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Các nước làm gì để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hàng rào kỹ thuật? 

Để hạn chế tác động tiêu cực của hàng rào kỹ thuật đối với thương mại quốc 

tế, WTO thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) 

và Hiệp định áp dụng các biện pháp vệ sinh động vật và thực vật (Hiệp định SPS, 

một dạng hiệp định TBT trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm). Ngoài ra ở phạm vi 

khu vực, nhiều FTA cũng điều chỉnh các điều khoản liên quan đến TBT và SPS 

nhằm thuận lợi hóa thương mại như đã đề cập. 

Theo đó các nguyên tắc/nghĩa vụ như không biệt đối xử (MFN, NT), không 

cản trở thương mại quá mức cần thiết, công khai-minh bạch, có căn cứ khoa học 

và dựa trên đánh giá nguy cơ/rủi ro, được áp dụng. 

Để bảo đảm thực hiện các nguyên tắc trên, WTO và các FTA đều quy định nghĩa 

vụ thông báo các hàng rào kỹ thuật cho các nước thành viên, nhằm bảo đảm hàng 

xuất khẩu của một nước nhập khẩu vào các nước khác được thuận lợi không gặp 

những trở ngại không đáng có. Để phát hiện hiện ra các điểm bất hợp lý trong các 
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biện pháp kỹ thuật của các nước khác, nhiều nước xây dựng hệ thống cảnh báo, hệ 

thống đối phó với hàng rào kỹ thuật. 

Các nước có hệ thống cảnh báo và đối phó tốt với hàng rào kỹ thuật là 

những nước tích cực nêu quan ngại tại diễn đàn của Ủy ban Hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại của WTO. Điển hình là EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Mexico, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Braxin... Hàn Quốc mới đây áp dụng một hệ thống 

đối phó với hàng rào kỹ thuật của nước ngoài một cách có hiệu quả thông qua hình 

thành cái gọi là Liên minh TBT (TBT Consortium). Liên minh này liên kết 19 hiệp 

hội chuyên ngành, 3 Viện Nghiên cứu Thử nghiệm và 5 Tổ chức Nghiên cứu, Xúc 

tiếnThương mại và Đầu tư. Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Đầu tư của Hàn 

Quốc KOTRA làm tốt vai trò phát hiện các quy định kỹ thuật tại các thị trường 

trọng điểm, nhiều trong số đó không được thông báo cho WTO. Các hàng rào kỹ 

thuật của nước ngoài ảnh hưởng tới thương mại của Hàn Quốc được đánh giá phân 

tích sâu và tìm các biện pháp đối phó. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) được 

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ thông qua các dự án, tối đa 200.000 USD/1dự án để 

nâng cao năng lực đối phó. Các quan ngại thương mại của Hàn Quốc được dàn xếp 

trong WTO chiếm khoảng 40% (trong 3 năm 2014-2016) và số còn lại được tiếp 

tục tham vấn song phương trực tiếp với tỷ lệ giải quyết đạt trên 80%. Điều này 

giúp cho việc xuất khẩu các mặt hàng mà Hàn Quốc quan ngại được tiếp tục thuận 

lợi do không gặp phải những rào cản phát sinh bởi quy định mới của thị trường 

xuất khẩu. 

Hàng rào kỹ thuật không chỉ đến từ nước ngoài mà phát sinh ngay tại trong 

nước, khi các cơ quan quản lý quan liêu, không bảo đảm nguyên tắc công khai-

minh bạch, không tham vấn thực chất với các bên chịu tác động trong xây dựng và 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật, không tiến hành đánh giá tác động, phân tích nguy 

cơ rủi một cách khoa học và bài bản trước khi ban hành. 

