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CÁC HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
PHỔ BIẾN HIỆN NAY (Phần 2)

- Loại 3: Yêu cầu liên quan tới ghi nhãn, ghi dấu và bao gói. Cụ thể:
+ Yêu cầu ghi nhãn: Quy định về loại, màu sắc, kích cỡ của thông tin in trên
bao gói hoặc nhãn và yêu cầu các thông tin cần thiết cung cấp cho người tiêu
dùng, yêu cầu về ngôn ngữ của thông tin cung cấp trên sản phẩm như thành phần,
hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn… Ví dụ yêu cầu tủ lạnh phải có nhãn chỉ rõ
kích cỡ, trọng lượng và mức độ tiêu thụ điện năng.
+ Yêu cầu ghi dấu: ví dụ yêu cầu về điều kiện xử lý hoặc bảo quản của từng
loại sản phẩm, yêu cầu phải có dấu hiệu “FRAGILE”(dễ vỡ) hoặc “THIS SIDE
UP” (để hướng này) ghi trên thùng chứa vận chuyển sản phẩm.
+ Yêu cầu bao gói: quy định nguyên liệu bao gói phù hợp với hàng hoá. Ví
dụ yêu cầu phải có tấm kê hoặc bao gói đặc biệt đối với hàng hoá dễ vỡ.
- Loại 4: Các quy định liên quan tới sản xuất và sau sản xuất bao gồm quy
định về quá trình sản xuất, về vận chuyển và lưu kho… Ví dụ yêu cầu bắt buộc
phải sử dụng các thiết bị thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất xuất
phẩm, yêu cầu thuốc phải được lưu kho ở một nhiệt độ nhất định…
- Loại 5: Quy định cách xác định sản phẩm tức là các điều kiện để được nhập
khẩu dưới dạng sản phẩm nhất định. Ví dụ quy định những sản phẩm có ít nhất
30% ca cao mới được coi là “sô cô la”.
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- Loại 6: Yêu cầu về chất lượng hoặc tính năng sản phẩm. Ví dụ quy định vật
liệu làm cửa phải chịu được nhiệt ở một mức nhất định để đảm bảo yêu cầu chống
cháy của sản phẩm.
- Loại 7: Yêu cầu liên quan tới đánh giá sự phù hợp bao gồm lấy mẫu, thử
nghiệm, giám định, đánh giá, công nhận… Ví dụ quy định thử nghiệm mẫu ô tô
nhập khẩu để đảm bảo an toàn, quy định phải có chứng nhận phù hợp cho sản
phẩm điện, điện tử…
Để đảm bảo thương mại hàng hoá được lưu thông thuận lợi, Hiệp định WTO
TBT yêu cầu các nước Thành viên WTO phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật và
tiêu chuẩn, bao gồm cả các yêu cầu ghi nhãn, ghi dấu và bao gói, và các quy trình
đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn không tạo ra rào cản
không cần thiết cho thương mại quốc tế, tức là không tạo thành các NTB cho
thương mại quốc tế.
Tuy nhiên, Hiệp định này cũng khẳng định không nước nào bị ngăn cản ban
hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng xuất khẩu, hoặc bảo vệ con
người, đời sống động thực vật, môi trường, hoặc ngăn ngừa hành vi gian lận, bảo
vệ an ninh quốc gia… ở mức độ mà nước đó cho là thích hợp, với điều kiện là
chúng không được áp dụng để tạo ra sự phân biệt đối xử hoặc không công bằng
giữa các nước có những điều kiện như nhau hoặc sử dụng các biện pháp này như
một công cụ ngầm gây ảnh hưởng cho thương mại quốc tế.
Như vậy, theo Hiệp định TBT của WTO có thể hiểu tất cả các biện pháp TBT
đều được coi là biện pháp phi thuế quan NTM nhưng không phải biện pháp TBT
nào cũng trở thành rào cản phi thuế (NTB), chỉ những biện pháp gây cản trở
thương mại quá mức cần thiết mới bị coi là NTB.
Tất cả sản phẩm hàng hoá bao gồm cả sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp
đều chịu sự điều chỉnh của Hiệp định WTO TBT.
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Trong phạm vi WTO, trên thực tế đã ghi nhận nhiều biện pháp TBT của các
nước Thành viên WTO được xây dựng như những hàng rào phi thuế NTB và gây
trở ngại thương mại cho các nước Thành viên khác. Tại các phiên họp của Ủy ban
TBT hàng năm, các hàng rào phi thuế này được các nước Thành viên WTO nêu ra
thành những quan ngại thương mại về TBT.
Cụ thể là từ năm 1995 tới tháng 7/2017 đã có 528 biện pháp TBT của các
nước Thành viên WTO xây dựng và ban hành được xem là cản trở thương mại của
các nước Thành viên WTO khác và được nêu ra thành quan ngại thương mại tại
các phiên họp của Ủy ban TBT. Trong đó EU và Hoa Kỳ đứng đầu danh sách các
nước bị nêu nhiều quan ngại thương mại. Cụ thể 94 biện pháp TBT của EU và 81
biện pháp của Hoa Kỳ bị các nước cho là cản trở thương mại quá mức cần thiết.
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/3/2019-15/4/2019
Nước thông báo

