-tu-03-2018-TT-

BNNPTNT-397114.aspx 
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Đánh giá sự vi phạm theo Hiệp định SPS 

  

F. Hiệp định SPS 

1. Điều 2: Các quyền và nghĩa vụ cơ bản 

(A) Điều 2.2 (sự cần thiết và nguyên tắc khoa học) 

77. Trong Ấn Độ - Sản phẩm nông nghiệp, Ban hội thẩm nhận ra, trong những tìm 

hiểu về sự thiếu nhất quán tại Điều 5.1 và 5.2 của Hiệp định SPS, các biện pháp 

kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ cũng không đồng nhất với Điều 2.2 của Hiệp 

định SPS vì chúng không dựa trên các nguyên tắc khoa học và được duy trì mà 

không có đủ bằng chứng khoa học.104 Ban hội thẩm, sau khi phát hiện ra rằng các 

biện pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với Điều 5.6 của 

Hiệp định SPS, đã thấy rằng những biện pháp này cũng không phù hợp với Điều 

2.2 của Hiệp định SPS theo hệ quả vì chúng được áp dụng vượt quá mức cần thiết 

để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người và động vật .105 Cơ quan phúc 

thẩm cho rằng thất bại trong việc xem xét liệu các giả định về sự không đồng nhất 

tại Điều 2.2 bắt nguồn từ những phát hiện rằng các biện pháp kiểm định cúm gia 

cầm của Ấn độ là không tương xứng với Điều 5.1 và 5.2, chúng đã bị bác bỏ bởi 

những lập luận và bằng chứng được trình bày từ phía Ấn Độ, Ban Hội thẩm đã 

mắc lỗi khi áp dụng Điều 2.2.106 Cơ quan Phúc thẩm đã không thể hoàn thành việc 

phân tích pháp lý và đánh giá tính nhất quán của các biện pháp kiểm định cúm gia 

cầm của Ấn Độ với Điều 2.2. 107 

(b) Điều 2.3 (chuyên quyền hoặc phân biệt vô lý/giới hạn ẩn) 
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78. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban hội thẩm nhận thấy rằng các biện 

pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với Điều 2.3, câu đầu 

tiên của Hiệp định SPS vì họ tự ý và phân biệt vô căn cứ giữa các Thành viên với 

các điều kiện giống nhau hoặc tương tự chiếm ưu thế. Ban Hội thẩm cho rằng các 

biện pháp của Ấn Độ cũng không phù hợp với Điều 2.3, câu thứ hai, Hiệp định 

SPS vì chúng đã được áp dụng theo cách cấu thành một sự giới hạn ẩn đối với 

thương mại quốc tế 108. Ấn Độ kháng lại sự phát hiện của Ban Hội thẩm theo Điều 

2.3 của Hiệp định SPS, nhưng đơn kháng án của họ có liên quan tới đánh giá về 

các thực tế của Ban Hội thẩm, và không hướng vào việc phân tích hoặc áp dụng 

Điều 2.3. của Ban hội thẩm109  

2. Điều 3: Sự điều hoà 

(A) Điều 3.1 (yêu cầu căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế) 

79. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban hội thẩm nhận thấy rằng các biện 

pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ không phù hợp với Điều 3.1 của Hiệp 

định SPS bởi vì chúng không "dựa trên" các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, như Bộ 

luật Terrestrial, và đặc biệt của Chương 10.4 110 

(B) Điều 3.2 (giả định thống nhất) 

80. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban hội thẩm nhận thấy rằng các biện 

pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ đã không "phù hợp với" luật Terrestrial, 

và đặc biệt của Chương 10.4, theo Điều 3.2 của hiệp định SPS111 

3. Điều 5: Đánh giá rủi ro 

(a) Điều 5.1 (yêu cầu để dựa vào đánh giá rủi ro) 

81. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban Hội thẩm cho rằng các biện pháp 

kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với Điều 5.1 của Hiệp định 

SPS, vì chúng không được dựa trên các đánh giá rủi ro phù hợp với hoàn cảnh, 

liên quan đến các kỹ thuật đánh giá rủi ro phát triển bởi các tổ chức quốc tế liên 

quan. 112 
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(B) Điều 5.2 (các yếu tố được tính đến) 

82. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban hội thẩm nhận thấy rằng các biện 

pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với Điều 5.2 của Hiệp 

định SPS, vì chúng không dựa trên sự đánh giá rủi ro có liên quan đến các yếu tố 

quy định tại Điều 5.2.113 

(C) Điều 5.6 (không hạn chế thương mại hơn mức cần thiết) 

83. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban Hội thẩm cho rằng các biện pháp 

kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với Điều 5.6 của Hiệp định 

SPS vì chúng bị hạn chế đáng kể về mặt thương mại so với yêu cầu nhằm đạt được 

India’s ALOP, đối với các sản phẩm thuộc Chương 10.4 của bộ luật Terrestrial.114 

Cơ quan phúc thẩm ủng hộ các kết luận của Ban Hội thẩm rằng biện pháp kiểm 

định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với Điều 5.6 của Hiệp định SPS.115 

Cơ quan phúc thẩm thấy rằng Ban Hội thẩm đã không nhầm lẫn trong việc Hoa Kỳ 

đã xác định các biện pháp thay thế sẽ đạt được mức độ bảo vệ phù hợp của Ấn Độ, 

và Ban Hội thẩm đã không thất bại trong việc xác định các biện pháp thay thế 

chính xác. 