Ví dụ sau đây cho thấy Mỹ bảo đảm các nguyên tắc của Hiệp định TBT 

cũng như tôn trọng việc tham vấn với các bên có liên quan cả trong nước và nước 

ngoài như thế nào khi xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật (theo cách gọi của 
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Mỹ, nhưng thực chất là quy chuẩn kỹ thuật theo Hiệp định TBT). Bộ Năng lượng 

Mỹ trước khi ban hành tiêu chuẩn về bảo tồn năng lượng đối với tủ làm mát, tủ 

đông đã mất thời gian 5 năm (2011-2016) để thực hiện các đánh giá tác động và 

tìm ra phương án tối ưu. Tất cả các kết quả đánh giá tác động về xã hội, sản xuất 

và tiêu dùng và phân tích, giải trình về các phương án đều được công bố công khai 

trên Công báo Liên bang. Sau khi lựa chọn, phương án tối ưu đáp ứng được yêu 

cầu về quản lý như tiết kiệm năng lượng, các yếu tố về lao động, việc làm và tiêu 

dùng cũng như các chi phí gia tăng của người sản xuất được công bố đầu năm 

2017 kèm theo lộ trình áp dụng và sẽ được thông qua nếu không gặp ý kiến phản 

đối từ các tổ chức, cá nhân trong nước và các thành viên WTO (Thông báo của Mỹ 

cho WTO mã số G/TBT/N/USA/1215). Theo đó lộ trình 2019-2048 và lộ trình 

2021-2050 được áp dụng cho các mức tiêu chuẩn thử nghiệm khác nhau. Như vậy, 

thời gian tiêu chuẩn này từ lúc chuẩn bị xây dựng cho đến lúc có hiệu lực là 7 năm 

và 10 năm theo lộ trình tương ứng; và tiêu chuẩn dự kiến tồn tại trong vòng 30 

năm. 

Ở ví dụ khác, Hàn Quốc thường xuyên rà soát các quy chuẩn kỹ thuật do các 

cơ quan nhà nước xây dựng nhằm tránh những trở ngại không cần thiết cho thương 

mại trong nước. Riêng năm 2015, Hàn Quốc rà soát 203 quy chuẩn, trong đó hủy 

bỏ 36 (18%), hoàn thiện 77 (37%), sáp nhập 36 (18%) và duy trì 54 (27%). Như 

vậy, chỉ có 27% quy chuẩn còn đáp ứng bối cảnh hiện tại được duy trì, 73% số còn 

lại một số phải loại bỏ vì không đáp ứng và một số phải điều chỉnh cho phù hợp. 

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho sản xuất, thương mại nhưng tránh việc lạm dụng của 

người sản xuất khi chuyển từ cơ chế chứng nhận (bắt buộc) sang cơ chế tự công bố 

của người sản xuất/người cung ứng (chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm-postmarket 

surveillance), Hàn Quốc giảm việc kiểm soát trực tiếp nhưng tăng cường việc 

giám sát trên thị trường. Sơ đồ dưới đây minh họa phương thức tiếp cận này của 

Hàn Quốc. 
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Sự đổi mới phương thức tiếp cận của Hàn Quốc trong quản lý chất lượng 

hàng hóa mang lại hiệu quả rõ rệt: tỷ lệ hàng hóa không đạt yêu cầu giảm đáng kể, 

chỉ còn 10% năm 2013, trong khi số lượng hàng hóa được giám sát trong lưu 

thông nhiều hơn 1000 mặt hàng so với năm trước.  

Lê Quốc Bảo – Nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Viêṭ Nam 

(Còn tiếp) 

Tự công bố 
Đăng ký 

an toàn 

toàn 

Chứng nhận 

an toàn 

toàn 

Kiểm kra trước khi lưu thông  

 (tiền kiểm) 

 

Giám sát 

trong lưu 

thông 

(hậu kiểm) 

 

Cao Thấp 
Nguy cơ 

rủi ro 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/04/2018 - 15/05/2018 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 4 Chai nhựa làm bằng polyethylene terephthalate (PET); Chai 

nhựa; Thực phẩm nói chung;  

Anh 1 Mỹ phẩm 

Ấn Độ  4 Thực phẩm đóng gói sẵn; Bình nước nóng; Máy xay sinh tố cầm 

tay; Thực phẩm; Nhôm 

Argentina 3 Thuốc; Cá; Sản phẩm của ngành dệt 

Bahrain 1 Thực phẩm  

Brazil 9 Găng tay; Phụ tùng xe gắn máy; Thuốc lá; Đồ uống có cồn; Sữa 

và các sản phẩm từ sữa; Thuốc trừ sâu; Sản phẩm chăn nuôi 

Canada 9 Dược phẩm; Thiết bị vô tuyến; Xe ô tô và rơ moóc; Thuốc khử 

trùng; 