Số lượng

Vấn đề thông báo

TB
Ả Rập Xê Út

3

Thiết bị chiếu sáng; Phương tiện giao thông đường bộ;
Máy thu radio

Ấn Độ

8

Thép; Rượu; Hóa chất hữu cơ; Thiết bị y tế; Dụng cụ và
vật liệu phẫu thuật; Poly nhôm clorua; Dầu ăn

Argentina

7

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Đồ uống có cồn; Phương tiện
cơ giới; Mỹ phẩm; Ngũ cốc; Đồ nội thất

Brazil

12

Thiết bị giải trí; Vỏ thân xe cho phương tiện giao thông
đường bộ; Container; Dầu ăn; Dược phẩm; Hệ thống xét
nghiệm chẩn đoán; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp
khác; Thiết bị y tế

Burundi

13

Giày dép; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Gia cầm và trứng;
An toàn lao động

Canada

4

Thiết bị điện tử; Thông tin vô tuyến; Dược phẩm

Các Tiểu Vương

1

Cá mập và vây cá mập

Chi lê

10

Thiết bị xây dựng; Đèn xe; Đèn Led; Xe máy

Colombia

1

Mũ bảo hiểm

Ecuador

21

Sợi dệt; Sắt; Thép; Cáp; Ống nhựa; Thiết bị làm lạnh; Lốp

Quốc Ả Rập
Thống Nhất

xe; Dầu nhờn; Thiết bị nội trợ; Xi măng; Thiết bị cứu hoả;
Bình áp suất; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm;
Thiết bị làm lạnh
Đài Loan

8

Thực phẩm; Thiết bị y tế; Dược phẩm; Sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ; Mỹ phẩm; Con trỏ laser; Xe đạp dành cho
trẻ em
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Hàn Quốc

7

Thuốc thú y; Mực xăm; Mỹ phẩm; Thiết bị gia dụng; Đồ
uống có cồn; Thuốc quasi-drugs

Hoa Kỳ

38

Điều hòa; Gỗ; Thiết bị y tế; Đồ uống giải khát; Dược
phẩm; Mỹ phẩm; Đèn; Thiết bị gia dụng; Cây trồng hữu
cơ; Động cơ điện và máy phát điện; Hệ thống vệ tinh; Hoá
chất công nghiệp; Metylen clorua; Máy bay; Dịch vụ kiểm
nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm; Hợp chất hữu cơ
dễ bay hơi; Xe bus; Thiết bị giải trí; Đồ uống giải khát;
Hoá chất; Nhiên liệu; Cà phê; Máy bơm; Đồ da; Pin
lithium; Ghi nhãn; Quạt trần

Honduras

3

Thực phẩm; Dược phẩm

Hungary

1

Thiết bị cứu hoả

Israel

9

Bình cứu hoả xách tay; Bình cứu hoả dùng một lần; Nệm
cho trẻ sơ sinh; Hóa chất vô cơ nói chung

Kenya

18

Công trình xây dựng; Vải dệt; Xe vận tải

Liên minh Châu

5

Mỹ phẩm; Thuốc trừ sâu và hoá chất nông nghiệp khác

6

Đồ uống không cồn; Bao bì; Thịt và các sản phẩm từ thịt;

Âu
Malaysia

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thức ăn chăn nuôi; Chất thải
đặc biệt
Moldova

