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Hàng rào kỹ thuật có thực sự cản trở thương mại quốc tế?
Câu hỏi này có lẽ không cần đặt ra, tuy nhiên không ít người vẫn còn mơ hồ về nó,
vì vậy việc đưa ra câu hỏi này, đặc biệt với Việt Nam - được coi là nước mới gia
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mặc dù gia nhập đã hơn 10 năm - vẫn
là điều cần thiết. Theo phân loại năm 2012 của Tổ chức Thương mại và Phát triển
của Liên hợp quốc (UNCTAD) có 175 biện pháp phi thuế quan trên thế giới được
áp dụng, trong đó có 58 các biện pháp kỹ thuật (bao gồm cả SPS và TBT), chiếm
1/3. Hiểu một cách đơn thuần là trên thế giới cứ 3 biện pháp phi thuế được áp
dụng thì có một hàng rào kỹ thuật, TBT hay SPS.
Câu hỏi tiếp theo là số lượng nhiều nhưng liệu nó có kéo theo các chi phí hay gây
tổn thất đáng kể cho thương mại hay không? Chưa có một thống kê trên toàn thế
giới hoặc ở một quốc gia về tổng số các chi phí hay tổn thất như vậy, tuy nhiên có
thể lấy một ví dụ liên quan đến tiêu chuẩn của EC đối với hàm lượng độc tố nấm

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

2

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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Aflatoxin1 trong ngũ cốc và các loại hạt (chủ yếu là lạc) để hình dung về mức độ
ảnh hưởng này. Theo nghiên cứu của Wilson và Otsuki (2003), năm 1997 với lý
do bảo vệ sức khỏe người dân, EC đã giảm hàm lượng này xuống mức 4ppb2
(riêng B1 là 2ppb) trong khi tiêu chuẩn của Codex3 là 9ppb. Theo tính toán4, việc
thắt chặt tiêu chuẩn này của EC có thể làm giảm xuất khẩu ngũ cốc và hạt toàn cầu
khoảng 3,1 tỷ USD, nhưng nếu các nước nhập khẩu, kể cả EU áp dụng tiêu chuẩn
của Codex, thì xuất khẩu toàn cầu mặt hàng này có thể tăng đến 38,8 tỷ USD. Điều
này cho thấy tiêu chuẩn một khi được áp dụng bắt buộc sẽ ảnh hưởng tới thương
mại như thế nào. Nhiều khi nó không chỉ làm giảm khả năng xuất khẩu mà còn
hoàn toàn làm mất đi cơ hội xuất khẩu vì năng lực sản xuất, đặc biệt của các nước
đang phát triển không thể đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu đặt ra.
Trong 2 thập kỷ qua, thế giới chứng kiến một sự gia tăng mạnh về số lượng hàng
rào kỹ thuật trong bối cảnh thuế quan liên tục giảm theo các cam kết WTO và
FTA5: theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) và WTO, trong khi mức thuế
trung bình trên thế giới giảm từ 13,1% năm 1995 xuống 7,1% năm 2014 (giảm gần
2 lần) thì các thông báo về các hàng rào kỹ thuật TBT cho WTO tăng từ 369 trong
năm 1995 lên đến 2239 trong năm 2014 (tăng 6 lần). Lưu ý số lượng hàng rào SPS
cũng diễn biến tương tự như vậy.
Có thể thấy, mục tiêu của Hiệp định TBT của WTO và các điều khoản TBT trong
các FTA là thúc đẩy thương mại, tuy nhiên việc đạt được mục tiêu này hình như
khó khăn và lâu dài hơn dự định. Ở một khía cạnh nào đó một phần mục tiêu này
cũng đạt được thông qua việc công khai, minh bạch các biện pháp TBT tạo điều
kiện cho người xuất khẩu biết trước các yêu cầu của thị trường mà có biện pháp
đáp ứng. Tuy nhiên, những thách thức mới mà nhân loại phải đối mặt như vấn đề
Có khả năng gây ung thư cho người, trong đó B1 là nguy hiểm nhất.
Part per billion (ppb): phần tỷ.
3
CODEX – Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Thực phẩm Quốc tế
4
Được nhắc đến trong Phần giới thiệu cuốn sách ‘the WTO and Technical Barriers to Trade’ về nghiên
cứu của John S. Winson and Tsunesiro Otsuki (2003), ‘Food safety and Trade: Winners and Losers in NonHarmonized World’ Journal of Economic Intergration, 18 (2), June, 266-287.
5
Hiệp định khu vực thương mại tự do.
1
2
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môi trường, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, khủng bố, an ninh mạng... cũng
được các quốc gia đưa vào phạm vi điều chỉnh của TBT ngày một nhiều hơn, làm
cho TBT ngày càng đa dạng, tinh vi hơn và hạn chế thương mại, cả ở khía cạnh
tiêu cực và tích cực. Một trong các khía cạnh tiêu cực là có thể hạn chế hoạt động
nhập khẩu trong ngắn hạn và một trong các khía cạnh tích cực là làm cho thương
mại bền vững hơn trong dài hạn.
Bản chất của hàng rào kỹ thuật là gì ?
Đây là các biện pháp áp dụng đối với hàng hóa khi lưu thông trong nước và qua
biên giới (nhập khẩu hoặc xuất khẩu) như quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn; yêu cầu
về an toàn, chất lượng; yêu cầu về ghi nhãn, thông tin tiêu dùng; các thủ tục đăng
ký nhập khẩu; các thủ tục kiểm tra, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn, tiêu
chuẩn; các thủ tục kiểm dịch, vệ sinh, khử trùng, bảo quản, vận chuyển; yêu cầu về
hệ thống chất lượng, hệ thống môi trường; yêu cầu về nhà xưởng, công nghệ thiết
bị sản xuất, chế biến sản phẩm; yêu cầu về truy nguyên nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý,
tính hợp pháp của khu vực khai thác; yêu cầu về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi
trường, tiết kiệm/bảo tồn năng lượng...
Các yêu cầu nói trên được thể hiện trong các văn bản pháp luật (ở Việt Nam gọi là
quy chuẩn kỹ thuật) do các cơ quan nhà nước trung ương hoặc địa phương ban
hành, trong các tiêu chuẩn được các tổ chức khác nhau thông qua và trong các quy
trình, thủ tục đánh giá, kiểm tra, chứng nhận sự đáp ứng, tuân thủ các yêu cầu của
các văn bản pháp luật và tiêu chuẩn đó.
Một đặc điểm mới cần lưu ý đó là ngày một nhiều các tiêu chuẩn và quy trình, thủ
tục đánh giá, kiểm tra, chứng nhận không phải do các cơ quan nhà nước ban hành
hoặc áp đặt, mà do nhiều nhóm có chung lợi ích, cùng ý tưởng hoặc thế giới quan
xây dựng và khuyến khích áp dụng. Các tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục như vậy
được gọi chung là tiêu chuẩn tư nhân và hệ thống tự nguyện. Mọi người ở Việt
Nam cũng không quá xa lạ với một số logo dưới đây đại diện cho các tiêu chuẩn
và hệ thống như vậy:
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Một số các tiêu chuẩn tư nhân cũng được các thị trường, cơ quan nhà nước công
nhận và trở thành rào cản thực sự đối với hàng xuất khẩu từ các nước đang phát
triển nếu không đáp ứng các yêu cầu của chúng thông qua các chứng chỉ tương
ứng, vì khá tốn kém về tiền bạc và thời gian để có những chứng chỉ như vậy.
Lê Quố c Bảo – Nguyên Giám đố c Văn phòng TBT Viê ̣t Nam

