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 Giới thiệu quy trình thực hiện thông báo và hỏi đáp về TBT trong 

Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi 

đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Phần 1) 

 

Trong quá trình đàm phán gia nhập WTO năm 2005, ngày 26/5/2005, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành 02 văn bản nhằm chuẩn bị và đáp ứng các yêu cầu 

hội nhập, đó là Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 phê duyệt Đề án triển 

khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Đề án 

TBT) và Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Mạng lưới TBT Việt Nam. 

Triển khai 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và thực thi cam 

kết về thông báo và hỏi đáp TBT của Hiệp định TBT/WTO, Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ đã ban hành 02 văn bản là: Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN 

ngày 05/4/2006 quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại (Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN) và Thông tư số 

15/2012/TT-BKHCN ngày 08/8/2012 quy định về tổ chức và hoạt động của Ban 

liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Thông tư số 15/2012/TT-

BKHCN). 

Hơn 10 năm qua, thực tiễn liên quan tới công tác TBT tại Việt Nam và quốc 

tế đã có nhiều thay đổi. Để đáp ứng những thay đổi và tình hình mới trong việc 
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thực thi cam kết TBT tại Việt Nam, ngày 24/11/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại. Tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

46/2017/QĐ-TTg này đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ phân công trách nhiệm 

và hướng dẫn phương thức làm việc, phối hợp giữa các thành viên Ban liên ngành 

TBT và ban hành văn bản hướng dẫn Mạng lưới TBT Việt Nam thực hiện nhiệm 

vụ thông báo và hỏi đáp về TBT.  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 29/11/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ 

đã ban hành Thông tư số 16/TT-BKHCN quy định hoạt động, phối hợp trong 

Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 15/2012/TT-

BKHCN và Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN. 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam, Ban 

liên ngành về TBT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động thông 

báo và hỏi đáp về TBT. Trong đó tập trung quy định hoạt động phối hợp trong 

thông báo, xử lý ý kiến góp ý, xử lý quan ngại thương mại và hỏi đáp về TBT 

trong Mạng lưới TBT Việt Nam và cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban liên 

ngành về TBT để bảo đảm việc thực thi và quản lý các cam kết về TBT trong 

WTO. 

Một số thuật ngữ lưu ý 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thủ 

tục đánh giá sự phù hợp 

Văn bản có liên quan đến biện pháp TBT 

Theo định nghĩa quy định tại Hiệp Các văn bản quy phạm pháp luật: Luật, 
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định TBT của WTO, Luật tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất 

lượng sản phẩm hàng hoá 

Nghị định, Thông tư, Quyết định quy 

định: 

- các biện pháp có tính kỹ thuật bắt buộc 

áp dụng bao gồm cả ghi nhãn, ghi dấu, 

bao gói để bảo đảm an toàn, sức khoẻ 

con người, bảo vệ động thực vật, môi 

trường, chất lượng, lợi ích và an ninh 

quốc gia và các yêu cầu quản lý khác,  

- hoặc quy định viện dẫn bắt buộc áp 

dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

thủ tục đánh giá sự phù hợp 

Quan ngại thương mại về TBT 

Ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO đối với các biện pháp TBT của các 

nước Thành viên WTO khác tại các phiên họp chính thức của Uỷ ban TBT của 

WTO.  

*Các ý kiến góp ý không được nêu ra tại các phiên họp chính thức của Uỷ ban 

TBT của WTO không gọi là quan ngại thương mại về TBT 

Thông báo về TBT  

Thông báo về TBT là các thông báo của Việt Nam và thông báo của các nước 

Thành viên WTO gửi WTO theo mẫu của Uỷ ban TBT của WTO để thực hiện các 

quy định của Hiệp định TBT. 

Đối tượng thông báo của Việt Nam 

• Dự thảo và bản có hiệu lực Quy chuẩn 

kỹ thuật, thủ tục đánh giá sự phù hợp và 

các văn bản có liên quan tới biện pháp 

TBT có khả năng tác động đáng kể đến 
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thương mại; Quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục 

đánh giá sự phù hợp và các văn bản có 

liên quan tới biện pháp TBT đã thông 

báo được sửa đổi, bổ sung, thay thế vàcó 

hiệu lực 

* Trong trường hợp chưa đánh giá được 

khả năng tác động đến thương mại của 

các dự thảo văn bản này cần xem xét 

thực hiện thông báo để tăng cường minh 

bạch hoá 

• Các yêu cầu thông báo khác theo cam 

kết của Hiệp định TBT (Điều 10.7; Điều 

15.2; Phụ lục 3. Chấp nhận hoặc huỷ bỏ 

chấp nhận Quy chế thực hành tốt trong 

xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu 

chuẩn)  

 

 (Còn tiếp) 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại              Bản tin số 5/2019 