2

Ga

Nam Phi

3

Thiết bị đo lường; Chất thải; Sản phẩm nông nghiệp

New Zealand

2

Thiết bị điện tử; Xe máy

Nicaragua

1

Dược phẩm

Nhật Bản

4

Máy tính; Thuốc trừ sâu và hoá chất nông nghiệp khác;
Chất gây nghiện; Dược phẩm

Panama

1

Trái cây; Rau quả

Philippines

5

Hệ thống xử lý nước; Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán in
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vitro; Thiết bị y tế; Thiết bị xử lý và xử lý chất thải
Samoa

1

Thiết bị điện tử

Singapore

1

Máy rửa bát

Slovenia

3

Ngũ cốc; Muối; Thực phẩm nói chung

Tanzania

25

Bao tải; Quần áo; Thiết bị y tế; Đồ uống có cồn; Phụ gia
thực phẩm; Thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn; Cà phê;
Dầu thực vật; Dầu ăn

Tấy Ban Nha

1

Bao bì

Thái Lan

7

Lốp xe; Thực phẩm; Thiết bị điện tử; Mô tô

The Gambia

3

Ngũ cốc; Dầu động thực vật; Muối

Trung Quốc

2

Xe khách; Dược phẩm

Uganda

81

Chất hoạt động bề mặt; Đồ uống có cồn; Quần áo; Mỹ
phẩm; Cá; Hoá chất công nghiệp; Tã trẻ em; Hoá chất vô
cơ; Đồ uống không cồn; Phân bón; Ngũ cốc; Thịt và các
sản phẩm từ thịt; Thức ăn chăn nuôi; Dầu ăn; Cà phê; Sữa
và các sản phẩm từ sữa; Dược phẩm; Thiết bị truyền và
tiêm

Ukraine

8

Đèn; Mô tô; Máy biến áp; Máy bơm; Thiết bị điện tử;
Thiết bị làm lạnh; Máy thu truyền hình; Thiết bị vệ sinh

Uruguay

1

Rượu

Việt Nam

4

Ô tô; Hàng hóa không an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tương thích điện từ
(EMC); Hàng hoá không an toàn
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Ô tô
Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản
xuất, lắp ráp ô tô thuộc đối tượng của Nghị định
116/2017/NĐ-CP. Dự thảo Thông tư này quy
định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp
ráp thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017
của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ
bảo hành, bảo dưỡng ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 116). Dự thảo Thông tư này
không điều chỉnh đối với các ô tô được sản xuất, lắp ráp theo quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 2 của Nghị định 116.
Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, doanh
nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức, cơ quan liên quan đến
việc quản lý, kiểm tra, thử nghiệm ô tô và linh kiện ô tô. Thời gian dự kiến thông qua
vào Quý 3 năm 2019. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự
kiến thông qua vào tháng 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể
từ ngày ban hành. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/VNM/19_1959_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM

/140

Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định Danh
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc

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

8

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảoThông tư này quy
định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Thông tư này gồm các điều sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
4. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và
truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
Phụ lục 2: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và
truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 25/5/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
ngày 01/7/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào
ngày 24/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://www.mic.gov.vn/Upload_Moi/DuThaoVanBan/Du-thao-TT-suaTT04.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM

/139 n

Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
Thông tin và Truyền thông
Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc
Thông tư số 04/2018/TT-BTTT ngày 8/5/2018 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng
hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và
Truyền thông được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/VNM/92 ngày
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12/10/2016 sẽ được thay thế bằng thông tư mới. Dự thảo Thông tư mới này được
thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/VNM/139.
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM

/92/Add.1

Tương thích điện từ
Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và
phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. Dự thảo Quy
chuẩn này có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo
phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
(2016-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tương thích điện từ (EMC)
cho thiết bị đầu cuối (UE) và thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong mạng thông
tin di động.
Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng anten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị
vô tuyến không thuộc phạm vi quy chuẩn này, mà sẽ được quy định trong các tiêu
chuẩn, quy chuẩn sản phẩm tương ứng để sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến.
Dự thảo này quy định các điều như sau:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Quy định về quản lý
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
5. Tổ chức thực hiện
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Phụ lục A: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi thoại; điểm ngắt thoại cho
CDMA trái phổ trực tiếp
Phụ lục B: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi truyền dữ liệu, tỷ lệ lỗi cho
CDMA trái phổ trực tiếp
Phụ lục C: (Thông tin) Các loại thiết bị đầu cuối di động và phụ trợ
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 01/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào
ngày 01/8/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào
ngày 24/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/102415/Du-thao-Qui-chuan-ky-thuat-quocgia--de-lay-y-kien-gop-y-.html (item No.128)
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/138
Hoá chất
Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định
về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ
dữ liệu các chất hoá học theo Quy định (EC) số
1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Cụ
thể, Dự thảo đưa ra quy định về tính toán trọng tải
trong các chất đăng ký, khả năng cắt giảm việc áp
dụng các yêu cầu đăng ký REACH và nghĩa vụ của
các chất đã có trên thị trường tại thời điểm áp dụng REACH để cập nhật hồ sơ đăng
ký sau ngày 01/6/2018. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Thời gian
dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU.
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 27/5/2019.
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1777_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/649
Mỹ phẩm
Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ
lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và
Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Dự
thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) - trong tẩy
rửa, chăm sóc răng miệng và các sản phẩm mỹ phẩm và chỉ tồn dư nồng độ tối đa
0,7%. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của cong người.
Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau
20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các
nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 27/5/2019. Thông tin chi tiết của
Dự

thảo

xem

tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1780_01_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/650
Xe khách
Ngày 05/4/2019, Trung Quốc thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo
Quy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản
phẩm xe ô tô khách. Dự thảo quy định về phạm vi
bảo đảm chất lượng, chủ thể chịu trách nhiệm và
trách nhiệm của các cơ quan chính phủ cũng như bộ
phận kỹ thuật đối với các sản phẩm xe chở khách. Quy định này cũng điều chỉnh các
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nội dung kỹ thuật liên quan đến xe điện. Mục đích của Dự thảo nhằm Phòng chống
các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông
qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực sau. Hạn cuối cùng để các nước thành viên
WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 07/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem
tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1981_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1317
Dược phẩm
Ngày 18/3/2019, Nhật Bản thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra dự Sửa đổi một
phần của Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười bảy
theo Điều 41 của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng,
Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược
phẩm và Thiết bị Y tế. Thời gian dự kiến thông qua và
thời gian dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 5 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước
thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 17/5/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1534_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/622
Thuốc thú y
Ngày 11/4/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi "Quy
định về đánh giá an toàn và hiệu quả đối với các sản phẩm
thuốc thú y". Các sửa đổi như sau:
Sửa đổi các yêu cầu đối với hồ sơ thử nghiệm của các sản phẩm thuốc thú y.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ động thực vật. Chưa xác định thời gian dự kiến
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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 10/6/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_2130_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/822
Thiết bị gia dụng
Ngày 21/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi
một phần Quy định quản lý hiệu quả năng lượng đối với
các thiết bị gia dụng. Cụ thể, sẽ bổ sung sản phẩm máy
sấy quần áo và máy lọc không khí vào quy định này.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ
người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 30/5/2019. Thời gian dự kiến
có hiệu lực vào ngày 30/12/2019. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày
dự thảo được thông báo để tham gia góp ý kiến.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1654_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/818
Đồ uống có cồn
Ngày 19/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa
đổi một phần Đạo luật Thúc đẩy Sức khỏe Cộng
đồng. Cụ thể, Hàn Quốc yêu cầu phải đưa ra các
cảnh báo hoặc hình ảnh cho thấy sự nguy hiểm của
việc uống rượu khi lái xe trên các hộp đựng đồ uống
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có cồn. Mục đích của dự thảo nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng và
giảm thiểu nguy hiểm của việc uống rượu khi lái xe. 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 là ngày 18/5/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
hhttps://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1556_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/817
Kẹo
Ngày 11/4/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước
Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo quy định
đối với mức độ chì xuất hiện trong kẹo có chứa ớt
và/hoặc me. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức
khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời
gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu.
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 22/5/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_2127_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1470
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
Stt
1

Loại văn bản/
Số hiệu
Quyết định
216/QĐ-BXD
của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng

Trích yếu nội dung
Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ
thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt
điện đốt than vào san lấp”

Ngày ban
hành
28/03/2019

2

Quyết định
217/QĐ-BXD
của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ
thuật “Mặt đường bê tông
xi măng đầm lăn có sử
dụng tro bay"