Các Tiểu Vương 

quốc Ả Rập thống 

nhất 

2 Cá mập và vây cá mập; Thực phẩm nói chung 

Chile 4 Bộ phận ngắt mạch; Ống dẫn điện; Đèn chiếu sáng đa năng di 

động 

Colombia 3 Chất tẩy rửa; Điều hoà; Pin 

Đài Loan 7 Lò nướng gas; Sản phẩm cung cấp điện cho bật lửa tự động; Mũ 

bảo hiểm công nghiệp; Thuốc nhuộm tóc; Dược phẩm; Cửa 

chống cháy;  

Ecuador 2 Đèn; Gạch men 

El Salvador 1 Dụng cụ đo lườn 

Hàn Quốc 7 Đèn; Thực phẩm; Xe cơ giới; Thuốc mê; Thực phẩm chức năng; 

Sản phẩm sinh học 

 

Hoa Kỳ 22 Xoài; Vật liệu xây dựng; Thiêt bị phòng cháy; Thiết bị giải trí; 

Hệ thống đường ống áp lực cao; Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi; 
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Thức ăn chăn nuôi; Thức ăn sinh học (BE); Bưởi; Các sản phẩm 

gia dụng có chứa Methylene Chloride; Thiết bị đo lường thương 

mại; Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ; Khí thải 

Formaldehyde, sản phẩm gỗ composite; Đồ nội thất 

Indonesia 1 Giấy và bìa để đóng gói thực phẩm 

Israel 2 Bộ chỉnh lưu; Thiết bị hàn hồ quang 

Kenya 14 Chất nổ; Thức ăn gia súc; Sản phẩm giấy nói chung; Bê tông; Cà 

phê;  

Kuwait 1 Thực phẩm 

Liên minh Châu 

Âu 

4 Flurtamone (thuốc trừ sâu); Thực phẩm; Mỹ phẩm; Thiết bị viễn 

thông 

Malawi 2 Sữa và cac sản phẩm từ sữa 

Mexico 10 Trứng; Thiết bị bảo vệ đầu; Thiết bị dành cho du lịch mạo hiểm; 

Thiết bị y tế; Máy bay; Chất thải quản lý đặc biệt trong ngành xử 

lý hydrocacbon; Nước; 

Moldova 2 Thiết bị điện; Bình áp suất khí, bình gas; 

Nam Phi 2 Thực phẩm; Đồ uống có cồn 

New Zealand 1 Thực phẩm nói chung; 

Nicaragua 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Nhật Bản 2 Nồi áp suất và nồi hấp; Thiết bị vô tuyến 

Nga 1 Thiết bị điện áp cao 

Oman 2 Thực phẩm nói chung; Nhiên liệu lỏng; 

Paraguay 1 Cà chua 

Qatar 1 Thực phẩm nói chung; 

Rwanda 35 Mỹ phẩm; Ngũ cốc; Phân bón; Thực phẩm; Thức ăn gia súc; 

Hóa chất làm sạch nước; Nguyên liệu và sản phẩm khoáng sản; 

Rau quả; Mỹ phẩm; Chất hoạt động bề mặt 

Tajikistan 1 Xe ô tô  

Tanzania 13 Chất hoạt động bề mặt; Bơ; Sữa; Thiết bị chiếu sáng, báo hiệu 
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và cảnh báo; Thiết bị nông nghiệp; Động cơ hơi nước;  

Thái Lan 2 Khí thải; Thực phẩm 

Thụy Điển 1 Nhiên liệu sinh học 

Thụy Sỹ 2 Thiết bị y tế; Thiết bị đầu cuối viễn thông 

Trung Quốc 5 Xe cơ giới đường bộ; Thiết bị phòng cháy; Đồ chơi 

Uganda 12 Thực phẩm nói chung; Phân bón; Quần áo; Dụng cụ và vật liệu 

phẫu thuật; Mỹ phẩm; Xe buýt; Đồ chơi;  

Việt Nam 6 Ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy; Ắc quy sử dụng cho 

xe đạp điện; Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận 

sử dụng; Ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện; Động 

cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện; Động cơ sử dụng cho 

xe đạp điện 

 

 

 

 

 

Yemen 1 Thực phẩm nói chung 

Tin cảnh báo tháng 5/2018. 

Ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe 

gắn máy. Quy chuẩn này quy định về 

yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng 

an toàn kỹ thuật đối với ắc quy chì - axít 

dùng để khởi động, chiếu sáng và cho các thiết bị phụ trợ sử dụng cho xe mô tô, xe 

gắn máy (sau đây gọi tắt là ắc quy). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản 

xuất, nhập khẩu ắc quy, sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và các cơ quan, tổ 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 

toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2018. Thời gian dự kiến 

có hiệu vào tháng 9/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến 

vào 23/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2047%202018%20lead%20ba

tteries%20of%20motorcycles%20and%20mopeds.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/120  

Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện 

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp 

điện. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ắc 

quy cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực của xe đạp điện (sau đây gọi tắt là 

ắc quy). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ắc 

quy, sản xuất, lắp ráp xe đạp điện và các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý, 

thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo 

vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua vào 

01/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào 01/1/2019. Hạn cuối cùng để các nước 

thành tham gia góp ý kiến vào 23/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2076%202014%20traction%2

0batteries%20used%20for%20electric%20bicycles.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/121 

Ô tô khách thành phố để người 

khuyết tật tiếp cận sử dụng  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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thuật Quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Quy 

chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố từ 17 chỗ  trở lên (bao 

gồm cả chỗ dành cho người khuyết tật) để người khuyết tật tiếp cận sử dụng (sau 

đây gọi tắt là xe). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ 

chức, cá nhân nhập khẩu xe, linh kiện của xe và các Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe, linh kiện của xe. Mục đích của Dự thảo 

nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua 

vào 30/6/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào 09/2019. Hạn cuối cùng để các nước 

thành tham gia góp ý kiến vào 23/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2082%202018%20urban%20b

uses%20for%20disabled%20people.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/122 

Ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn 

máy điện. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối 

với ắc quy cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực của xe mô tô, xe gắn máy 

điện (sau đây gọi tắt là ắc quy). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, 

lắp ráp, nhập khẩu ắc quy; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy điện; 

các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2018. 

Thời gian dự kiến có hiệu vào 09/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia 

góp ý kiến vào 23/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2091%202014%20traction%2

0batteries%20used%20for%20electric%20motorcycles,%20mopeds.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/123 
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Động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho 

xe mô tô và xe gắn máy điện. Quy 

chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật 

và phương pháp thử đối với động cơ sử 

dụng cho xe mô tô và xe gắn máy điện 

(sau đây gọi tắt là động cơ điện). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản 

xuất, lắp ráp, nhập khẩu động cơ điện; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ráp xe mô tô, 

xe gắn máy điện và các cơ quan, tổ chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm, kiểm 

tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Mục đích của 

Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người.Thời gian dự kiến 

thông qua vào 01/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào 01/1/2019. Hạn cuối 

cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 23/6/2018. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2090%202018%20motor%20

used%20for%20electric%20motorcycles%20and%20mopeds.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/124 

Động cơ sử dụng cho xe đạp điện  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho 

xe đạp điện. Quy chuẩn này quy định về 

yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

đối với động cơ điện một chiều sử dụng cho xe đạp điện (sau đây gọi tắt là động 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2090%202018%20motor%20used%20for%20electric%20motorcycles%20and%20mopeds.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2090%202018%20motor%20used%20for%20electric%20motorcycles%20and%20mopeds.doc


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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cơ điện). Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu 

động cơ điện; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe đạp điện và các cơ quan, tổ chức liên 

quan đến quản lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của 

con người.Thời gian dự kiến thông qua vào 01/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu 

vào 01/1/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 

23/6/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%2075%202014%20motor%20

used%20for%20electric%20bicycles.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/125 

 

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT 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 