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

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

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

6 

DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/4/2019-15/5/2019 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 6 Nước giải khát; Thuốc lá; Thực phẩm nói chung;  

Ai Cập 31 Thiết bị âm thanh, video và nghe nhìn; Đồ chơi; Thiết bị vệ sinh; 

Thiết bị cho trẻ em; Hoá chất dành cho ngành công nghiệp; Kính; 

Giấy lụa; Mỡ và dầu động vật; Thuốc lá; Bơ; Đồ uống không cồn; 

Hệ thống cung cấp khí; Thực phẩm đóng gói; Ngũ cốc; Vật liệu 

xây dựng; Điều hoà; Thực phẩm nói chung; Đồ bảo hộ cơ thể; Hoá 

chất; Bình gas; Mũ bảo hiểm; Ống nhựa 

Albania 2 Kỹ thuật điện nói chung 

Ấn Độ 3 Axit axetic; Thực phẩm 

Argentina 10 Thuốc lá; Thực phẩm; Đồ uống không chứa cồn; Nhôm; Rau quả; 

Hệ thống bảo vệ; Ngũ cốc; Thịt 

Bahrain 2 Đồ uống giải khát; Thuốc lá 

Botswana 8 Thịt; Đèn chiếu sáng; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Pin; Thiết bị 

điện tử 

Brazil 5 Xe máy; Đo lường; Dược phẩm; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Đèn 

chiếu sáng 

Burundi 4 Mỹ phẩm 

Canada 9 Dược phẩm; Cửa sổ; Tương thích điện từ (EMC); Thuốc lá; Bia; 

Sản phẩm tẩy rửa có chứa Phốt pho; Nhiên liệu 

Các Tiểu Vương 

Quốc Ả Rập 

Thống Nhất 

3 Nước giải khát; Thuốc lá; Phương tiện cơ giới đường bộ nói chung 

Chi lê 4 Thép; Đèn chiếu sáng; Nồi hơi 

Ecuador 65 Dây và cáp điện; Ống thép; Ga; Thực phẩm; Giấy văn phòng; Van; 

Thang máy; Xe máy; Đèn; Thiết bị nhà bếp; Vật liệu xây dựng; Bu 

lông, ốc vít, đinh tán; Kem; Đường; Pin; Đồ nấu nướng; Thiết bị 

giải trí; Mũ bảo hiểm; Thiết bị cho trẻ em; Công nghệ chân không; 

Thiết bị điện tử; Ngũ cốc; Rau quả; Hệ thống kính và gạt nước; 
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Chất lỏng thủy lực; Hệ thống phanh; Phương tiện đường bộ nói 

chung; Giày dép; Máy thu truyền hình; Máy kéo nông nghiệp; Ngũ 

cốc; Gia vị; Máy biến áp; Sản phẩm của ngành dệt may; Trà; Cà 

phê; Dây điện; Phụ kiện điện; Sản phẩm sắt và thép; Sơn và véc ni; 

Dung môi và chất pha loãng hữu cơ tổng hợp; Sữa và các sản phẩm 

từ sữa; Gạch men; Đèn huỳnh quang; Thịt và các sản phẩm từ thịt; 

Thực phẩm đóng gói; Bu lông, ốc vít, đinh tán; Thiết bị làm lạnh; 

Thuốc tránh thai; Bật lửa bỏ túi 

Đài Loan 7 Thiết bị làm lạnh; Thực phẩm nói chung; Sản phẩm của ngành 

công nghiệp dệt may; Mỹ phẩm; Thực phẩm đóng gói; Hoá chất 

Đức 1 Thực phẩm có nguồn gốc động vật 

Hàn Quốc 8 Xe cơ giới; Dược phẩm; Thực phẩm chức năng; Linh kiện đường 

sắt 

Hoa Kỳ 32 Dịch vụ kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm; Táo; Chăn 

nuôi hữu cơ; Amiăng; Động cơ điện; Sản phẩm dệt may; Vật liệu 

xây dựng; Đồ phòng cháy; Thiết bị giải trí; Đồ bảo hộ; Thiết bị y 

tế; Rau chế biến; Cam và quýt; Hoá chất; Sản phẩm kem chống 

nắng; Thịt và gia cầm; Quy trình đánh giá; Sản phẩm khử trùng; 

Cây trồng hữu cơ; Nước đóng chai; Máy móc nông nghiệp; Kính 

Israel 8 Hệ thống phát hiện cháy; Rau quả; Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 

Xăng pha chì; Ngũ cốc; Nồi hơi; Sữa bò  

Kenya 23 Sản phẩm dệt; Túi sách; Đồ uống có cồn; Mỹ phẩm; Sắt và Thép; 