28/03/2019

3

Quyết định
218/QĐ-BXD
của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ
thuật “Gia cố nền đất yếu
– Phương pháp gia cố
nông toàn khối có sử dụng
tro bay”

28/03/2019

4

Thông tư
02/2019/TTBYT của Bộ
trưởng Bộ Y
tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về bụi - Giá trị giới
hạn tiếp xúc cho phép 05
yếu tố bụi tại nơi làm việc

21/03/2019

5

Thông tư
12/2019/TTBGTVT của
Bộ trưởng Bộ
Giao thông
vận tải
Thông tư
01/2019/TTBTNMT của
Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và
Môi trường

Định mức kinh tế - quy
chuẩn kỹ thuật các hao phí
ca máy cho phương tiện
chuyên dùng trong công
tác quản lý, bảo trì đường
thủy nội địa
Quy định ngưng hiệu lực
thi hành một số quy định
của Thông tư 08/2018/TTBTNMT và 09/2018/TTBTNMT quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi
trường

11/03/2019

6

08/03/2019

Nội dung chi tiết
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xay-dung-Do-thi/Quyetdinh-216-QD-BXD-2019-Chidan-ky-thuat-Su-dung-tro-xinhiet-dien-dot-than-vao-san-lap410677.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xay-dung-Do-thi/Quyetdinh-217-QD-BXD-2019-Chidan-ky-thuat-Mat-duong-be-tongxi-mang-dam-lan-co-su-dung-trobay-410627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xay-dung-Do-thi/Quyetdinh-218-QD-BXD-2019-Chidan-ky-thuat-Gia-co-nen-dat-yeuPhuong-phap-gia-co-nong-toankhoi-410590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Thong-tu-022019-TT-BYT-Quy-chuan-vebui-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep05-yeu-to-bui-tai-noi-lam-viec410047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Giao-thong-Van-tai/Thongtu-12-2019-TT-BGTVT-Dinhmuc-hao-phi-ca-may-phuongtien-chuyen-dung-bao-tri-duongthuy-409852.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moitruong/Thong-tu-01-2019-TTBTNMT-ngung-hieu-luc-thihanh-mot-so-quy-dinh-Thong-tu08-2018-TT-BTNMT408576.aspx
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Chuyên mục: Quan ngại thương mại

Bản tin số 4/2019

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

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Stt
1

2

3

4

5

Loại văn bản/
Số hiệu
Quyết định
220/QĐ-QLD
của Cục trưởng
Cục Quản lý
Dược
Quyết định
16/2019/QĐTTg của Thủ
tướng Chính
phủ
Thông tư
05/2019/TTBYT của Bộ Y
tế

Thông tư
06/2019/TTBCT của Bộ
trưởng Bộ Công
thương
Quyết định
161/QĐ-QLD
của Cục trưởng
Cục Quản lý
Dược

6

Quyết định
170/QĐ-QLD
của Cục trưởng
Cục Quản lý
Dược

7

Quyết định
165/QĐ-QLD
của Cục trưởng
Cục Quản lý
Dược

Trích yếu nội dung
Danh mục 24 thuốc nước
ngoài được cấp số đăng
ký lưu hành tại Việt Nam
- Đợt 102 bổ sung

Ngày ban
hành
16/04/2019

Quy định về lộ trình áp
dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với xe ô tô tham gia
giao thông và xe ô tô đã
qua sử dụng nhập khẩu
Bãi bỏ Thông tư
31/2017/TT-BYT
về
Danh mục sản phẩm,
hàng hóa có khả năng
gây mất an toàn thuộc
phạm vi được phân công
quản lý
Quy định về cửa khẩu
nhập khẩu ô tô chở
người dưới 16 chỗ ngồi

28/03/2019

Danh mục 27 thuốc nước
ngoài (thuốc điều trị ung
thư đăng ký lần đầu - số
đăng ký có hiệu lực 03
năm) được cấp số đăng
ký lưu hành tại Việt Nam
- Đợt 102
Danh mục 04 thuốc sản
xuất gia công được cấp
số đăng ký lưu hành tại
Việt Nam - Đợt 164 (tiếp
theo)

20/03/2019

Danh mục 111 thuốc sản
xuất trong nước được
cấp số đăng ký lưu hành
tại Việt Nam hiệu lực 5
năm - Đợt 164 (tiếp
theo)

