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Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và vấn
đề về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

Số 2: Theo các chuyên gia kinh tế chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung
Quốc, đặc biệt lần tăng thuế thứ 3 của Hoa Kỳ đối với nhiều các mặt hàng tiêu
dùng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể dẫn tới các kịch bản sau:
Kịch bản thứ nhất, Trung Quốc không thể xuất sang Hoa Kỳ và sẽ giảm giá
để xuất khẩu vào các thị trường khác trong đó có thị trường Việt Nam cận kề.
Cùng với vấn đề tỷ giá hàng Trung Quốc đã rẻ sẽ rẻ hơn và hàng Việt Nam tương
tự sẽ không cạnh tranh nổi.
Tuy nhiên trong số các mặt hàng bị đánh thuế 10% không có hàng may mặc
và giày dép là các mặt hàng lớn của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ, như vậy
nhóm hàng này sẽ không tràn vào Việt Nam và Việt Nam cũng sẽ không hưởng lợi
khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Kịch bản thứ hai có thể xảy ra là mặt hàng linh phụ kiện điện, điện tử của
Việt Nam bị ảnh hưởng vì đây là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn sang Trung
Quốc (6.86 tỷ đô la năm 2017). Phần lớn các linh phụ kiện này sẽ được lắp ráp
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trong sản phẩm cuối cùng để xuất sang Hoa Kỳ. Do vậy, khi Hoa Kỳ tăng thuế đối
với mặt hàng này thì xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm và kéo theo sự suy giảm
xuất khẩu từ Việt Nam.
Kịch bản thứ ba là hàng chuyển tải, tức là hàng Trung Quốc xuất sang Việt
Nam dán nhãn và xuất sang Hoa Kỳ để tránh thuế. Khi bị phát hiện, Hoa Kỳ có thể
sẽ áp thuế chống bán phá giá lên tất cả sản phẩm tương tự của Việt Nam xuất khẩu
sang Hoa Kỳ. Việc này sẽ gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp sản xuất nhóm
hàng này và uy tín của Việt Nam.
Liên quan đến các biện pháp kỹ thuật, tới thời điểm này, trong cuộc chiến
thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, các công cụ mà Hoa Kỳ áp dụng hiện nay vẫn
là thuế quan. Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng khi đã áp dụng hết các biện
pháp tăng thuế, Hoa Kỳ có thể đưa ra các biện pháp phi thuế quan như TBT, SPS
hoặc kiểm tra trước khi xuất khẩu (preshipment inspection)… áp dụng riêng cho
hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc với các lý do hợp pháp để hạn chế hàng hoá
của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Khi đưa ra những biện pháp phi thuế như
vậy, Hoa Kỳ sẽ chấp nhận việc bị trả đũa và kiện ra WTO do vi phạm nguyên tắc
không phân biệt đối xử như hiện nay Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng rào thuế
quan.
Trong 3 kịch bản mà các chuyên gia kinh tế đưa ra ở trên, có khả năng cần
chuẩn bị các biện pháp TBT để bảo vệ hàng hoá trong nước đối với kịch bản đầu
tiên.
Đối với kịch bản này, thực tế chúng ta vẫn đang tiến hành hằng năm các biện
pháp như triển khai các hoạt động của chương trình nâng cao năng suất chất lượng
712, nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia, xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp đối với các mặt hàng có
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nguy cơ gây mất an toàn… để nâng cao khả năng cạnh tranh và bảo vệ thị trường
nội địa.
Tuy nhiên, để làm tốt hơn công tác chuẩn bị cần tập trung vào các nội dung
như sau:
Thứ nhất, theo dõi động thái của Hoa Kỳ và Trung Quốc tại diễn đàn của Ủy
ban TBT của WTO và phối hợp với Phái đoàn Việt Nam tại Geneva Thuỵ Sỹ để
nắm các thông tin liên quan. Mặc dù hệ thống thương mại đa phương WTO hiện
nay có một số vấn đề khó tiến triển nhưng đây vẫn là sân chơi đa phương quan
trọng và có thể chế mạnh đặc biệt trong giải quyết tranh chấp thương mại;
Thứ hai, thực thi tốt cam kết Chương TBT trong các Hiệp định CP TPP và
EVFTA khi hai Hiệp định này có hiệu lực;
Thứ ba, cần đánh giá tổng thể các sản phẩm, hàng hoá của Trung Quốc trong
danh mục bị áp thuế có khả năng tràn vào Việt Nam trong giai đoạn tới và đề xuất
xây dựng các biện pháp kỹ thuật cần thiết đối với các sản phẩm, hàng hoá này.
(hết)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/1/2019-15/2/2019
Nước thông báo