(Còn tiếp)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/03/2018-15/04/2018
Nước thông

Số lượng

báo

TB

Ả Rập Xê Út

2

Vấn đề thông báo

Nhiên liệu; Thiết bị nâng; Thực phẩm nói chung;
Sản phẩm tiết kiệm nước; Ngũ cốc

Ai Cập

1

Thực phẩm

Ấn Độ

2

Điều hòa, Thực phẩm

Argentina

3

Sơn cao su; Sản phẩm điện hạ thế

Bahrain

2

Chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử

Brazil

12

Thuốc xịt mũi; Thảm thực vật; Thiết bị bán dẫn;
Mỹ phẩm; Thuốc trừ sâu; Sản phẩm khử trùng;
Khoai tây; Quả việt quất; Sơn

Burundi

2

Dầu cọ; Thực phẩm

Canada

4

Nhiên liệu; Thiết bị viễn thông; Sản phẩm làm
sạch có chứa Photpho

Các Tiểu

Một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử;

4

Vương quốc Ả

Thiết bị giặt là; Tương thích điện từ

Rập thống nhất
Chile

13

Xe máy; Thiết bị đường sắt; Thiết bị chống cháy;
Ngũ cốc; Đèn LED; Thiết bị đun nước; Máy cưa;
Thiết bị làm vườn; Dây và cáp điện; Máy cắt cỏ;
Các thiết bị kết nối; Pin