20/03/2019

28/03/2019

25/03/2019

20/03/2019

Nội dung chi tiết
https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh220-QD-QLD-2019-danh-muc24-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-capso-dang-ky-Dot-102-411870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Giao-thong-Van-tai/Quyetdinh-16-2019-QD-TTg-Quy-dinhlo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khithai-doi-voi-xe-o-to-410204.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Thong-tu-052019-TT-BYT-bai-bo-Thong-tu31-2017-TT-BY-san-pham-cokha-nang-gay-mat-an-toan411769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu06-2019-TT-BCT-cua-khau-nhapkhau-o-to-cho-nguoi-duoi-16-chongoi-410369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh161-QD-QLD-2019-danh-muc27-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-capso-dang-ky-Dot-102-409899.aspx

https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh170-QD-QLD-2019-danh-muc04-thuoc-san-xuat-gia-cong-duoccap-so-dang-ky-Dot-164409736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh165-QD-QLD-2019-danh-muc111-thuoc-san-xuat-trong-nuocduoc-cap-so-dang-ky-Dot-164409932.aspx
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Quan ngại đối với Dự thảo của Chi lê Quy định về phân loại,
ghi nhãn và thông báo các chất và hỗn hợp hóa học.

Ngày 13/11/2017, Chi lê thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Quy định về phân loại, ghi nhãn và thông báo các chất và hỗn hợp
hóa học với mã thông báo G/TBT/N/CHL/422. Biện pháp này đã vấp phải nhiều ý
kiến quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau:
- Đại diện Mexico cảm ơn Chile vì đã sẵn sàng làm rõ các quy định của dự
thảo trong cuộc họp song phương. Tại Điều 1 của dự thảo đưa ra các tiêu chí để
phân loại, dán nhãn, thông báo và đánh giá rủi ro đối với các chất và hỗn hợp nguy
hiểm mà các nhà sản xuất và nhập khẩu các chất đó phải tuân thủ để bảo vệ sức
khỏe con người và môi trường. Các tiêu chí được thiết lập nhằm triển khai việc hài
hoà Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất toàn cầu (GHS). Tuy Mexico thừa
nhận rằng một số vấn đề mà phái đoàn Mexico nêu ra có thể được giải quyết trong
các câu trả lời của Chi lê và các sửa đổi có thể có của dự thảo, Mexico vẫn bày tỏ
quan ngại về sự thiếu rõ ràng của biện pháp; một số điều khoản không thể chi tiết
các thủ tục hoặc thông tin cần thiết cho việc tuân thủ các yêu cầu đã đặt ra, một
vấn đề mà phái đoàn Mexico cho rằng có thể sẽ tạo ra sự nhầm lẫn và các rào cản
không cần thiết đối với thương mại.
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Liên kết với các tiêu chuẩn quốc tế, Mexico cho rằng theo quan điểm của
Điều 2.4 Hiệp định TBT, một số yêu cầu không có trong GHS, như các vấn đề
được nêu trong Điều 313 và 314, có thể vi phạm các điều khoản của Hiệp định
TBT và tạo ra gánh nặng hành chính không cần thiết. Do đó, Mexico mong muốn
chính quyền Chile có thể đưa ra những bằng chứng khoa học và kỹ thuật cho các
quy định này, hoặc những tiêu chuẩn quốc tế mà Chi lê dựa vào.
- Về việc hiệu lực của dự thảo, Mexico bày tỏ quan ngại rằng Điều 328 của
dự thảo quy định về thời gian có hiệu lực có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất
khẩu của các sản phẩm trong ngành công nghiệp hoá chất. Mexico cho rằng
khoảng thời gian này là khá ngắn để các ngành công nghiệp có thể tuân thủ những
yêu cầu của quy định
Cuối cùng, về nhãn GHS, phái đoàn của Mexico cho rằng việc sử dụng các
sản phẩm tẩy rửa gia dụng của Mexico không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối
với người tiêu dùng và quy định này do đó có thể gây nhầm lẫn nếu người tiêu
dùng không hiểu chính xác các chữ tượng hình.
Ngoài ra, Mexico nhấn mạnh rằng những loại nhãn này được sử dụng chủ yếu
cho các chất dùng để xử lý trong môi trường làm việc và rất ít quốc gia áp dụng hệ
thống ghi nhãn này cho các sản phẩm vệ sinh và làm sạch.
Trước những quan điểm nêu trên, Mexico tin rằng các quy định trong biện
pháp của Chile có thể vi phạm Điều 2.2 của Hiệp định TBT do quy định gây hạn
chế thương mại hơn mức cần thiết. Để thực hiện mục tiêu hợp pháp có thể sử dụng
các biện pháp thay thế hạn chế hơn dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, Mexico
yêu cầu:
(i) Giải thích cơ sở khoa học và kỹ thuật và các tiêu chuẩn quốc tế được xem
xét trong quá trình xây dựng dự thảo quy định này; và
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(ii) Xem xét và sửa đổi lại thời gian có hiệu lực của dự thảo để các nhà sản
xuất và xuất khẩu có thời gian hợp lý điều chỉnh các sản phẩm hoặc phương thức
sản xuất của họ theo yêu cầu của biện pháp mới.
Ngoài ra, Mexico nên sẵn sàng và chủ động cho các cuộc thảo luận song
phương khác.
- Đại diện Chi lê báo cáo rằng phái đoàn của Chi lê đã thông báo cho Mexico
về tình trạng hiện tại của quy định này trong cuộc họp song phương. Chi lê xác
nhận rằng quy định này hiện không có hiệu lực và cơ quan quản lý chịu trách
nhiệm đang xem xét và xử lý những ý kiến trong nước và quốc tế đối với quy định
này.
Phái đoàn Mexico và Ủy ban WTO sẽ được thông báo về những phát triển
tích cực trong tương lai.
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Diễn đàn tiêu chuẩn các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương lần
thứ 42 nhằm tăng cường năng lực tham gia vào hoạt động hội
nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa
Diễn đàn Tiêu chuẩn các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ
42 (PASC – Pacific Asia Standards Congress) vừa được tổ chức tại Wellington,
New Zealand.