Số lượng

Vấn đề thông báo

TB
Ả Rập Xê Út

4

Xe tải và xe kéo; Gạch men; Thực phẩm đóng gói

Ai Cập

1

Thực phẩm

Argentina

9

Pin; Dược phẩm; Lốp xe phương tiện đường bộ; Gas; Thiết bị
nhãn khoa; Khí hóa lỏng (LPG); Dây thép; Rượu vang

Bahrain

2

Thực phẩm đóng gói

Bỉ

2

Thuốc lá

Bolivia

1

Mỹ phẩm

Brazil

2

Vật liệu nhựa và sơn polymer; Cá và các sản phẩm từ cá

Burundi

2

Đường

Canada

3

Đồ uống có cồn; Tương thích điện từ (EMC);;

Các Tiểu Vương

2

Thực phẩm đóng gói

14

Bình gas; Ống nhựa; Bộ ngắt mạch; Thiết bị nhà bếp; Thiết bị

Quốc Ả Rập Thống
Nhất
Chi lê

chăm sóc da và tóc; Thuốc trừ sâu nông nghiệp; Bình chữa cháy
xách tay
Colombia

2

Pin; Mỹ phẩm

Costa Rica

4

Thực phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Phụ kiện điện; Chăn
nuôi

El Salvador

2

Dược phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Ecuador

3

Xi măng; Thiết bị làm lạnh; Mỹ phẩm

Đài Loan

7

Dược phẩm; Mỹ phẩm; Ghế vệ sinh điện tử; Bộ sạc không dây;
Thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan; Áo mưa dành
cho trẻ em

Guatemala

2

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Chăn nuôi

Honduras

2

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Chăn nuôi
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Hàn Quốc

4

Thiết bị y tế; Hoá chất

Hoa Kỳ

10

Thịt; Lò sưởi gỗ dân dụng; Trái cây, rau quả; Hệ thống phương
tiện giao thông đường bộ; Quạt hút khí nóng lò sưởi dân dụng; Xe
mô tô; Dầu phanh

Italy

1

Hệ thống bảo vệ và hạn chế sự cố

Kenya

34

Pho mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Rau quả, trái cây; Đồ uống
giải khát; Vải dệt; Nhiên liệu lỏng; Quần áo; Ngũ cốc; Socola; Ca
cao; Nhiên liệu lỏng; Phương tiện giao thông đường bộ nói chung

Kuwait

24

Đèn; Phích cắm; Thiết bị điện; Công tắc; Thiết bị hàn; Dụng cụ
điện; Công nghệ thông tin nói chung; Cầu chì và các thiết bị bảo
vệ quá dòng khác; Dụng cụ điện; Máy biến áp; Dây điện; Thực
phẩm đóng gói sẵn

Kazakhstan

2

Sản phẩm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên; Phụ gia thực phẩm

Indonesia

3

Thiết bị lưu trữ chất lỏng; Xi măng; Bộ điều chỉnh áp suất; Thép
để gia cố bê tông; Sơn và vecni

Lithuania

1

Đồ uống có cồn

Liên minh Châu Âu

4

Hoá chất; Nhựa nói chung; Xe cơ giới

Lithuania

1

Thực phẩm nói chung

Malawi

21

Bê tông; Ngũ cốc; Cá và các sản phẩm từ cá; Rau quả; Sơn và véc
ni; Dầu ăn

Mexico

7

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Pho mát; Sản phẩm dầu mỏ; Thiết bị
lưu trữ chất lỏng; Gia cầm và trứng

Nam Phi

1

Vật liệu đóng gói và phụ kiện

Nicaragua

2

Chăn nuôi; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Nga

1

Thực phẩm nói chung

Nhật Bản

2

Hệ thống vi xử lý; Thuốc thú y

Oman

2

Thực phẩm đóng gói

Panama

8

Thuốc thú y; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Điều hoà; Thiết bị làm
lạnh; Mô tô
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Peru