Colombia

1

Đồ chơi

Đài Loan

9

Thiết bị đầu cuối; Hóa chất; Mỹ phẩm; Sản phẩm
thực phẩm đóng gói sẵn; Hệ thống phương tiện
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giao thông đường bộ; Thiết bị đầu cuối băng thông
rộng di động
Costa Rica

1

Thực phẩm nói chung

Ecuador

17

Gạch men; Thiết bị làm lạnh; Hệ thống kính và gạt
nước; Phương tiện giao thông đường bộ nói
chung; Lò nướng; Thực phẩm; Xe buýt; Sản phẩm
của ngành dệt may; Lốp xe; Giày dép

Georgia

1

Vật liệu xây dựng sân bay

Grenada

1

Ghi nhãn thực phẩm đóng gói

Hàn Quốc

6

Dược phẩm; Thực phẩm; Gỗ; Xe điện; Tương
thích điện từ (EMC); Thiết bị đầu cuối viễn thông

Hoa Kỳ

19

Cam; Thực phẩm hữu cơ; Các sản phẩm gia dụng
có chứa Methylene Chloride; Xoài; Thuốc lá; Mặt
nạ thoát hiểm; Xì gà; Hệ thống cảnh báo khẩn cấp;
Nhiên liệu; Thiết bị y tế; Gia súc và gia cầm hữu
cơ; Phương tiện giao thông đường bộ; Micrô
không dây

Indonesia

1

Dầu nhờn

Israel

1

Bộ ngắt mạch điện

Kenya

2

Sữa; Chân tay giả và nẹp chỉnh hình

Kuwait

2

Chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử; Tương
thích điện từ (EMC)

Liên minh

10

Châu Âu

Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp; Sản phẩm
bi ô xít

Malaysia

1

Núm vú
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Mexico

7

Nhiên liệu

Nam Phi

2

Màng polymer để chống ẩm và chống thấm trong
các tòa nhà; Phanh và chất lỏng ly hợp

Nhật Bản

1

Dược phẩm

Oman

2

Chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử; Tương
thích điện từ (EMC)

Panama

1

Xi măng; Thạch cao; Vôi; Vữa

Paraguay

1

Đèn

Pháp

3

Thiết bị vô tuyến; Phân bón

Philippines

1

Thiết bị y tế

Qatar

2

Chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử; Tương
thích điện từ (EMC)

Tanzania

3

Khí thiên nhiên; Đồ uống không cồn

Tây Ban Nha

1

Hộp chứa bằng gỗ

Trinidad and

1

Thuốc khử trùng và thuốc sát trùng

Thụy Sỹ

1

Thiết bị y tế

Trung Quốc

6

Thuốc; Nhiên liệu lỏng; , Lò nướng; Dầu nhờn;

Thổ Nhĩ Kỳ

3

Đồ chơi; Bu lông, đinh vít, đinh tán;

Uganda

96

Xi lanh, kim tiêm; Thức ăn gia súc; Dụng cụ và

Tobago

vật liệu phẫu thuật; Đồ nội trợ; Phân bón; Phương
tiện đường bộ; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Mỹ
phẩm; Kem và bánh kẹo; Giày dép; Thịt và các
sản phẩm từ thịt; Thùng chứa; Sản phẩm và bán

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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thành phẩm bằng thép dẹt; Vật liệu xây dựng; Phụ
gia thực phẩm; Nguyên liệu cho cao su và nhựa;
Nguyên liệu cho cao su và nhựa; Tã dành cho
người lớn; Thuốc nổ thương mại; Sơn và vecni;
Nến; Dầu thô; Nhiên liệu lỏng; Bê tông; Sản phẩm
của ngành công nghiệp hóa chất; Hóa phân tích;
Thiết bị bảo hộ; Thiết bị giải trí; Đồ du lịch mạo
hiểm; Thiết bị cắt bằng áp lực nước; Thuốc trừ sâu
và các hóa chất nông nghiệp khác; Hóa chất phòng
thí nghiệm; Ngũ cốc
Ukraine

2

Đồ chơi; Thiết bị điện và điện tử

Ý

1

Kim loại phóng xạ

Yemen

2

Một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử;
Tương thích điện từ
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An ninh mạng
Ngày 20/3/2018, EU thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Quy định của Nghị viện châu
Âu,Hội đồng ENISA và Cơ quan an
ninh mạng EU, và bãi bỏ Quy định
(EU) 526/2013 liên quan đến chứng
nhận an ninh mạng trong lĩnh vực công
nghệ thông tin và truyền thông ('' Đạo
luật an ninh mạng '') (COM(2017). Hành động này liên quan đến nhiệm vụ mới
của ENISA và Cơ quan an ninh mạng EU cũng như thiết lập khung chứng nhận an
ninh mạng châu Âu.Thời gian dự kiến thông qua vào năm 2019. Thời gian dự kiến
có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo của EU. Hạn cuối cùng
để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 19/6/2018. Thông tin chi tiết của
Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_1585_01_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/562