05/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia thiết bị lặp 

thông tin di động W-

CDMA FDD  

09/05/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-

tu-05-2018-TT-BTTTT-Quy-

chuan-quoc-gia-thiet-bi-lap-

thong-tin-di-dong-W-CDMA-

FDD-381364.aspx 

2 Thông tư 

06/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia thiết bị trạm 

gốc thông tin di động 

W-CDMA FDD  

09/05/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-

tu-06-2018-TT-BTTTT-quy-

chuan-ky-thuat-quoc-gia-thiet-

bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-

381365.aspx 

3 Thông tư 

07/2018/TT-BCT 

sửa đổi Thông tư 

21/2017/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về mức giới 

hạn hàm lượng 

formaldehyt và các 

amin thơm chuyển hóa 

26/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

2018-TT-BCT-sua-doi-Thong-

tu-21-2017-TT-BCT-Quy-

chuan-ky-thuat-quoc-gia-
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Công thương từ thuốc nhộm azo 

trong sản phẩm dệt 

may  

380548.aspx 

4 Thông tư 

03/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật về 

sản xuất chương trình 

truyền hình  

20/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-03-2018-TT-

BTTTT-Dinh-muc-kinh-te-ky-

thuat-ve-san-xuat-chuong-trinh-

truyen-hinh-344079.aspx 

5 Quyết định 

2549/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

Hướng dẫn chẩn đoán 

và quy chuẩn kỹ thuâṭ 

điều trị ung thư đại - 

trực tràng 

19/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

2549-QD-BYT-2018-tai-lieu-

Huong-dan-chan-doan-va-dieu-

tri-ung-thu-dai-truc-trang-

380054.aspx 

6 Quyết định 

2482/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Hướng dẫn quy trình, 

quy chuẩn kỹ thuật 

Thận nhân tạo  

13/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

2482-QD-BYT-2018-tai-lieu-

Huong-dan-quy-trinh-ky-thuat-

Than-nhan-tao-379559.aspx 

7 Thông tư 

02/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị 

đầu cuối thông tin di 

động E-UTRA - Phần 

truy nhập vô tuyến  

13/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-02-2018-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-

thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-

dong-E-UTRA-380429.aspx 

 

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

St

t 

Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban hành Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

04/2018/TT-

BTTTT của Bộ 

Quy định danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn 

08/05/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-

2018-TT-BTTTT-san-pham-co-
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Thông tin và 

Truyền thông 

thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

kha-nang-gay-mat-an-toan-

thuoc-quan-ly-Bo-Thong-tin-

381355.aspx 

2 Thông tư 

11/2018/TT-BYT 

của Bộ Y tế 

Quy định về chất lượng 

thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc  

04/05/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-

2018-TT-BYT-quy-dinh-ve-

chat-luong-thuoc-nguyen-lieu-

lam-thuoc-382062.aspx 

3 Thông tư 

09/2018/TT-BYT 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

Danh mục hóa chất, 

chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong gia dụng và y tế 

thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế 

được xác định mã số 

hàng hóa theo Danh 

mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam  

27/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-09-

2018-TT-BYT-danh-muc-hoa-

chat-che-pham-diet-con-trung-

diet-khuan-dung-trong-gia-

dung-296871.aspx 

4 Quyết định 

253/QĐ-QLD 

của Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 01 thuốc sản 

xuất trong nước được 

cấp số đăng ký lưu 

hành có hiệu lực 03 

năm tại Việt Nam - Đợt 

161 bổ sung  

24/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

253-QD-QLD-2018-danh-muc-

01-thuoc-san-xuat-duoc-cap-so-

dang-ky-luu-hanh-381096.aspx 

5 Nghị quyết 

30/NQ-CP của 

Chính phủ 

Hiệp định đầu tư 

ASEAN - Hồng Kông, 

Trung Quốc  

24/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Nghi-quyet-30-NQ-

CP-2018-ky-Hiep-dinh-Dau-tu-

ASEAN-Hong-Kong-Trung-

Quoc-380488.aspx 

6 Thông tư 

06/2018/TT-BCT 

của Bộ Công 

thương 

Hướng dẫn biện pháp 

phòng vệ thương mại  

20/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-06-

2018-TT-BCT-huong-dan-bien-

phap-phong-ve-thuong-mai-

380382.aspx 
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7 Quyết định 

243/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 02 vắc xin 

được cấp số đăng ký 

lưu hành tại Việt Nam - 

Đợt 35 (Số đăng ký có 

hiệu lực 05 năm)  