1

Mỹ phẩm

Philippines

1

Thiết bị và lắp đặt đường bộ

Qatar

2

Thực phẩm đóng gói

Slovenia

3

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thịt; Trái cây

Tanzania

4

Trái cây; Rau quả; Gia vị

Trinidad and

1

Bê tông

Thái Lan

2

Thuốc lá; Dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm

Thổ Nhĩ Kỳ

1

Thực phẩm

Uganda

6

Nước ép trái cây và mật hoa; Dưa muối; Xoài sấy; Đường

Ukraine

5

Thiết bị áp suất; Nước ép trái cây; Mật ong; Cà phê; Mỹ phẩm

Uruguay

2

Thực phẩm đóng gói

Vương quốc Anh

1

Nhựa

Yemen

2

Thực phẩm đóng gói

Tobago
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Hoá chất
Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa
đổi một phần Đạo luật kiểm soát hóa chất. Các nội
dung sửa đổi như sau:
1) Bộ Môi trường (ME) sẽ tích hợp hai quy
định hiện hành "Đệ trình kết quả xác minh hóa chất
được sản xuất hoặc nhập khẩu" và "Khai báo nhập
khẩu các chất độc hại" thành một quy định duy nhất: "Thông báo xác nhận hóa
chất". Theo quy định, chính phủ sẽ phát hành "Sổ theo dõi hóa chất" để theo dõi và
quản lý việc sử dụng, lưu trữ và tiêu thụ trên thị trường.
2) ME dựa trên cơ sở pháp lý rằng nhà sản xuất ở nước ngoài có thể chỉ định
người đại diện và ủy thác cho người được chỉ định về các nghĩa vụ của nhà nhập
khẩu, bao gồm thông báo xác minh hóa chất, để nhà sản xuất ở nước ngoài có thể
bảo vệ CBI của mình và chính phủ có thể áp dụng hình thức xử phạt khi thông báo
không chính xác.
3) Không yêu cầu kết quả phân tích đối với các phòng thí nghiệm của các
trường đại học và viện nghiên cứu, cơ sở của các trường tiểu học, trung học cơ sở
và trung học phổ thông và đối với người xử lý chất hóa học với số lượng rất nhỏ.
4) Vì việc kiểm tra thường xuyên và không thường xuyên được thực hiện
theo Đạo luật Kiểm soát Hóa chất và Đạo luật Thiết lập Môi trường Phòng thí
nghiệm An toàn có sự trùng lặp, ME sẽ tích hợp việc này vào kiểm tra định kỳ
hàng năm theo Đạo luật Thiết lập Môi trường Phòng thí nghiệm An toàn.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khoẻ và
sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có
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hiệu lực vào 30/4/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến
vào 02/4/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_0588_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/809
Thiết bị y tế
Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của các
thiết bị y tế. Cụ thể: Sẽ thiết lập thông số kỹ thuật
tiêu chuẩn mới cho 110 thiết bị y tế Loại 1 bao
gồm "Kim tiêm trị liệu, mục đích chung, tái sử
dụng" để đảm bảo an toàn và hiệu suất của các thiết bị y tế
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 02/4/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_0589_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/810
Trái cây và rau quả
Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý Thực phẩm
và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho
các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ một
số Tiêu chuẩn cấp quốc gia. Cụ thể, sẽ loại bỏ
bảy tiêu chuẩn tự nguyện cấp quốc gia và một
tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với trái cây và
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.
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rau quả khỏi Bộ luật Quy định Liên bang (CFR). Hành động được thực hiện nhằm
loại bỏ các quy định lỗi thời, không cần thiết, không hiệu quả hoặc gây ra các chi
phí không cần thiết. Các tiêu chuẩn tự nguyện này và tất cả các sửa đổi tiếp theo
hoặc tiêu chuẩn mới cho trái cây và rau quả sẽ có sẵn trong một công bố riêng. Các
tiêu chuẩn cho các mặt hàng bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được quản lý bởi Bộ phận
kiểm tra cây trồng đặc biệt AMS (SCI) và được phân loại bằng hệ thống đánh số
hiện có đối với các tiêu chuẩn tự nguyện. Bất kỳ tiêu chuẩn tự nguyện mới hoặc
sửa đổi nào đều sẽ được công bố trên Đăng ký liên bang để có thể nhận xét công
khai. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày
01/2/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào
ngày 02/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0803_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1437
Hiệu quả năng lượng
Ngày 31/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa
đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và
Công nghiệp (METI) đối với Đạo luật về Sử dụng
Năng lượng Hợp lý. Dự thảo sẽ đưa ra các tiêu chí
để xem xét độ hiệu quả tiêu thụ năng lượng, phương
pháp đo lường, yêu cầu ghi nhãn... của các sản phẩm liệt kê trong cột 4. Mục đích
của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự
kiến có hiệu lực vào mùa xuân 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO
tham gia góp ý kiến vào 01/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0557_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/619
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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Thuốc thú y
Ngày 18/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa
đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và
quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của
các sản phẩm thuốc thú y. Cụ thể, Dự thảo sẽ giới
thiệu các biện pháp kiểm soát chất lượng mới đối
với thuốc thú ý. Mục đích của dự thảo nhằm đảm
bảo các yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 3 năm
2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày công bố trên KAMPO .
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
Mỹ phẩm
Ngày 05/2/2019, Đài Loan thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu
cầu ghi nhãn đối với mỹ phẩm đóng gói sau khi
nhập khẩu. Cụ thể, theo Tiểu đoạn 10, Đoạn 1,
Điều 7, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất các yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm mỹ
phẩm được đóng gói lại hoặc đóng gói phụ sau khi nhập khẩu. Mục đích của dự
thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. 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 06/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem
tại:https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_0603_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/356
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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Thuốc lá
Ngày 13/02 /2019, Thái Lan thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo: Tiêu chuẩn, phương pháp và điều kiện
đối với sản phẩm thuốc lá và bao bì thuốc lá
B.E. 2561 (2018)
Bao bì của thuốc lá trong nước hoặc nhập khẩu phải có định dạng và đặc
điểm theo quy định khi không có văn bản, hình ảnh, logo, ký hiệu, nhãn hiệu, hình
ảnh, đánh dấu, thiết kế hoặc các vấn đề khác ngoài những thông báo được cho
phép trong Dự thảo này, ví dụ:
- Gói, hộp, hoặc thùng dựng thuốc lá phải có hình chữ nhật;
- Tất cả các mặt bên ngoài của bao bì hoặc hộp đựng thuốc lá phải được bao
bởi giấy couche màu Pantone (Pantone 448C);
- Tên thương hiệu phải bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh, sử dụng phông chữ
"TH Sarabun PSK" và chiều cao không quá 1,5 mm. Màu chữ phải là màu xám
nhạt (Pantone Cool Grey 2C) và chỉ được phép hiển thị ở một vị trí.
Thời gian dự kiến thông qua vào 13/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực
vào ngày 10/9/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến
vào ngày 14/4/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_0858_00_e.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/THA/532
Dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm
Ngày 13/02 /2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan về Melamine-formaldehyd,
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
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Urea-formaldehyd và Melamine-urea-formaldehyd có trong dụng cụ tiếp xúc với
thực phẩm: Yêu cầu an toàn (TIS 2921 - 25XX (20XX).
Dự thảo này sẽ đưa ra các định nghĩa, vật liệu, yêu cầu an toàn, đóng gói,
đánh dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và thử nghiệm. 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 tham
gia góp ý kiến vào ngày 14/4/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_0859_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/THA/533
DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
Stt