Sản phẩm bi ô xít
Ngày 22/3/2018, EU thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban
phê duyệt cypermethrin là một hoạt
chất có thể dụng trong các sản phẩm
bi ô xít loại 18. Mục đích của dự
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng
đồng và môi trường và hài hòa thị trường EU về các sản phẩm bi ô xít. Thời gian
dự kiến thông qua vào tháng 6/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể
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

10

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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từ ngày công bố trên công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia
góp ý kiến là ngày 25/5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_1666_01_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/563
Sản phẩm sinh học
Ngày 03/4/2018, Nhật Bản thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảosửa đổi quy định đối với các sản
phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi các tiêu
chuẩn đối với vắc xin virus rota sống, vắc
xin pentavalent.Mục đích của dự thảo
nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của
con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực cùng ngày
với ngày phê chuẩn vắc xin kể trên. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO
tham gia góp ý kiến là ngày 03/5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_1806_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/594
Mỹ phẩm
Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảosửa đổi Đạo luật mỹ phẩm. Cụ
thể, các vật liệu mỹ phẩm sẽ được đưa
sang hệ thống báo cáo trước: Danh mục
các loại mỹ phẩm phải được báo cáo
trước khi phân phối và bán. Mục đích của
dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại Hàn Quốc
chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn
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cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 11/6/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_1967_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/755
Thực phẩm
Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảosửa đổi Đạo luật vệ sinh thực
phẩm. Theo quy định sửa đổi, việc ghi
nhãn và quảng cáo các giải thưởng liên
quan trực tiếp đến sản phẩm sẽ được cho
phép và loại trừ khỏi phạm vi của định
nghĩa quảng cáo phóng đại. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin tốt hơn
cho người tiêu dùng. Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua
và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày
thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_1968_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/756
Thực phẩm hữu cơ
Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy
định hữu cơ USDA. Dự thảo này thông báo
việc gia hạn 17 chất trong Danh mục quốc
gia các chất bị cấm theo các quy định về hữu
cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
Đây là kết quả của quá trình đánh giá năm
2018 và giải quyết các khuyến nghị được đệ trình lên Bộ trưởng Nông nghiệp bởi
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Bản tin số 4/2018

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

Ban tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia (NOSB). Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn
các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua và
thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 29/5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1188_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1356

Các sản phẩm gia dụng có chứa
Methylene Chloride
Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Hướng dẫn ghi nhãn
một số sản phẩm gia dụng có chứa
Methylene Chloride. Liên minh công
nghiệp dung môi halogen đã đề nghị
Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng sửa đổi chính sách năm 1987 về việc ghi nhãn
một số sản phẩm có chứa methylene chloride để phòng chốngcác nguy cơ cấp tính
do hít phải hơi methylen clorua ngoài các nguy cơ đã được nêu trong chính sách.
Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu
dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 21/3/2018. Hoa Kỳ chưa xác định
thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1929_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1357
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Bản tin số 4/2018

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

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
Stt

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Ngày ban

Số hiệu
1

hành
định Tài liệu hướng dẫn

Quyết

Nội dung chi tiết

2482/QĐ-BYT

quy chuẩ n kỹ thuật

của Bộ Y tế

Thận nhân tạo

13/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh2482-QD-BYT-2018-tai-lieuHuong-dan-quy-trinh-ky-thuatThan-nhan-tao-379559.aspx

3

định Quy chuẩn kỹ thuật

Quyết

21/2018/QĐ-

27/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

địa phương đối với

ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-21-

UBND của Ủ y sản phẩm tôm chua
ban nhân dân
Huế

2018-QD-UBND-Quy-chuan-kythuat-dia-phuong-doi-voi-sanpham-tom-chua-Hue-378509.aspx