Thiết bị chống cháy; Phòng thí nghiệm y học; Đồ bảo vệ bức xạ 

Kuwait 2 Đồ uống có cồn; Thuốc lá 

Liên minh Châu 

Âu 

4 Thiết bị nhận và truyền; Thiết bị điện và điện tử; Thuốc trừ sâu và 

hóa chất nông nghiệp khác 

Mexico 5 Thiết bị và dụng cụ trên tàu; Sản phẩm dầu mỏ và thiết bị xử lý khí 

tự nhiên; Chất thải đặc biệt; Đò bảo vệ bức xạ 

Nam Phi 2 Nông sản; Thực phẩm 

New Zealand 1 Vũ khí 

Nga 1 Thiết bị nổ 

Nhật Bản 2 Bao bì sản phẩm; Đèn 
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Oman 2 Đồ uống có cồn; Thuốc lá 

Paraguay 2 Rau quả; Hệ thống bảo vệ và hạn chế sự cố 

Qatar 2 Đồ uống có cồn; Thuốc lá 

Rwanda 29 Mỹ phẩm; Hoá chất; Container; Cà phê; Chất hoạt động bề mặt; Đồ 

bảo hộ; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác nói chung 

Singapore 3 Máy rửa bát; Thiết bị sử dụng trong nhà vệ sinh; Hoá chất 

Tanzania 7 Thức ăn gia súc; Nhiên liệu lỏng; Trái câu, Rau quả 

Thái Lan 6 Chất độc; Nguyên liệu và sản phẩm khoáng sản; Đèn; Thiết bị đầu 

cuối viễn thông 

Thuỵ Sỹ 4 Gỗ; Hoá chất; Hàng hoá đóng gói nói chung 

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Cầu chì 

Trung Quốc 12 Nồi hơi; Thuốc lá điện tử; Len cừu; Xe và rơ moóc vận chuyển; Bộ 

truyền máu; Vòi phun nước của hệ thống phun nước tự động; Xe 

máy; Xe buýt; Phương tiện giao thông đường bộ nói chung; Sản 

phẩm tiêu dùng 

Uganda 139 Dầu ăn; Mỹ phẩm; Giày dép; Hoá chất; Sản phẩm của ngành dệt 

may; Rượu; Đồ bảo hộ; Sản phẩm cao su và nhựa nói chung; Thiết 

bị nội trợ; Thiết bị giải trí; Máy móc nông nghiệp; Dao phay; 

Thuổng và xẻng; Thuốc trừ sâu và các hoá chất nông nghiệp khác; 

Xe máy; Xe buýt; Xi măng; Nước giải khát; Dầu nhờn; Cửa sổ; Đồ 

nội thất; Lon sữa làm từ inox; Nhôm; Chăn mền; Cặp sách; Sợi; Áo 

ghi lê; Giấy; Vải dệt; Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Quần áo; Sản 

phẩm dầu mỏ; Cao su 

Ukraine 3 Radio; Thiết bị sử dụng ngoài trời; Đèn 

Uruguay 4 Thuốc lá; Rau quả; Hệ thống bảo vệ và hạn chế sự cố; Đồ uống có 

cồn 

Yemen 2 Đồ giải khát; Thuốc lá 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại              Bản tin số 5/2019 

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

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

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

9 

Tin cảnh báo tháng 05/2019. 

Xi măng Portland  

Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái 

Lan cho Xi măng Portland (TIS 15 - 25XX 

(20XX). Cụ thể, Viện Tiêu chuẩn Công 

nghiệp Thái Lan (TISI) đã đề xuất thay thế 

Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đối với 

Xi măng Portland Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật (TIS 15 Phần 1-2555 (2012) bằng 

tiêu chuẩn bắt buộc đối với Xi măng Portland (TIS.15-25XX (20XX). Tiêu chuẩn 

bao gồm các điều về phạm vi; định nghĩa; nguyên vật liệu; yêu cầu tài sản vật lý; 

bao bì; đánh dấu và ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự thảo 

nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hiện nay Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến là ngày 02/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2618_00_x.pdf

 Mã thông báo: G/TBT/N/THA/540 

Chất độc hại  

Ngày 15/5/2019, Thái Lan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông 

báo của Bộ Y tế Công cộng về việc rút các Thông 

báo không cần thiết liên quan đến Chất độc hại thuộc 

trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm Thái Lan. Cụ thể, 5 Thông báo được rút lại như sau: 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2618_00_x.pdf
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- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng liên quan đến miễn đăng ký sản phẩm và 

thông báo về sản phẩm được sử dụng trong gia đình hoặc trong y tế công cộng 

B.E. 2541 (1998) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các chất độc hại loại 4 thuộc trách 

nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 2) B.E. 2543 

(2000) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các chất độc hại loại 4 thuộc trách 

nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 3) B.E. 2545 

(2002) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về hoạt động của các chất độc hại loại 4 

thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 4) B.E. 