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

Số hiệu
1.

2.

Thông tư

Quy

định

về

quy

31/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-

06/2019/TT-

chuẩn kỹ thuật, tiêu

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

BGTVT của

chí giám sát, nghiệm

tu-06-2019-TT-BGTVT-tieu-

Bộ trưởng Bộ

thu kết quả bảo trì tài

chi-giam-sat-ket-qua-bao-tri-

Tài nguyên và

sản kết cấu hạ tầng

ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-

Môi trường

đường sắt quốc gia

gia-406840.aspx

Quyết định

Quy chuẩn kỹ thuật

12/2019/QĐ-

địa phương về môi

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

UBND của Ủy

trường

dinh-12-2019-QD-UBND-Quy-

29/01/2019

ban nhân dân

https://thuvienphapluat.vn/van-

chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-

tỉnh

moi-truong-Hung-Yen407159.aspx

3.

Thông tư

Quy chuẩn kỹ thuật

05/2019/TT-

quốc gia về an toàn lao

28/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Em ai l :

tbtvn@tcvn.gov.vn

* * W ebsi t e:

www.tbt.gov.vn

13

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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BLĐTBXH

động đối với hệ thống

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

của Bộ trưởng

máng trượt dùng trong

BLDTBXH-Quy-chuan-ky-

Bộ Lao động -

công trình vui chơi

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

Thương binh

công cộng

thong-mang-truot-320843.aspx

và Xã hội
4.

Quyết định

Danh mục dịch vụ,

140/QĐ-BYT

quy chuẩn kỹ thuật

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

của Bộ trưởng

khám bệnh, chữa bệnh

140-QD-BYT-2019-dich-vu-ky-

Bộ Y tế

được xếp tương đương

thuat-kham-chua-benh-xep-

về

tuong-duong-quy-trinh-ky-thuat-

quy

trình,

15/01/2019

quy

chuẩn kỹ thuật và chi

https://thuvienphapluat.vn/van-

406514.aspx

phí thực hiện theo
Thông tư 37/2018/TTBYT
5.

6.