6

Quy chuẩn kỹ Quy chuẩn kỹ thuật
thuật Quốc gia quốc
02:2017/BCT
của

Bộ

gia

20/12/2017

QCVN

Hoa-chat/QCVN-02-2017-BCT-

02:2017/BCT về an

An-toan-chai-khi-dau-mo-hoa-

Công toàn chai khí dầu mỏ

thương

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/

long-mini-916785.aspx

hóa lỏng mini

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

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Ngày ban

Số hiệu
1

Thông

hành
tư Danh mục thực phẩm,

05/2018/TT-

Nội dung chi tiết

05/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

phụ gia thực phẩm,

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-05-

của Bộ chất hỗ trợ chế biến
trưởng Bộ Y tế thực phẩm và dụng cụ,

2018-TT-BYT-Danh-muc-thuc-

BYT

pham-phu-gia-thuc-pham-chat-ho-

vật liệu bao gói, chứa

tro-che-bien-thuc-pham-

đựng thực phẩm được

379090.aspx

xác định mã số hàng
hóa
2

Thông

tư Quy định về xuất xứ

03/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-
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05/2018/TT-

hàng hóa

ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-

của Bộ
trưởng Bộ Công
BCT

2018-TT-BCT-quy-dinh-ve-xuatxu-hang-hoa-366061.aspx

Thương
3

Thông

tư Quy

04/2018/TT-

định

về

việc

02/04/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

không áp dụng hạn

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-04-

của Bộ ngạch thuế quan nhập
Công thương
khẩu muối và trứng gia

2018-TT-BCT-khong-ap-dung-han-

BCT

ngach-thue-quan-nhap-khau-muoi-

cầm có xuất xứ từ các

tu-ASEAN-378755.aspx

nước ASEAN
4

Thông

tư Danh mục máy móc,

01/2018/TT-

30/03/2018

thiết bị, phụ tùng thay

ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-

BKHĐT của Bộ thế, phương tiện vận
trưởng Bộ Kế tải

chuyên

https://thuvienphapluat.vn/van2018-TT-BKHDT-danh-muc-may-

dùng,

moc-thiet-bi-trong-nuoc-da-san-

hoạch và Đầu tư nguyên liệu, vật tư,

xuat-duoc-378873.aspx

bán thành phẩm trong
nước đã sản xuất được
5

định Kế hoạch thực hiện

Quyết
633/QĐ-

30/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

công ước quốc tế trong

ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-

BGTVT của Bộ lĩnh vực hàng hải mà
trưởng Bộ Giao Việt Nam là thành viên

dinh-633-QD-BGTVT-2018-Ke-

thông vận tải

hoach-thuc-hien-cong-uoc-quoc-te-

và triển khai gia nhập

trong-linh-vuc-hang-hai-

các văn kiện của Tổ

378965.aspx

chức Hàng hải quốc tế
(IMO)
6

Quyết

định Danh mục 01 thuốc

183/QĐ-QLD

29/03/2018

sản xuất trong nước

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-183-

của Cục Quản được cấp số đăng ký
lý Dược
lưu hành tại Việt Nam

QD-QLD-2018-danh-muc-01thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-

- Đợt 160
7

Quyết

cap-so-dang-ky-379041.aspx

định Phê duyệt đề án liên

987/QĐ-BNN-

https://thuvienphapluat.vn/van-

20/03/2018

kết sản xuất giống cá

https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-
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TCTS của Bộ tra 3 cấp chất lượng
Nông nghiệp và cao vùng Đồng bằng

987-QD-BNN-TCTS-2018-De-anlien-ket-san-xuat-giong-ca-tra-3-

Phát triển nông sông Cửu Long

cap-chat-luong-cao-378771.aspx

thôn
8

định Danh mục 21 sinh

Quyết

19/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

1866/QĐ-BYT

phẩm chẩn đoán in

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

của Bô ̣ Y tế

vitro được gia hạn số

1866-QD-BYT-2018-danh-muc-21-

đăng ký lưu hành tại

sinh-pham-chan-doan-in-vitro-

Việt Nam - Đợt 01

duoc-gia-han-so-dang-ky378126.aspx

9

Quyết

định Bổ sung danh mục

812/QĐ-BCT

15/03/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

máy móc, thiết bị, vật

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-812-

của Bô ̣ Công tư, nguyên liệu trong
thương
nước đã sản xuất được

QD-BCT-2018-bo-sung-may-mocthiet-bi-nguyen-lieu-trong-nuoc-dasan-xuat-duoc-378292.aspx
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Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp)