13/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

243-QD-QLD-2018-danh-muc-

02-vac-xin-duoc-cap-so-dang-

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

380728.aspx 

8 Quyết định 

244/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 23 sinh 

phẩm được cấp số đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 35 (Số đăng 

ký có hiệu lực 05 năm)  

13/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

244-QD-QLD-2018-danh-muc-

23-sinh-pham-duoc-cap-so-

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

380729.aspx 

9 Thông tư 

06/2018/TT-BYT 

của Bô ̣Y tế 

Danh mục thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc 

dùng cho người và mỹ 

phẩm xuất khẩu, nhập 

khẩu được xác định mã 

số hàng hóa theo Danh 

mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam  

06/04/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

06-2018-TT-BYT-Danh-muc-

thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-

dung-cho-nguoi-xuat-khau-

381620.aspx 
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Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật 

trong WTO (tiếp) 

 

(a) Điều XI:2(a) (chú ý và yêu cầu tham vấn) 

30. Trong vụ Trung Quốc – Nguyên liệu thô, Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên 

kết quả của Ban Hội thẩm cho rằng Trung Quốc đã không chứng minh được hạn 

ngạch xuất khẩu trên vật liệu chịu lửa bauxite tạm thời được áp dụng, theo quy 

định tại Điều XI:2(a) của GATT 1994, nhằm một mặt ngăn chặn hoặc giảm nhẹ 

“sự thiếu hụt nghiêm trọng ".41 Cơ quan phúc thẩm nhận thấy lệnh cấm xuất khẩu 

áp tạm thời trên cơ sở Điều XI:2(a) là một biện pháp được áp dụng tại thời điểm 

đó, để giảm nhẹ thiếu hụt trong những điều kiện đặc biệt, đáp ứng nhu cầu tức 

thời. Cơ quan phúc thẩm tán thành với Ban Hội thẩm rằng hạn chế này cần có giới 

hạn thời gian thi hành. Bên cạnh đó, Cơ quan phúc thẩm nhận thấy thuật ngữ “sự 

thiếu hụt nghiêm trọng " đề cập đến  sự thiếu hụt về số lượng một cách nghiêm 

trọng và có vai trò quan trọng quyết định, hoặc đạt đến mức độ cực kỳ quan trọng 

mang tính quyết định. Trên cơ sở những phát hiện này, Cơ quan phúc thẩm giữ 

nguyên kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng Trung Quốc đã không chứng minh 
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được hạn ngạch xuất khẩu trên vật liệu chịu lửa bauxite được áp dụng tạm thời 

nhằm ngăn chặn hoặc giảm nhẹ “sự thiếu hụt nghiêm trọng ". 

8.  Điều XIX: Hành động khẩn cấp trong nhập khẩu một số sản phẩm 

đặc biệt 

(a) Điều XIX:1(a) (điều kiện bảo hộ) 

Trong vụ Cộng hòa Đô-mi-ni-ca – Các biện pháp bảo hộ, Ban Hội thẩm bác 

bỏ lập luận của Cộng hòa Đô-mi-ni-ca vì các biện pháp thách thức không vượt qua 

mức thuế rào buộc, nên chúng không phải là các biện pháp bảo hộ, và vì vậy 

không phải tuân theo các quy định tài Điều XIX:1(a) của GATT 1994 hay Hiệp 

định bảo hộ.42  Ban Hội thẩm nhận thấy đó là các biện pháp bảo hộ theo Điều 

XIX của GATT 1994 và Hiệp định Bảo hộ vì, trong số các biện pháp khác, biện 

pháp thách thức: (i) dẫn đến việc trì hoãn thực hiện các nghĩa vụ phát sinh của 

Cộng hòa Đô-mi-ni-ca theo Điều I:1 và II:1(a) của GATT 1994; (ii) được Cộng 

hòa Đô-mi-ni-ca thực hiện với mục tiêu khắc phục tình trạng tổn thất nghiêm trọng 