Thông tư

Quy chuẩn kỹ thuật

21/2018/TT-

quốc gia về phao vô

ban/Cong-nghe-thong-

BTTTT của

tuyến chỉ vị trí khẩn

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

Bộ trưởng Bộ

cấp hàng hải (EPIRB)

BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia-

Thông tin và

hoạt động ở băng tần

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

Truyền thông

406,0 MHz đến 406,1

khan-cap-hang-hai-EPIRB-

MHz

404139.aspx

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

Thông tư

Quy chuẩn kỹ thuật

20/2018/TT-

quốc gia về thiết bị vô

ban/Cong-nghe-thong-

BTTTT của

tuyến di động mặt đất

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

Bộ trưởng Bộ

có ăng ten liền dùng

BTTTT-Quy-chuan-quoc-gia-

Thông tin và

cho truyền dữ liệu và

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

Truyền thông

thoại

khan-cap-hang-hai-EPIRB-

28/12/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

404139.aspx

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Stt

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Số hiệu

Ngày ban

Nội dung chi tiết

hành
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1

Quyết định

Danh mục 01 vắc xin

72/QĐ-QLD

được cấp giấy đăng ký

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-72-

của Cục

lưu hành tại Việt Nam -

QD-QLD-2019-vac-xin-duoc-cap-

trưởng Cục

Đợt 37 bổ sung (số đăng

giay-dang-ky-luu-hanh-tai-Viet-

ký có hiệu lực 05 năm)

Nam-Dot-37-407479.aspx

Quản lý Dược
2

3

4

5

19/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-

Quyết định

Quy định về chức năng,

08/2019/QĐ-

nhiệm vụ, quyền hạn và

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

TTg của Thủ

cơ cấu tổ chức của Tổng

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

tướng Chính

cục Tiêu chuẩn Đo lường

co-cau-to-chuc-cua-Tong-cuc-Tieu-

phủ

Chất lượng trực thuộc Bộ

chuan-Do-luong-Chat-luong-

Khoa học và Công nghệ

406872.aspx

15/02/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-

Quyết định

Về loại bỏ thuốc bảo vệ

501/QĐ-BNN-

thực vật chứa hoạt chất

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

BVTV của Bộ

Chlorpyrifos

501-QD-BNN-BVTV-2019-thuoc-

Ethyl

12/02/2019

và

https://thuvienphapluat.vn/van-

trưởng Bộ

Fipronil ra khỏi Danh

bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-

Nông nghiệp

mục thuốc bảo vệ thực vật

dung-tai-Viet-Nam-406708.aspx

và Phát triển

được phép sử dụng tại

nông thôn

Việt Nam

Quyết định

Danh mục văn bản quy

244/QĐ-

phạm pháp luật hết hiệu

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

BTNMT của

lực, ngưng hiệu lực toàn

dinh-244-QD-BTNMT-2019-cong-

Bộ Tài nguyên

bộ hoặc một phần thuộc

bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-

và Môi trường

lĩnh vực quản lý nhà nước

phap-luat-het-hieu-luc-406988.aspx

Quyết định

Danh mục văn bản quy

69/QĐ-BXD

phạm pháp luật hết hiệu

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

của Bộ Xây

lực toàn bộ hoặc một

dinh-69-QD-BXD-2019-Danh-

dựng

phần thuộc lĩnh vực quản

muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-

lý nhà nước

het-hieu-luc-Bo-xay-dung-

30/01/2019

30/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-

https://thuvienphapluat.vn/van-

407172.aspx
6

Quyết định

Danh mục sản phẩm cơ

176/QĐ-BCT

khí chế tạo, linh kiện,

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

của Bộ trưởng

máy nông nghiệp và sản

176-QD-BCT-2019-che-tao-may-

28/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-
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Bộ Công