Theo hệ quả, Ban Hội thẩm cho rằng các biện pháp của Ấn độ cũng mâu thuẫn với 

Điều 6.2, câu thứ hai, bởi chúng không thể đưa ra các khái niệm về những vùng 

miễn dịch và những vùng có tỉ lệ nhiễm bệnh thấp không thể được miêu tả dựa 

trên những yếu tố được liệt kê tại điều 6.2, câu thứ hai. Ban Hội thẩm cho rằng các 

biện pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ đã thất bại trong việc xác nhận khái 

niệm về các vùng miễn dịch và vùng có tỉ lệ nhiễm thấp, qua đó mâu thuẫn với 

điều 6.1, câu đầu tiên, bởi chúng đã không phù hợp với các đặc điểm SPS nơi các 

sản phẩm được tạo ra và nơi được chuyển tới. Sau khi phát hiện ra rằng các biện 

pháp này là không phù hợp với Điều 6.1, câu đầu tiên, Ban Hội thẩm cho rằng 

những biện pháp này cũng không phù hợp với Điều 6.1, câu thứ hai, bởi vì Ấn Độ 

đã không đưa vào các yếu tố bao gồm những quy định tại Điều 6.1, câu thứ hai. 

Ngày kháng cáo, Cơ quan Phúc thẩm từ chối các giải thích được chuẩn bị bởi Ấn 
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Độ về mối quan hệ giữa Điều 6.1 và Điều 6.3 của Hiệp định SPS, và giải thích 

rằng đã có một số khó khăn với một số tuyên bố của Ban Hội thẩm đối với mối 

liên hệ giữa các khoản 1 và 3 của Điều 6, một cách tổng thể, nó đã không khác gì 

một lỗi có thể đảo ngược.117 

4. Điều 6: Thích ứng với các điều kiện khu vực 

84. Tại Ấn Độ - các sản phẩm nông nghiệp, Ban hội thẩm nhận thấy rằng các biện 

pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ là không phù hợp với các Điều 6.1 và 6.2 

của Hiệp định SPS Agreement.116 Ban Hội thẩm thấy rằng các biện pháp này là 

không phù hợp với Điều 6.2, câu đầu tiên, bởi vì họ không ý thức được các khái 

niệm về vùng miễn dịch và các vùng có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp. Do đó, Ban Hội 

thẩm cho rằng các biện pháp của Ấn Độ cũng không phù hợp với Điều 6.2, câu thứ 

hai, bởi việc không có khái niệm về vùng miễn dịch và các khu vực có tỷ lệ nhiễm 

bệnh thấp là biểu hiện của việc không thể xác định các khu vực như vậy dựa trên 

những yếu tố được liệt kê tại Điều 6.2, câu thứ hai. Ban Hội thẩm, cho rằng các 

biện pháp kiểm định cúm gia cầm của Ấn Độ đã thất bại trong việc nhận thức các 

khái niệm về khu vực miễn dịch và khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp và do đó 

chúng không phù hợp với Điều 6.2, qua đó hiểu rằng những biện pháp này không 

phù hợp với Điều 6.1, câu đầu tiên, bởi chúng đã không phù hợp với các đặc tính 

SPS trong những khu vực mà các sản phẩm có nguồn gốc tại đó và là nơi mà 

chúng được chuyển đến. Sau khi phát hiện ra rằng các biện pháp này là không phù 

hợp với Điều 6.1, câu đầu tiên, Ban Hội thẩm cho rằng những biện pháp này cũng 

không phù hợp với Điều 6.1, câu thứ hai, bởi vì Ấn Độ đã không tới các yếu tố bao 

gồm những quy định tại Điều 6.1, câu thứ hai. Khi kháng cáo, Cơ quan Phúc thẩm 

đã không chấp nhận các phân tích được chuẩn bị bởi Ấn Độ về mối liên hệ giữa 

Điều 6.1 và Điều 6.3 của Hiệp định SPS, và giải thích rằng dù có gặp một số khó 

khăn với một số tuyên bố đưa ra bởi Ban Hội thẩm đối với mối quan hệ giữa các 

khoản 1 và 3 trong Điều 6, nhưng một cách tổng thể, tuyên bố không cho rằng các 

phân tích đã mắc lỗi có thể hủy bỏ. 
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Chuyên mục:Tranh chấp thương mại                                Bản tin số 11/2018 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

25 

104 Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.281-7.283, 

7.328-7.332. 