6. Điều X: Công bố và quản lý các quy định thương mại
Điều X:1 (Công bố kịp thời)
Trong vụ Mỹ – Các biện pháp đối kháng và chống bán phá giá (Trung Quốc), Ban
Hội thẩm bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc cho rằng biện pháp giải quyết vấn đề vi
phạm Điều X:1 của GATT.32 Đối với vấn đề PL 112-99, theo luật Hoa Kỳ có hiệu
lực vào ngày 13 tháng 3 năm 2012 quy định rõ ràng việc áp dụng thuế đối kháng
của Mỹ (CVD) đối với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước có nền kinh tế phi thị
trường (NME) đối với các cuộc điều tra CVD của Mỹ bắt đầu từ ngày 20 tháng 11
năm 2006. Trong năm 2012, tòa án Mỹ đã ra phán quyết rằng luật chống trợ cấp
không được áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc
gia khác mà Mỹ coi như các nền kinh tế phi thị trường theo luật phòng vệ thương
mại của Mỹ. PL 112-99 có hiệu lực trước khi phán quyết của toàn án được công
bố chính thức. Trung Quốc cho rằng PL 112-99 đã vi phạm Điều X:1 vì nó đã
không được công bố cùng thời điểm với tính hiệu lực của nó, theo quy định tại
Điều X:1. Ban Hội thẩm kết luận mục đích của Điều X:1, PL 112-99 bắt đầu có
hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2012, và không phải vào ngày 20 tháng 11 năm
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2006 như cáo buộc của Trung Quốc. Theo đó, Ban Hội thẩm không thấy dấu hiệu
vi phạm Điều X:1.
Điều X:2 (thực thi trước khi công bố)
Trong vụ Mỹ – Các biện pháp đối kháng và chống bán phá giá (Trung Quốc), Ban
Hội thẩm phủ nhận cáo buộc của Trung Quốc cho rằng các biện pháp giải quyết
vấn đề đã vi phạm Điều X:2 của GATT.33 Đối với vấn đề liên quan đến PL 11299, một luật của Mỹ có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2012 quy định rõ ràng
việc áp dụng thuế đối kháng (CVD) đối với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước
có nền kinh tế phi thị trường (NME) đối với các cuộc điều tra CVD của Mỹ bắt
đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2006. Bộ Thương mại Mỹ (USDOC) đã áp dụng luật
CVD Mỹ đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ năm 2006. Năm
2012, tòa án Mỹ quyết định luật CVD Mỹ không áp dụng đối với các sản phẩm
nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác mà Mỹ coi như các nền kinh tế phi
thị trường theo luật phòng vệ thương mại của Mỹ. PL 112-99 có hiệu lực trước khi
phát quyết cuối cùng của tòa án đưa ra. Ban Hội thẩm kết luận rằng PL 112-99
không phải là một biện pháp “có hiệu lực trước” hay “áp đặt một yêu cầu hay gánh
nặng mới " theo quy định tại Điều X:2, và do đó phủ quyết cáo buộc của Trung
Quốc. Cơ quan phúc thẩm xem xét lại diễn giải của Ban Hội thẩm về Điều X:2,
nhưng cuối cùng không thể hoàn thành phân tích liệu PL 112-99 có phải là một
biện pháp “có hiệu lực trước” hay “áp đặt một yêu cầu hay gánh nặng mới" theo
quy định tại Điều X:2.34 Cơ quan phúc thẩm công nhận Ban Hội thẩm đã phạm
sai lầm trong việc xác định thực tế áp dụng thuế đối kháng đối với các sản phẩm
nhập khẩu từ Trung Quốc như một nước có nền kinh tế phi thị trường từ năm 2006
đến năm 2012, làm cơ sở thích hợp để so sách và quyết định liệu PL 112-99 có
hiệu lực trước hay là một yêu cầu hay áp đặt mới đối với một mức thuế. Cơ quan
phúc thẩm kết luận rằng thay vì tiến hành trên thực tế rồi sau đó mới xem xét vấn
đề có được thực hiện đúng luật pháp không, Ban Hội thẩm nên tập trung xác định
ý nghĩa của việc ban hành trước luật CVD của Mỹ, để có thể đưa ra phán quyết
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liệu luật năm có tăng mức thuế hay áp đặt những yêu cầu mới nặng nề so với
những luật của Mỹ có trước đó. Cơ quan phúc thẩm không thể hoàn thành phân
tích và đi đến quyết định liệu PL 112-99 đã thay đổi luật CVD của Mỹ tồn tại
trước đó không và/hay có hiệu lực đối với một mức thuế hoặc áp đặt những yêu