đến công nghiệp nội địa do việc tăng các sản phẩm nhập khẩu; (iii) là kết quả của 

một quá trình dựa trên các quy định và thủ tục theo Điều XIX của GATT 1994 và 

Hiệp định Bảo hộ; và (iv) được Cộng hòa Đô-mi-ni-ca thông báo với Ủy ban Bảo 

hộ Liên hợp quốc là các biện pháp bảo hộ và theo quy trình quy định tại Điều XIX 

của  GATT  1994  và Hiệp định Bảo hộ. Ban Hội thẩm nhận thấy những vi phạm 

Điều XIX:1(a) dưới đây: (i) báo cáo được công bố bởi nhà chức trách có thẩm 

quyền đã không giải thích được sự tồn tại của “những diễn biến không lường ", 

hay của "tác động của những nghĩa vụ phát sinh " theo GATT 199443; (ii) việc áp 

dụng biện pháp bảo hộ trên cơ sở định nghĩa về “công nghiệp nội địa " không phù 

hợp với Điều 4.1(c) của Hiệp định Bảo hộ44; (iii) việc xác định sản phẩm nhập 
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khẩu "với số lượng lớn hơn một cách tương đối jhay tuyệt đối ", đã gây ra hoặc đe 

dọa gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với công nghiệp nội địa45; và (iv) 

việc áp dụng biện phapr bảo hộ trên cơ sở xác định sự tồn tại của “thiệt hại nghiêm 

trọng” là vi phạm Điều 4.1(a) của Hiệp định Bảo hộ.46 

41 Báo cáo Ban Hội thẩm,, Trung Quốc – Vật liệu thô, đoạn. 308-344. 

42 Báo cáo Ban Hội thẩm, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca –Các biện pháp phòng vệ, 

đoạn. 7.50-7.91. 

43 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.126-

7.152.  

44 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.171-

7.204.  

45 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.217-

7.242. 

46 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.257-

7.326. 

(b) Điều XIX:2 (chú ý và yêu cầu tham vấn) 

34. Trong vụ Cộng hòa Đô-mi-ni-ca – Các biện pháp bảo hộ, Ban Hội thẩm 

bác bỏ cáo buộc của bên khiếu nại cho rằng Cộng hòa Đô-mi-ni-ca đã có những 

hành xử vi phạm nghĩa vụ được quy định tại Điều XIX:2 của GATT 1994 vì đã 

không thông báo biện pháp phòng vệ chính xác.47 Ban Hội thẩm  cũng bác bỏ cáo 

buộc của bên khiếu nại cho rằng Cộng hòa Đô-mi-ni-ca  đã có hành xử không 

đúng với những nghĩa vụ được quy định tại Điều XIX:2 khi không cho bên khiếu 

nại cơ hội thích hợp để thực hiện tham vấn trước để có một biện pháp bồi thường 

thương mại phù hợp.48 

9. Điều XX: Ngoại lệ chung 

(a) Cho dù Điều XX của GATT 1994 dùng để biện minh cho các hành vi vi 
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phạm các hiệp định khung khác 

36. Trong vụ Trung Quốc – Nguyên liệu thô, Cơ quan phúc thẩm nhận thấy 

Ban Hội thẩm không sai khi tìm ra không có cơ sở  nào trong Nghị định thư gia 

nhập của Trung Quốc cho phép áp dụng Điều XX của GATT 1994 vào nghĩa vụ 

quy định tại Khoản 11.3 của Nghị định thư gia nhập của Trung Quốc.49 Cơ quan 

phúc thẩm vì thế giữ nguyên kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng Trung Quốc 

không thể tìm cách biện minh cho việc áp thuế xuất khẩu đối với một số dạng 

fluorspar theo Điều XX(g) của GATT 1994, và kết luận của Ban Hội thẩm cho 

rằng Trung Quốc không thể tìm cách biện minh việc áp thuế xuất khẩu với một số 

dạng magiee, mangan và kẽm theo Điều XX(b) của GATT 1994. 