2547 (2004) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng: Miễn các nghĩa vụ theo Đạo luật Chất 

độc hại B.E. 2535 (1992) đối với các chất thuộc trách nhiệm quản lý của Cục quản 

lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (số 4) B.E. 2545 (2002) 

Vậy, với những điều trên, việc sản xuất chất tẩy rửa gia dụng có chứa NPE 

phải tuân theo Quy định của Bộ trưởng B.E. 2537 (1994), được ban hành theo Đạo 

luật Chất độc hại B.E. 2535 (1992). 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ động thực vật cũng như bảo vệ môi 

trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào khoảng 

tháng 7 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý 

kiến vào ngày 14/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2878_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA /542 
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Xi măng Portland trắng  

Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái 

Lan đối với xi măng Portland trắng (TIS 

133 - 25XX (20XX). Cụ thể, Viện Tiêu 

chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) đã đề 

xuất thay thế Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái 

Lan về Xi măng Portland trắng (TIS 133-2556 (2013)) bằng tiêu chuẩn bắt buộc về 

Xi măng Portland trắng (TIS133-25XX (20XX). Tiêu chuẩn bao gồm các điều về 

phạm vi; định nghĩa; nguyên vật liệu; yêu cầu tài sản vật lý; bao bì; đánh dấu và 

ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người 

tiêu dùng. Hiện nay Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời 

gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia 

góp ý kiến là ngày 02/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại:https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2619_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA /541  

Thiết bị viễn thông  

Ngày 23/4/2019, Thái Lan thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc Dự 

thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị 

viễn thông: An toàn điện (NBTC TS 4001-

2561 (2019)) do Văn phòng Ủy ban Phát 

thanh và Truyền hình Quốc gia (NBTC) ban 

hành, được thông báo cho WTO mã 

G/TBT/N/THA/518 đã thông qua vào ngày 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2619_00_x.pdf


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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14/3/2019 và có hiệu lực sau ngày xuất bản trên Công báo (15 tháng 3 năm 2019). 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2332_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/518/Add.1 

Thiết bị điện và điện tử  

Ngày 26/4/2019, EU thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi Phụ lục III Chỉ thị 2011/65/EU của 

Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Cụ thể, sửa 

đổi này liên quan đến việc miễn trừ đối với chất 

RoHS 2 được sử dụng trong các hệ thống động 

cơ. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng sự tiến 

bộ của khoa học kỹ thuật. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 7 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 là 

ngày 25/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_2485_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/652 

Nồi hơi  

Ngày 15/5/2019, Trung Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy định giám sát về công nghệ an toàn cho nồi 

hơi. Quy định này đưa ra các yêu cầu về vật liệu, 

thiết kế, sản xuất, phụ kiện và dụng cụ an toàn; 

thiết bị đốt, hệ thống và thiết bị phụ trợ; lắp đặt, 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2332_00_x.pdf
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sửa chữa, quản lý sử dụng, kiểm tra nồi hơi. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện nay Trung 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 WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 14/7/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_2877_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1330 

Thuốc lá điện tử  

Ngày 30/4/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với thuốc lá điện tử. Tiêu chuẩn này 

quy định các điều khoản và định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng 

gói, nhận dạng, hướng dẫn, lưu trữ và vận chuyển thuốc lá điện tử. Mục đích của 

Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời 

gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày 

thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành 

viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 

30/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2

019/TBT/CHN/19_2560_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1322 
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Thiết bị y tế  

Ngày 30/4/2019, Trung Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia về cấy ghép bằng vật liệu kim 

loại trong phẫu thuật - Phần 4: Hợp kim đúc 

Cobalt-Chromium-Molybdenum. Cụ thể, tiêu 

chuẩn này quy định các đặc tính và phương pháp 

thử nghiệm liên quan của hợp kim đúc Co-Cr-Mo 

sử dụng trong phẫu thuật cấy ghép. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 

và sự an toàn của con người. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 18 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn 

cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 30/6/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_2562_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1324 

Thiết bị y tế 

Ngày 09/5/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy định về quản lý và tổng hợp thông tin thiết bị y tế. Cụ thể, 

Hàn Quốc sẽ đưa ra những thông tin cần thiết và hướng dẫn cho nhà sản xuất hoặc 

nhà nhập khẩu về cách nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu: "Hệ thống tích hợp thông 

tin thiết bị y tế (IMDIS)". Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 

toàn của con người. Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời 

gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 

kiến vào ngày 08/7/2019.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_2747_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/830 
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Ô dù dành cho trẻ em  

Ngày 03/5/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy 

định đối với ô dù dành cho trẻ em. Cụ thể, sẽ sửa đổi các 

định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và xoá bỏ một số 

câu trùng lập trong quy định cũ. Mục đích của dự thảo 

nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời 

gian dự kiến thông qua vào tháng 07 năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực vào tháng 07 năm 2020 hoặc muộn hơn. Các nước thành viên 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/2019/TBT/KOR/19_2603_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/828 