phẩm phụ trợ phục vụ

nong-nghiep-san-pham-phu-tro-

Thương

phát triển nông nghiệp,

phat-trien-nong-nghiep-

nông thôn được hỗ trợ

406036.aspx

đầu tư
7

Quyết định

Phê duyệt kế hoạch thực

121/QĐ-TTg

hiện Hiệp định Đối tác

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-121-

của Thủ tướng

Toàn diện và Tiến bộ

QD-TTg-2019-phe-duyet-Ke-

Chính phủ

xuyên Thái Bình Dương

hoach-thuc-hien-Hiep-dinh-

(CPTPP) do Thủ tướng

CPTPP-405989.aspx

24/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-

Chính phủ ban hành
8

Quyết định

Danh mục văn bản quy

321/QĐ-BNN-

phạm pháp luật hết hiệu

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

PC của Bộ

lực, ngưng hiệu lực toàn

dinh-321-QD-BNN-PC-2019-van-

Nông nghiệp

bộ hoặc một phần thuộc

ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-

và Phát triển

lĩnh vực quản lý nhà nước

luc-cua-Bo-Nong-nghiep-

24/01/2019

nông thôn
9

https://thuvienphapluat.vn/van-

406155.aspx

Thông tư

Quy tắc xuất xứ hàng hóa

03/2019/TT-

trong Hiệp định Đối tác

ban/Thuong-mai/Thong-tu-03-

BCT của Bộ

Toàn diện và Tiến bộ

2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-

xuyên Thái Bình Dương

trong-Hiep-dinh-Doi-tac-Toan-

trưởng Bộ

22/01/2019

Công thương

https://thuvienphapluat.vn/van-

dien-Thai-Binh-Duong405885.aspx

10

Quyết định

Danh mục văn bản quy

147/QĐ-

phạm pháp luật về giao

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

BGTVT của

thông vận tải hết hiệu lực

dinh-147-QD-BGTVT-2019-Danh-

Bộ trưởng Bộ

thi hành 6 tháng cuối năm

muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-

2018

giao-thong-het-hieu-luc-

Giao thông

21/01/2019

vận tải ban

https://thuvienphapluat.vn/van-

406609.aspx

hành
11

Quyết định

Danh mục thuốc có tài

31/QĐ-QLD

liệu chứng minh tương

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-31-

đương sinh học - Đợt 22

QD-QLD-2019-danh-muc-thuoc-

của Cục

18/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Em ai l :

tbtvn@tcvn.gov.vn

* * W ebsi t e:

www.tbt.gov.vn

16

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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trưởng Cục

co-tai-lieu-chung-minh-tuong-

Quản lý

duong-sinh-hoc-Dot-22405418.aspx

12

Thông tư

Danh mục bổ sung giống

01/2019/TT-

cây trồng được phép sản

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-

BNNPTNT

xuất, kinh doanh ở Việt

2019-TT-BNNPTNT-Danh-muc-

Nam

bo-sung-giong-cay-trong-duoc-

của Bộ trưởng

18/01/2019

Bộ Nông

https://thuvienphapluat.vn/van-

phep-san-xuat-o-Viet-Nam-

nghiệp và Phát

406582.aspx

triển nông
thôn
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Quan ngại đối với Dự thảo của Ấn Độ về Dự thảo sửa
đổi quy định nhập khẩu đồ chơi.

Ngày 07/12/2017, Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định nhập khẩu đồ chơi trong thông báo mã
G/TBT/N/IND/68. Biện pháp này sau đó đã vấp phải nhiều quan ngại từ các nước
Thành viên WTO và được cho rằng có trở ngại không cần thiết đến thương mại
quốc tế. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Đại diện của Liên minh châu Âu bày tỏ lo ngại đối với việc đồ chơi nhập
khẩu vào Ấn Độ phải được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm được công nhận bởi Ủy
ban Kiểm định Quốc gia và Phòng thí nghiệm Hiệu chuẩn (NABL) Ấn Độ. EU
cho rằng việc này sẽ dẫn đến tốn kém và mất thời gian, đặc biệt đối với các nhà
sản xuất ở các nước xuất khẩu phải thực hiện những thử nghiệm trùng lặp mà
không đem lại hoặc đem lại rất ít giá trị gia tăng về mặt an toàn. Theo EU, biện
pháp mới này thay thế biện pháp trước đó (theo biện pháp trước, đồ chơi nhập
khẩu phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 8124) và những thử nghiệm
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được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm được công nhận theo ILAC MRA). Về
vấn đề này, EU đề nghị Ấn Độ đưa ra lí do cho sự thay đổi chính sách này và Ấn
Độ nên xem xét về việc cho phép tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như
là một phương án thay thế cho các tiêu chuẩn BIS. Ngoài ra, EU cũng đưa ra câu
hỏi rằng liệu quy định sửa đổi này có chấp nhận chứng nhận NABL được cấp bởi
các phòng thí nghiệm không nằm ở Ấn Độ hay không?
Về việc thực hiện, phái đoàn EU quan ngại rằng những khó khăn và sự chậm
trễ mà các phòng thí nghiệm quốc tế phải đối mặt trong việc được NABL công
nhận có thể dẫn đến việc sửa đổi quy định tương ứng. Ấn Độ được yêu cầu làm rõ
rằng liệu các phòng thí nghiệm quốc tế đã áp dụng hay chưa và liệu các yêu cầu
kiểm định có được xử lý nhanh chóng hay không? Vấn đề thời gian hiệu lực của
các báo cáo thử nghiệm cũng được yêu cầu làm rõ vì sự không chắc chắn sẽ phát
sinh những vấn đề cho các nhà sản xuất nước ngoài. Theo EU, một báo cáo thử
nghiệm không nên có hiệu lực hạn chế nếu nó không có thay đổi về nguyên liệu
hoặc quy trình sản xuất hoặc trong các tiêu chuẩn, và các báo cáo thử nghiệm sẽ
còn hiệu lực trong tối thiểu 36 tháng. EU lưu ý rằng những câu hỏi này đã được
gửi bằng văn bản đến Ấn Độ và mong muốn các câu trả lời sẽ được cung cấp trong
cuộc họp Ủy ban hoặc song phương.
- Đại diện của Hoa Kỳ ủng hộ mục tiêu của Ấn Độ là đảm bảo an toàn cho đồ
chơi nhưng cũng bày tỏ những quan ngại sâu sắc đối với bản sửa đổi này vì có thể
gây tổn hại đến ngành công nghiệp đồ chơi Hoa Kỳ trong việc tiếp cận thị trường
Ấn Độ.
Hoa Kỳ đã rất ngạc nhiên về mức độ mà biện pháp áp dụng đối với đồ chơi
nhập khẩu. Theo Hoa Kỳ, Ấn Độ trước đây đã sử dụng tiêu chuẩn được nhiều
người cho là "tiêu chuẩn vàng" về đồ chơi, nghĩa là các nhà sản xuất đồ chơi có
thể kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn đồ chơi theo tiêu chuẩn ASTM, ISO hoặc EN
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Em ai l :