Diễn đàn Tiêu chuẩn các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 42
có sự tham gia 19 cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia thành viên.

Đây là Hội nghị thường niên và là diễn đàn trao đổi thông tin, tìm kiếm sự
đồng thuận và ủng hộ các nước thành viên nhằm tăng cường năng lực tham gia
vào hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa. Hội nghị có sự tham
gia của 19 cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia thành viên, cũng như sự có mặt của đại
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diện các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế và khu vực như ISO, IEC, ITU, APML,
AMLF, COPANT, APEC/SCSC, ASEAN/ACCSQ.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ)
Nguyễn Hoàng Linh làm trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh
cùng các đại biểu tham dự diễn đàn.

Chủ đề quan tâm và được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần này là những
thách thức và cơ hội mà các nước thành viên PASC đang phải gặp phải như sự
xuất hiện của các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, block chain,
IoT … hay sự quan tâm chưa đúng mức của các cơ quan quản lý nhà nước,
các doanh nghiệp hay người tiêu dùng … đối với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn
quốc tế.
Điều này đặt ra nhiệm vụ cho các nước thành viên trong việc nỗ lực nâng cao
nhận thức và sự tham gia tích cực của các bên có lợi ích liên quan trong xã hội
trong việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn nói chung và tiêu chuẩn đối với các vấn
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đề mới nổi nói riêng vào sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và sử dụng tiêu
chuẩn trong các văn bản quản lý như quy chuẩn kỹ thuật để làm căn cứ khoa học
tin cậy cho việc đảm bảo các sản phẩm hàng hóa an toàn và chất lượng, đồng thời
tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu.
Bên lề Hội nghị, đoàn Việt Nam đã gặp gỡ và làm việc với rất nhiều đối tác
như Cơ quan tiêu chuẩn Australia (AS), Hiệp hội Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM),
Hiệp hội phòng Thử nghiệm Hoa Kỳ (UL), Ủy ban Kỹ thuật Điện Hoa Kỳ
(USNC) trao đổi một số hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực Việt Nam
quan tâm. Đặc biệt, đoàn đã có cuộc gặp với Chủ tịch ISO, Ông John Walter trao
đổi về các phương thức xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn và thúc đẩy xây dựng tiêu
chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) thành tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cũng như
chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam trong thời gian tới.

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

23