Thử nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm 

Ngày 29/4/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban 

hành Dự thảo sửa đổi danh sách các NRTL và phạm vi công nhận của một số NRTL 

(NRTL là các phòng thí nghiệm đã được Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề 

nghiệp Hoa Kỳ OSHA phê duyệt). Hành động của OSHA cụ thể như sau: (1) Thêm 

một tiêu chuẩn thử nghiệm mới vào danh sách các tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp của 

chương trình NRTL; (2) xóa hoặc thay thế một số tiêu chuẩn thử nghiệm khỏi danh 

sách các tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp của chương trình NRTL; và (3) cập nhật 

phạm vi công nhận của một số NRTL. 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 vào ngày 10/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_2521_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1475 
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

05/2019/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy định về chế độ, 

quy trình quy chuẩn kỹ 

thuật bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi  

02/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-05-2019-TT-

BNNPTNT-Quy-dinh-che-do-

quy-trinh-bao-tri-tai-san-ket-

cau-ha-tang-thuy-loi-

413375.aspx 

2 Thông tư 

15/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị đào 

tạo của cơ sở đào tạo, 

huấn luyện thuyền 

viên hàng hải  

26/04/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

tu-15-2019-TT-BGTVT-Quy-

chuan-ky-thuat-ve-co-so-vat-

chat-huan-luyen-thuyen-vien-

hang-hai-412951.aspx 

3 Quyết định 

1174/QĐ-

UBND của Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

gieo ươm, trồng và 

chăm sóc các cây dược 

liệu Sâm Ngọc Linh, 

Đảng sâm, Sa nhân, 

Ba kích trên địa bàn 

tỉnh 

22/04/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

1174-QD-UBND-2019-Dinh-

muc-kinh-te-ky-thuat-cham-soc-

cac-cay-duoc-lieu-Quang-Nam-

412685.aspx 

4 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 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-

dinh-217-QD-BXD-2019-Chi-

dan-ky-thuat-Mat-duong-be-

tong-xi-mang-dam-lan-co-su-

dung-tro-bay-410627.aspx 

5 Thông tư 

02/2019/TT-

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bụi - Giá 

21/03/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-02-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép 05 yếu tố bụi 

tại nơi làm việc 

2019-TT-BYT-Quy-chuan-ve-

bui-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep-

05-yeu-to-bui-tai-noi-lam-viec-

410047.aspx 

 

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

 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

1407/QĐ-

TCHQ của 

Tổng cục 

trưởng Tổng 

cục Hải quan  

Quy trình nghiệp vụ 

kiểm tra phóng xạ đối 

với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu, quá 

cảnh, trung chuyển 

bằng container tại các 

cửa khẩu cảng biển 

quốc tế; người nhập 

cảnh/hành lý quá cảnh 

(bao gồm hành lý thất 

lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại 

các cửa khẩu sân bay 

quốc tế 

15/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-1407-QD-TCHQ-2019-

kiem-tra-phong-xa-doi-voi-

hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-

414815.aspx 

2 Quyết định 

1230/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương 

Áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương 

mại  

13/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

1230-QD-BCT-2019-ap-dung-

bien-phap-chong-lan-tranh-bien-

phap-phong-ve-thuong-mai-

414814.aspx 

3 Quyết định 

304/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 04 thuốc sản 

xuất trong nước (thuốc 

chứa hoạt chất kháng 

virus đăng ký lần đầu - 

số đăng ký có hiệu lực 

03 năm) được cấp giấy 

đăng ký lưu hành tại 

10/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

304-QD-QLD-2019-danh-muc-

thuoc-san-xuat-trong-nuoc-

duoc-cap-giay-dang-ky-luu-

hanh-414286.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Việt Nam - Đợt 164 

(bổ sung)  

4 Quyết định 

303/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 141 thuốc 

sản xuất trong nước 

được cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam 

hiệu lực 5 năm - Đợt 

164 (bổ sung)  

10/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

303-QD-QLD-2019-danh-muc-

thuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-

luu-hanh-Dot-164-414430.aspx 

5 Quyết định 

1730/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Quy trình nội bộ trong 

lĩnh vực sức khỏe sinh 

sản áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 

9001:2015  

09/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

1730-QD-BYT-2019-quy-trinh-

noi-bo-trong-linh-vuc-suc-khoe-

sinh-san-413935.aspx 

6 Quyết định 

1083/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương 

Danh mục bổ sung máy 

móc, thiết bị, vật tư, 

nguyên liệu trong nước 

đã sản xuất được  

26/04/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

1083-QD-BCT-2019-bo-sung-

Danh-muc-may-moc-thiet-bi-

trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-

413408.aspx 

7 Thông tư 

07/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Quy định về xuất khẩu 

hàng dệt may sang Mê-

hi-cô theo Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương  

19/04/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-07-

2019-TT-BCT-quy-dinh-ve-

xuat-khau-hang-det-may-sang-

Me-hi-co-theo-Hiep-dinh-

CPTPP-412268.aspx 
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Quan ngại đối với Dự thảo Quy định của EU về quy tắc, thủ tục tuân thủ và 

thực thi việc hài hoá hoá pháp luật của Liên minh châu Âu đối với các sản 

phẩm và sửa đổi các quy định có liên quan 

 