cầu mới nặng nề lên các sản phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều X:2.
Điều X:3(a) (quản lý đồng bộ, thống nhất và hợp lý)
Trong vụ EU – Giầy dép (Trung Quốc), Ban Hội thẩm nhận thấy, do cùng nguyên
nhân như được Ban Hội thẩm đưa ra trước đây chi tiết hơn trong vụ EC – Chốt
(Trung Quốc), Điều 9(5) của Quy chế AD cơ bản, yêu cầu thuế toàn quốc được áp
dụng với các nhà sản xuất/xuất khẩu trong cuộc điều tra liên quan đến các nước có
nền kinh tế phi thị trường trừ phi học đáp ứng được các điều kiện ưu đãi cá nhân
trong việc cung cấp hang hóa, là trái với Điều 6.10 và 9.2 của Hiệp định chống bán
phá giá và Điều I:1 của GATT 1994. Tương tự như Ban Hội thẩm trong vụ EC –
Chốt (Trung Quốc), Ban Hội thẩm sau đó thực thi phát quyết kinh tế đối với cáo
buộc cho rằng Điều 9(5) được áp dụng không phù hợp với Điều X:3(a) của
1994.35
Trong vụ Mỹ – COOL, Ban Hội thẩm nhận thấy cách Bộ trưởng Nông nghiệp giải
thích quyết định áp dụng Quy tắc cuối cùng 2009 (AMS), cùng với bối cảnh lá thư
ra đời, cho thấy lá thư Vilsack là “không phù hợp", và do đó không đạt yêu cầu về
quản trị hợp lý đối với biện pháp COOL được quy định tại Điều X:3(a) của GATT
1994. Tuy nhiên, Ban Hội thẩm bác bỏ cáo buộc của Mê-xi-cô cho rằng việc thay
đổi hướng dẫn của USDA trong yêu cầu dán nhãn theo biện pháp COOL đã vi
phạm Điều X:3(a).36
Điều X:3(b) (Phản biện tư pháp)
Trong vụ Mỹ – Các biện pháp đối kháng và chống bán phá giá (Trung Quốc), Ban
Hội thẩm bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc cho rằng biện pháp này vi phạm Điều
X:3(b) của GATT.37 Biện pháp này là PL 112-99, một luật của Mỹ có hiệu lực từ
ngày 13 tháng 3 năm 2012 trong đó quy định rõ rằng về việc áp dụng thuế đối
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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kháng tại Mỹ đối với các sản phẩm nhập khẩu từ những nước có nền kinh tế phi
thị trường (NME) trong tất cả các cuộc điều tra CVD của Mỹ bắt đầu từ ngày 20
tháng 11 năm 2006. Mỹ đã áp dụng luật CVD của Mỹ đối với các sản phẩm nhập
khẩu từ Trung Quốc kể từ năm 2006. Năm 2012, tòa án Mỹ đưa ra phán quyền
rằng luật CVD của Mỹ được được áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ
Trung Quốc hay các quốc gia khác mà Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường theo
Luật phòng vệ thương mại của Mỹ. PL 112-99 có hiệu lực từ trước phán quyết
cuối cùng của tòa án. Ban Hội thẩm nhận thất Mỹ đã vi phạm Điều X:3(b), trên cơ
sở nghĩa vụ của các cơ quan hành chính và được quản lý bởi những quyền định
duy trì hành động quản lý hành chính đối với các vấn đề hải quan, không cấm một
thành viên có hành động pháp lý theo bản chất của PL 112-99.
7. Điều XI: Xóa bỏ chung những hạn chế định lượng
Điều XI:1 (nghĩa vụ chung)
Ban Hội thẩm trong vụ Trung Quốc – Đất hiếm nhận định định mức xuất khẩu là
vấn đề hạn chế theo quy định tại Điều XI:1 của GATT 1994.38
Trong vụ EC – Các sản phẩm từ hải cẩu, Ban Hội thẩm bác bỏ cáo buộc cho rằng
mỗi ngoại lệ đối với lệnh cấm của EU áp dụng đối với các sản phẩm từ hải cẩu
(khác với những lệnh cấm tương tự) được áp đặt một cách cá nhân những hạn chế
định lượng đối với các sản phẩm từ hải cẩu nhập khẩu, là vi phạm Điều XI:1 của
GATT.39
Trong vụ Argentina – Các biện pháp nhập khẩu, Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên
phán quyết của Ban Hội thẩm cho rằng các biện pháp đó tạo thành hạn chế trong
việc nhập khẩu hang hóa và do đó vi phạm Điều XI:1 của GATT 1994.40 Trong
quá trình phân tích, Cơ quan phúc thẩm nhận thấy một số vấn đề liên quan đến
việc diễn giải các yếu tố rời rạc tại Điều XI:1 Điều GATT 1994, trong đó quy định
hoàn cảnh trong đó biện pháp đó đủ điều kiện là “thủ tục” hoặc “yêu cầu” mà theo
Điều VIII GATT có thể tạo ra "hạn chế" theo Điều XI:1.