tbtvn@tcvn.gov.vn

* * W ebsi t e:

www.tbt.gov.vn

19

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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tại quốc gia sản xuất bởi một phòng thí nghiệm được công nhận theo hệ thống
ILAC.
Biện pháp này đã được áp dụng ngay lập tức do các vấn đề liên quan đến an
toàn của trẻ em, mặc dù có nhiều yêu cầu, Ấn Độ đã không cung cấp thông tin
quan trọng liên quan đến việc đánh giá các rủi ro của đồ chơi. Do đó, Hoa Kỳ yêu
cầu Ấn Độ phải cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở của tiêu chuẩn này. Theo sự
hiểu biết của Hoa Kỳ, Ấn Độ có thể thay thế biện pháp hiện hành bằng một quy
định mới áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất đồ chơi, cả trong nước và nước
ngoài. Hoa Kỳ đề nghị Ấn Độ thông báo quy định mới và cho phép các bên quan
tâm có cơ hội để góp ý. Năm 2016, Mỹ là nhà xuất khẩu đồ chơi lớn thứ bảy sang
Ấn Độ, chủ yếu là đồ chơi đặc biệt từ các nhà sản xuất vừa và nhỏ. Hoa Kỳ cũng
là trụ sở của hai trong số các công ty đồ chơi lớn nhất thế giới, trong đó giá trị của
thị trường đồ chơi Ấn Độ ước tính khoảng 75 - 100 triệu đô la trong năm 2016. Do
đó, Hoa Kỳ coi tác động tiềm tàng của biện pháp này đối với thương mại là mối
quan tâm sâu sắc.
- Đại diện của Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Ấn Độ để đảm bảo an toàn
cho đồ chơi nhưng vẫn bày tỏ quan ngại rằng quy định sửa đổi này chỉ phù hợp
với tiêu chuẩn Ấn Độ, thay vì các tiêu chuẩn quốc tế, EU hoặc Hoa Kỳ đã được
chấp nhận trước đây. Trung Quốc cho rằng quy định yêu cầu đồ chơi nhập khẩu
phải được thử nghiệm bởi NABL, thay vì các phòng thí nghiệm được công nhận
theo ILAC MRA đã gây ra chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp đồ chơi ở Trung
Quốc. Trung Quốc hy vọng Ấn Độ có thể sửa đổi các quy định hiện tại của mình,
để có thể chấp nhận tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, EU hoặc Hoa Kỳ và được thử
nghiệm bởi các phòng thử nghiệm ILAC MRA. Ngoài ra, Trung Quốc hy vọng Ấn
Độ sẽ thông báo biện pháp sửa đổi mới và cho phép các công ty có giai đoạn
chuyển tiếp để điều chỉnh sản xuất và thích ứng với các yêu cầu mới.
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- Đại diện Ấn Độ giải thích rằng biện pháp này đã được áp dụng thông qua
thông báo DGFT số 26 ngày 01 tháng 9 năm 2017 về sửa đổi chính sách nhập
khẩu đồ chơi và thông báo cho Ủy ban TBT mã thông báo G/TBT/N/IND/68 ngày
07 tháng 12 năm 2017. Như đã nêu trước đây, biện pháp này được đưa ra nhằm
đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người, đặc biệt là trẻ em và được dựa trên
những phân tích và tài liệu nhận được từ các bên liên quan. Ấn Độ cho biết đã có
phát hiện về việc đồ chơi nhập khẩu vào Ấn Độ không an toàn cho trẻ em từ góc
độ sức khỏe và do đó, như một biện pháp khẩn cấp, đã có hành động để đảm bảo
tiêu chuẩn phù hợp và đánh giá sự phù hợp chính xác. Thông tin chi tiết về các
mối lo ngại về an toàn đồ chơi đã được nêu rõ trong các tiêu chuẩn IS 9873 và IS
15644.
Theo Ấn Độ, quy định này được áp dụng như nhau đối với mọi doanh nghiệp
trong nước do đó không có sự phân biệt đối xử. Số lượng phòng thử nghiệm được
NABL công nhận là đủ và không có sự chậm trễ trong thử nghiệm. Hơn nữa, chi