Ngày 16/2/2018, Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của EU về quy tắc, thủ tục tuân thủ và 

thực thi việc hài hoà hoá pháp luật của Liên minh đối với các sản phẩm và sửa đổi 

các quy định có liên quan trong mã thông báo G/TBT/N/EU/542. Biện pháp này 

đã vấp phải nhiều ý kiến quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại 

cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Trung Quốc 

+ Đối với thương mại điện tử 

Trung Quốc cho rằng quy định này phân biệt đối xử với các mô hình kinh 

doanh mới như thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo Trung Quốc, với thương 

mại điện tử xuyên biên giới mà trong đó hàng hóa được bán cho người tiêu dùng 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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trên toàn thế giới, là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Bằng 

cách đơn giản hóa thương mại, thương mại điện tử xuyên biên giới mang đến cho 

người tiêu dùng EU những lợi ích đáng kể từ việc tiếp cận với nhiều loại hàng hóa 

hơn với chi phí thấp. 

Việc EU đưa ra quy định này sẽ gây tổn hại rất lớn tới lợi ích của người tiêu 

dùng EU từ thương mại điện tử xuyên biên giới, cũng như các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trên toàn thế giới.  

Sẽ là rất khó khăn trong việc chỉ định một nhà điều hành kinh tế ở EU đối với 

những công ty thương mại điện tử nhỏ. Việc EU yêu cầu chứng nhận để đảm bảo 

an toàn cho sản phẩm là không cần thiết và sẽ làm gia tăng gánh nặng chi phí.  

+ Đối với vấn đề về bảo mật thị trường và bảo vệ bí mật của doanh nghiệp 

Trung Quốc cho rằng, Điều 14.3 (b) cung cấp cho các cơ quan giám sát thị 

trường quyền kiểm toán hệ thống, nhưng quyền lực này nằm ngoài sự giám sát đối 

với chính sản phẩm; Quy định này cũng không nêu rõ mục tiêu, tiêu chí và quy 

trình kiểm toán, và rất khó để đảm bảo rằng rất nhiều cơ quan giám sát thị trường 

EU có thể thực hiện quyền lực này một cách công bằng và hiệu quả. Và, do đó, các 

nhà sản xuất sẽ gặp khó khăn lớn trong việc đáp ứng quy định về kiểm toán này. 

Theo dự thảo, cơ quan giám sát thị trường có thể vào nơi làm việc của các cơ 

sở kinh tế vô điều kiện để kiểm tra, thu giữ hoặc lấy bản sao thông tin, dữ liệu 

hoặc tài liệu, bất kể phương tiện lưu trữ nào của cơ sở bị kiểm tra; và thậm chí 

niêm phong bất kỳ cơ sở nào hoặc thu giữ bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu 

nào (Điều 14.3 (d), 14.3 (e)), có liên quan như bí mật thương mại, rủi ro bảo mật 

thông tin... Điều này đem lại quá nhiều quyền lực cho các nhà thực thi pháp luật. 

Hầu hết các cơ quan giám sát thị trường châu Âu là các cơ quan phi chính phủ. 

Mặc dù chúng được chính phủ ủy quyền, nhưng quyền đóng cửa cơ sở và thu giữ 
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thông tin, dữ liệu và tài liệu của các cơ sở kinh tế chỉ là quyền tài phán của cơ 

quan nhà nước. Nếu không, nó sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và sự hỗn loạn 

của thị trường. 

Vậy, với những điều trên, Trung Quốc đề xuất xóa bỏ Điều 14.3 (b), 14.3 (d), 

14.3 (e) (2) và 14.3 (e) (3) và nhấn mạnh trong các điều của Chương 5 rằng các cơ 

quan giám sát thị trường bắt buộc phải thực hiện nghiêm ngặt nhất pháp luật và 

các quy định, các nguyên tắc bảo mật kinh doanh chuyên nghiệp. 