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

20

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
Chuyên mục:Tranh chấp thương mại

Bản tin số 4/2018

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

31 Panel Reports, Argentina – Import Measures, paras. 6.243-6.265; 6.425-6.479;
Appellate Body Reports, Argentina – Import Measures, paras. 5.214-5.288.
32 Panel Report, US – Countervailing and Anti-Dumping Measures (China),
paras. 7.16-7.89.
33 Panel Report, US – Countervailing and Anti-Dumping Measures (China),
paras. 7.90-7.241.
34 Appellate Body Report, US – Countervailing and Anti-Dumping Measures
(China), paras. 4.53-4.183.
35 Báo cáo của Ban Hội thẩm, EU – Giầy dép (Trung Quốc), đoạn. 7.10.
36 Các báo cáo của Ban Hội thẩm, Mỹ – COOL, đoạn. 7.809-7.887.
37 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Mỹ – Các biện pháp đối kháng và chống bán phá
giá (Trung Quốc), đoạn. 7.242-7.297.
38 Báo cáo Ban Hội thẩm, Trung Quốc – Đất hiểm, đoạn. 7.200.
39 Báo cáo Ban Hội thẩm, EC – Các sản phẩm từ Hải cẩu, đoạn. 7.657-7.663.
40 Báo cáo Ban Hội thẩm, Argentina – Các biện pháp nhập khẩu, đoạn. 6.2436.265; 6.425-6.479; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Argentina –Các biện pháp
nhập khẩu, đoạn. 5.214-5.288.

(Còn tiếp)
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Chương trình KSP III với Việt Nam 2017 – 2018: “Hợp tác trong
việc giải quyết các vấn đề về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
(TBT) trong khuôn khổ WTO và FTA”
Ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại khách sạn Melia Hà Nội, Văn phòng TBT Việt
Nam đã phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tổ chức Hội thảo Công bố
báo cáo cuối cùng và Chương trình KSP III với Việt Nam 2017-2018 mang chủ đề
“Hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
(TBT) trong khuôn khổ WTO và FTA”.
Phát biểu chào mừng tại buổi hội thảo, Tiến sĩ Changjae Lee (KDI) đã giới thiệu
về Chương trình chia sẻ kiến thức (KSP) đồng thời đưa ra nội dung chính trong
buổi Hội thảo. Hội thảo tập trung thảo luận 3 chủ đề:
1- Nâng cao năng lực chính sách TBT trong hệ thống WTO;
2- Nghiên cứu về ước tính tác động kinh tế của các biện pháp TBT;
3- Chính sách tiêu chuẩn hóa cho phát triển công nghiệp: trường hợp ngành
điện/điện tử.

Ahn Dukgeun - Đại học quốc gia Seoul phát biểu khai mạc
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Tại phiên thứ nhất của buổi hội thảo: Nâng cao năng lực chính sách TBT trong hệ
thống WTO, Giáo sư Ahn Dukgeun - Đại học quốc gia Seoul đã đưa ra thảo luận
một số vấn đề chính như sau: Thực trạng và những vấn đề chính trong hệ thống
TBT của WTO; Năng lực về TBT của Hàn Quốc; Năng lực về TBT của Việt Nam
đồng thời khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường năng lực chính sách về TBT.
Cũng tại phiên thảo luận này bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng
TBT Việt Nam cũng đã giới thiệu về những quy định liên quan tới TBT và Hệ
thống TBT tại Việt Nam.

Bà Tôn Nữ Thục Uyên – Phó giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam phát biểu tại buổi hội thảo

Tại phiên thảo luận thứ 2: Giáo sư Yong Joon Jang – Đại học Kyung Hee và ông
Lê Quốc Bảo – Nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam đã đưa ra phân tích
thực nghiệm đối với TBT của Việt Nam đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Hàn
Quốc về các nghiên cứu, chính sách. Ngoài ra ông Lê Quốc Bảo còn giới thiệu về
Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, đưa ra các quan ngại thương mại ở
Việt Nam.
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Ông Lê Quốc Bảo – Nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam

Kết thúc buổi hội thảo tại phiên thảo luận thứ 3: ông Nguyễn Văn Khôi – Quyền
Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giới thiệu
tổng quan hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia và Đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam. Từ
đó, ông nêu ra một số kết luận sâu sắc nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan
chức năng Việt Nam và các tổ chức có liên quan về quải quyết tranh chấp TBT
thông qua kinh nghiệm học tập, đồng thời đề nghị tăng cường hỗ trơ ̣ từ phía Hàn
Quốc.
TBTVN
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