105  Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.598-7.617. 

106 Báo cáo phúc thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 5.11-5.40. 

107 Báo cáo phúc thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 5.47-5.52. 

108 Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.335-7.347, 

7.385-7.479.109 Báo cáo phúc thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 

5.246. 

110  Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.192-7.274. 

111  Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.202-7.203, 

7.275. 

112 Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.281-7.283, 

7.309-7.318. 

113  Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.281-7.283, 

7.319. 

114  Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.514-7.597. 

115 Báo cáo phúc thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 5.188-5.243. 

116  Báo cáo hội thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 7.642-7.715. 

117  Báo cáo phúc thẩm, Ấn độ-Các sản phẩm nông nghiệp, đoạn. 5.112-5.18 
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Hội thảo “Nâng cao sức cạnh tranh trong ngành thực phẩm thông 

qua tiêu chuẩn và thương hiệu” 

Ngày 20/11/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi 

họp với ông Matthieu Penot - Tuỳ viên Hợp tác Thương mại Phái đoàn Châu Âu. 

Buổi làm việc do ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 

TCĐLCL chủ trì cùng sự tham dự của đại diện một số đơn vị có liên quan của 

Tổng cục.  

 

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL chủ trì cuộc họp 

Chương trình hội nhập khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu (ARISE) 

là một chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp các nước ASEAN thực hiện sáng kiến hội 

nhập đặc biệt là xây dựng thị trường chung ASEAN và kế hoạch Tổng thể về kết 

nối ASEAN. Mục tiêu tổng thể của dự án đó là tăng trưởng kinh tế hòa nhập và 

giảm nghèo tại Việt Nam, tối đa hóa lợi ích của Việt Nam từ các ưu đãi thương 

mại với trọng tâm là các hiệp định thương mại trong khu vực FTA Việt Nam - EU. 

Các hoạt động chính của Dự án ARISE bao gồm: Chương trình tuân thủ các chuẩn 

mực về kiểm dịch động thực vật; Triển khai Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI); 
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Các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao xuất khẩu sang EU; Triển khai toàn diện 

Hiệp định FTA Việt Nam - EU. Thời gian thực hiện dự án là đến năm 2023. 

 

Ông Matthieu Penot – Tuỳ viên Hợp tác Thương Mại phái đoàn Châu Âu 

Liên quan tới vấn đề trên, Chính phủ đã có Quyết định số 1053/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 8 năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này do Liên minh 

Châu Âu viện trợ không hoàn lại. Hiện Bộ Công Thương chưa xây dựng Hiệp định 

tài chính Dự án. Phía Việt Nam đã đề xuất trao đổi thông tin giữa EU và Việt Nam 

về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường và quy trình đánh giá sự phù hợp; phổ biến 

quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp các doanh nghiệp xuất khẩu của 

Việt Nam thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo và các chương trình 

truyền thông bên cạnh sự hỗ trợ của Cổng thông tin hỗ trợ xuất khẩu của EU; xây 

dựng năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp hướng tới mục tiêu công nhận 

và chứng nhận trong các lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu được lựa chọn; tăng cường 

mạng lưới các phòng thí nghiệm và nâng cao năng lực các tổ chức thử nghiệm 

trong lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu được lựa chọn. 

Trong buổi làm việc, hai bên đã cũng bàn về kinh phí và lựa chọn các 

chuyên gia tham gia vào dự án ARISE, cũng như đề xuất phái Châu Âu sẽ có 

nhiều hoạt động nhằm tối đa kinh phí, xác định các lĩnh vực xuất khẩu chính như 

đồ gỗ, điện - điện tử, thực phẩm đóng gói, thủy sản, nông sản. 
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Toàn cảnh buổi làm việc 

Đề xuất tập trung hỗ trợ công tác quản lý, ví dụ như xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao năng suất chất lượng và giúp cho hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu được thuận lợi; Nâng cao năng lực về kỹ thuật, 

máy móc thiết bị và nguồn lực nhân sự cho các phòng thử nghiệm tại Việt Nam để 

đáp ứng các yêu cầu theo chuẩn quốc tế và được các tổ chức chứng nhận của nước 

ngoài chấp nhận kết quả thử nghiệm cho một số mặt hàng chủ chốt như trên là vô 

cùng cấp thiết giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai 

Chương trình đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp sản xuất về mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực của Việt Nam như gỗ, điện điện tử, thủy sản, nông sản; Triển khai và áp 

dụng, công bố sử dụng dấu định lượng, chứng nhận tự nguyện lượng của hàng 

đóng gói sẵn cho các sản phẩm đóng gói sẵn đối với các sản phẩm nông sản, thủy 

sản xuất khẩu. 
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