- Quan ngại của phái đoàn Canada 

Đại diện Canada, nêu lại ý kiến của Trung Quốc, cũng lo ngại rằng biện pháp 

này có thể hạn chế thương mại vì yêu cầu trong Điều 4 là mỗi nhà xuất khẩu phải 

chỉ định một người chịu trách nhiệm về thông tin tuân thủ tại EU. Theo biện pháp, 

người chịu trách nhiệm được chỉ định này sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tuân 

thủ - tên và thông tin liên hệ của họ trên nhãn sản phẩm - và hợp tác với cơ quan 

giám sát thị trường khi cần thiết. Phái đoàn Canada cho rằng yêu cầu này có thể 

tạo ra gánh nặng tài chính và hành chính cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, bằng cách yêu cầu họ tìm và thuê một người hoặc tổ 

chức có trụ sở tại EU làm đại diện cho họ. 

- Đại diện của Liên minh châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn 

trong việc tuân thủ của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Xem xét mục đích tổng 

thể này, Ủy ban đã đánh giá cẩn thận sự tuân thủ của các sản phẩm với luật pháp 

EU và đi đến kết luận rằng quy định này có thể xem xét lại để cải thiện hơn. Ngoài 

ra, EU tuyên bố, việc không tuân thủ sẽ làm tổn thương người tiêu dùng và giảm 

niềm tin của họ trong việc mua sản phẩm và do đó, EU đề xuất như sau: 

Đề xuất này bao gồm một khung cập nhật cho quy định về giám sát thị trường 

và cơ quan hải quan để kiểm tra việc tuân thủ các sản phẩm theo luật pháp EU 
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cũng như tăng cường hợp tác và phối hợp giữa nhiều cơ quan giám sát thị trường 

của các quốc gia thành viên EU. Quy định này cũng sẽ bao gồm một số yêu cầu 

đối với các cơ sở kinh tế để tạo thuận lợi cho công việc giám sát thị trường và cơ 

quan hải quan. Tuy nhiên, vẫn cần phải có một người ở EU để chịu trách nhiệm 

tuân thủ thông tin về sản phẩm. Theo EU, đây không phải là một cách tiếp cận 

hoàn toàn mới và phần lật pháp của EU đối với các sản phẩm đã có quy định 

tương tự nhưng không còn đạt được hiệu quả do các loại chuỗi cung ứng thương 

mại điện tử mới. EU nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một người liên lạc tại 

EU để cơ quan giám sát thị trường có thể giải quyết các câu hỏi liên quan đến việc 

tuân thủ luật pháp của sản phẩm. Hơn nữa, điều này cũng giúp các cơ sở kinh tế 

thuận tiện hơn trong việc liên lạc với các cơ quan giám sát thị trường. 

EU cho biết đề xuất này hiện đang được thảo luận về lập pháp. Một khi thủ 

tục lập pháp được hoàn thành, các Thành viên sẽ được thông báo về biện pháp 

cuối cùng. 
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Hội nghị Ban liên ngành TBT 2019 

Vai trò của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT trở nên 

quan trọng hơn khi thực hiện các nghĩa vụ ngành, địa phương và hỗ trợ 

doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội để bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người 

tiêu dùng trong nước. 

Chia sẻ tại hội nghị Ban liên ngành TBT (sáng 26/4), Thứ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ, ông Trần Văn Tùng cho hay, trong quá trình đàm phán gia 

nhập WTO (năm 2005), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 văn bản nhằm 

chuẩn bị và đáp ứng yêu cầu của hội nhập. 

Cụ thể, Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương 

mại (Đề án TBT) đã quy định nhiệm vụ thành lập Ban liên ngành về Hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại (Ban liên ngành TBT), có chức năng tham mưu, tư vấn 

triển khai thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại WTO (Hiệp 

định TBT) tại Việt Nam; và Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới 

TBT từ trung ương đến địa phương, có chức năng thực hiện nghĩa vụ minh bạch 

hóa đã cam kết trong WTO. 

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
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Qua 10 năm thực hiện, bên cạnh những thành tựu, kết quả đã được khẳng 

định trong Báo cáo rà soát chính sách thương mại lần thứ nhất của WTO đối với 

Việt Nam (2013). Tuy nhiên, do có một số Bộ được sát nhập, một số Bộ thay đổi 

về tổ chức, thay đổi tên gọi cũng như chức năng nhiệm vụ, do đó, chức năng, 

nhiệm vụ của Điểm TBT trong Mạng lưới TBT và thành viên Ban liên ngành TBT 

thuộc các Bộ cần phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn. 

Đồng thời, kết quả rà soát và đánh giá của các điểm TBT trong Mạng lưới 

TBT cho thấy Điểm TBT tại địa phương cần được điều chỉnh theo hướng phù hợp 

hơn để hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ngoài ra, vai trò của các Hiệp, Hiệp hội ( như Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam…) ngày càng quan 

trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về TBT để tận dụng cơ hội bảo vệ lợi ích 

người sản xuất và tiêu dùng trong nước, cho nên cần được bổ sung trong Ban liên 

ngành TBT. 

Thứ trưởng cho biết rằng, vấn đề thực thi các nghĩa vụ minh bạch hóa về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong WTO ngày càng bài bản, chặt chẽ và sâu 

rộng hơn, cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới 

mà Việt Nam tham gia sau này. 