phí thử nghiệm thấp hơn so với quốc tế. Ngoài ra, Ấn Độ xác nhận rằng không có
phòng thí nghiệm ngoài lãnh thổ Ấn Độ được NABL công nhận theo quy định
này.
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Hội thảo về chương trình tiêu chuẩn hoá nâng cao hội nhập
Ngày 22/1, Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật
Bản(JSA), Tổ chức Tiêu chuẩn hoá thế giới (ISO) và Uỷ ban Tiêu chuẩn Công
nghiệp Nhật Bản (JISC) trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
(METI) đã tổ chức Hội thảo về chương trình tiêu chuẩn hoá tại Khách sạn The
Ann 38A Hàng Chuối.
Tham dự hội thảo, có các chuyên gia về lĩnh vực tiêu chuẩn đến từ Nhật Bản,
đại diện một số đơn vị của Tổng cục TCĐLCL và các Bộ, ban, ngành.
Tại hội nghị, Các chuyên gia đã có những bài giới thiệu về tầm quan trọng của
các tiêu chuẩn hiện nay. Trong đó ông Kentaro Tsumazaki- Đại diện của METI đã có
bài giới thiệu về hoạt động của JISC và METI, thương mại giữa Việt Nam và Nhật
Bản đang trên đà tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, ông cũng
có đề cập đến thoả thuận hợp tác giữa JISC và STAMEQ, thoả thuận nhằm tăng
cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù hợp trên cơ sở bình
đẳng hai bên cùng có lợi.
Ông Hitoshi Yoshida - Đại diện cho đơn vị tiêu chuẩn hoá quốc tế của JSA đã
đưa ra bài giới thiệu những điều cơ bản về tiêu chuẩn quốc tế, trong đó mục tiêu của
tiêu chuẩn hoá trong ứng dụng hàng ngày yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, ngoài
ra hiện nay tiêu chuẩn hoá còn đóng vai trò cho khuyếch đại phát triển công nghệ mới
(QR code, dữ liệu hình ảnh nén…), ứng dụng trong các vấn đề liên quan đến toàn cầu
như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững….
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Ông Koichi Matsumoto - Đại diện đơn vị hỗ trợ Tiêu chuẩn hoá đã chia sẻ
về những kiến thức cơ bản về ISO nhằm cung cấp cái nhìn tổng quát về tiêu chuẩn
ISO dựa trên hướng dẫn ISO/IEC.

Ông Koichi Matsumoto- Đại diện đơn vị hỗ trợ Tiêu chuẩn hoá
Vào buổi chiều, ông Adrian Goh-Giám đốc sáng kiến hợp tác của ISO tại
Châu Á đã trình bày về Ưu tiên của chiến lược tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam. Ông
đã đề cập đến các tiêu chí để xác định các ưu tiên, phương pháp đánh giá các ưu
tiên, kết hợp giữa các ưu tiên kinh tế xã hội và các bên liên quan, tầm quan trọng
của kinh tế tác động lên một lĩnh vực/ ngành cụ thể, các quy tắc xếp hạng ưu tiên
cho tiêu chuẩn hóa và đạt thứ hạng cuối cùng cho các ưu tiên tiêu chuẩn hoá.

Ông Adrian Goh- Giám đốc sáng kiến hợp tác của ISO tại Châu Á
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Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng cục phó Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông qua hội thảo ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng cục phó Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng đã có bài trình bày với các tổ chức tiêu chuẩn hoá
Nhật Bản và ISO mong muốn nâng cao nhận biết lĩnh vực tiêu chuẩn quốc tế,
đồng thời hội thảo là cơ hội quý báu cho phía Việt Nam tăng cường xây dựng và
hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá.
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