Xét các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự tồn tại và hoạt 

động Ban liên ngành TBT và Mạng lưới TBT Việt Nam không nên gắn với các đề 

án như trong 10 năm qua vì tính chất ngắn hạn, theo giai đoạn mà không gắn với 

trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong WTO và FTA. 

Vai trò của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT trở nên quan 

trọng hơn khi thực hiện các nghĩa vụ ngành, địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp 
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nhằm tạo cơ hội để bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng trong 

nước. 

“Điều này đồng nghĩa với việc phải có văn bản pháp luật mới để điều chỉnh 

thống nhất hoạt động của Ban liên ngành TBT và Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm 

đảm bảo tính pháp lý, tính nhất quán và đồng bộ giữa cơ quan tham mưu và cơ 

quan thực thi Hiệp định TBT tại Việt Nam”, Thứ trưởng Tùng nhấn mạnh. 

Để triển khai các quy định trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg, Bộ Khoa 

học và Công nghệ dã tiếp tục hoàn thiện hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ 

minh bạch hóa về TBT các cam kết cũng như chuẩn bị cho đợt rà soát chính sách 

thương mại lần thứ 2 của WTO. 

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) cho hay, Tổng cục TCĐLCL 

được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ rà soát, xây dựng và ban hành văn 

bản pháp luật mới để điều chỉnh thống nhất hoạt động của Ban liên ngành TBT và 

Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính nhất quán và đồng bộ 

giữa cơ quan tham mưu và cơ quan thực thi Hiệp định TBT tại Việt Nam. Sau khi 

đánh giá, Tổng cục TCĐLCL đề xuất một số giải pháp và trở thành quy định trong 

hệ thống văn bản quy phảm pháp luật của TBT như sau: 

Đối với Ban liên ngành TBT, bổ sung trong quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về Ban liên ngành TBT để điều chỉnh thống nhất hoạt động của cơ quan tham 

mưu, tư vấn và cơ quan thực thi Hiệp định TBT Việt Nam trong một văn bản 

nhằm đảm bảo tính pháp lý, điều kiện tài chính, tính nhất quán và đồng bộ giữa hai 

tổ chức này. 
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Ngoài việc căn cứ vào quyết định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần đã có 

trong Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 và quyết định số 682/QĐ-TTg 

ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung về nhiệm vụ liên quan đến việc 

tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương TBT. 

 

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội nghị 

Theo đó, bổ sung thành phần của Ban là đại diện của tổ chức hiệp hội doanh 

nghiệp để đảm bảo việc cung cấp và xử lý thông tin đầy đủ, kịp thời hơn, phù hợp 

với xu hướng hội nhập hiện nay. Bổ sung nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, đề xuất cho 

Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong việc đàm phán và ký kết các điều 

ước quốc tế liên quan đến TBT. 

Đối với Mạng lưới TBT Việt Nam, nhiệm vụ thực hiện các quy trình về TBT 

ở địa phương sẽ giao cho các Chi cục TCĐLCL trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ trên cơ sở nhu cầu quản lý về TBT và nguồn lực của địa phương. 

Việc không duy trì thành Điểm TBT tại địa phương sẽ không hình thành các 

tổ chức riêng biệt và tạo ra sự linh hoạt trong sắp xếp, tổ chức, tránh rập khuân 

hình thức, lãnh phí nguồn lực không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo việc trao đổi, xử 
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lý và cung cấp thông tin giữa địa phương với trung ương trong quá trình hội nhập 

kinh tế. 

Bên cạnh đó, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Mạng lưới TBT. Cụ thể, bổ 

sung một số quy định liên quan đến trách nhiệm phối hợp với các Bộ, địa phương 

trong việc xử lý, cung cấp thông tin về TBT và vận hành Cổng thông tin TBT Việt 

Nam. 

Bổ sung hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý và thông tin kỹ thuật thông qua các 

tin cảnh báo cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo cân bằng giữa nghĩa vụ và lợi ích 

trong thực thi Hiệp định TBT và chương trình TBT trong các FTA. 

Bổ sung nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và cung cấp các Chương trình nghị 

sự của các tổ chức quốc tế liên quan đến TBT; đề xuất, kiến nghị và đăng ký thành 

viên thm dự các chương trình, hội nghị… 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho biết, hiện tại các hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về TBT đã được cập nhật, hoàn thiện thông qua việc ban 

hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11/2017 

về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT và Ban liên ngành về TBT 

và Thông tư số 26/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

ngày 29/11/2018 quy định hoạt động phối hợp trong Mạng lưới TBT và Ban liên 

ngành về TBT sẽ góp phần đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thành viên của 

Việt Nam ngày một tốt hơn./. 
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