Trong vụ Trung Quốc – Đất hiếm, Ban Hội thẩm thực hiện theo phán quyết 

trước đó của Cơ quan phúc thẩm trong vụ Trung Quốc– Đất hiếm và nhận thấy các 

nghĩa vụ quy định tại Khoản 11.3 tại Nghị định thư gia nhập của Trung Quốc 

không hướng đến những ngoại lệ chung quy định tại Điều XX của GATT.50 Tuy 

nhiên, Ban Hội thẩm không đồng việc với Trung Quốc ở điểm cái được gọi là 

“quyền mậu dịch" được cam kết tại Khoản 83 và 84 tại Báo cáo của Ban Công tác 

Trung Quốc không hướng đến những ngoại lệ chung quy định tại Điều XX của 

GATT.51 Trung Quốc không yêu cầu Cơ quan phúc thẩm đảo ngược phán quyết 

của Ban Hội thẩm cho rằng Điều XX của GATT 1994 không phù hợp để biện 

minh cho hành vi vi phạm Khoản 11.3 trong Nghị định thư gia nhập của Trung 

Quốc.52 Tuy nhiên, Trung Quốc đã kháng cáo về một số yếu tố nhất định trong 

nguyên nhân mà Ban Hội thẩm đưa ra về mối quan hệ giữa khoản 11.3 của Nghị 

định thư gia nhập và Điều XX của GATT 1994, và đặc biệt là việc Ban Hội thẩm 

từ chối biện luận của Trung Quốc cho rằng, về bản chất Điều XII:1 của Hiệp định 

WTO và Khoản 1.2 trong Nghị định thư gia nhập của Trung Quốc, Khoản 11.3 và 
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một số quy định khách liên quan đến thương mại hành hóa trong Nghị định thư gia 

nhập của Trung Quốc, đã trở thành một phần không thể tách rời trong GATT  

1994,  và vì vậy hướng đến những ngoại lệ chung quy định tại Điều XX của 

GATT. Cơ quan phúc thẩm, tương tự như Ban Hội thẩm không công nhận rằng 

Điều XII:1 của Hiệp định WTO  và/hay Khoản 1.2 trong Nghị định thư gia nhập 

của Trung Quốc đã biến Khoản 11.3 trong Nghị định thư gia nhập của Trung Quốc 

trở thành một phần không thể tách rời của GATT 1994, và không công nhận 

những quy định này sẽ cung cấp những hướng dẫn cụ thể về những nghĩa vụ quy 

định tại Khoản 11.3 tùy thuộc vào những ngoại lệ chung quy định tại Điều XX của 

GATT.53 

(b) Lời mở đầu của Điều XX 

37. Trong vụ EC – Các sản phẩm từ Hải cẩu, Ban Hội thẩm nhận thấy mặc 

dù EU ban hành lệnh cấm đối với các sản phẩm từ hải cẩu là cần thiết để bảo bệ 

đạo đức xã hội theo quy định của Điều XX(a) của GATT, các cộng đồng bản địa 

và ngoại lệ về quản lý tài nguyên biển theo lệnh cấm của EU đã không đáp ứng 

được những yêu cầu đưa ra tại phần mở đầu của Điều XX.54  Cơ quan phúc thẩm 

đã đi đến cùng một kết luận.55  Cơ quan phúc thẩm chỉ ra một số điểm trong hệ 

thống sản xuất sản phẩm từ hải cẩu của Châu Âu cho thấy hệ thống này được áp 

dụng tạo thành sự khác biệt độc đoán và vô lý giữa các quốc gia có điều kiện 

tương tự nhau có ưu thế, đặc biệt là các cộng đồng bản địa (IC). Cơ quan phúc 

thẩm công nhận rằng Liên minh Châu Âu đã thể hiện cách thức mà hệ thống sản 

xuất sản phẩm từ Hải cẩu của Châu Âu hưởng lợi từ IC trái ngược với việc săn bắt 

thương mại, điều phù hợp với mục đích đạt đến những quan tâm về đạo đức xã hội 

liên quan đến phúc lợi từ hải cẩu; đặc biệt, Cơ quan phúc thẩm phát hiện ra rằng 

Liên minh Châu Âu chưa giải thích được vì sao họ không thể làm được gì hơn để 
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đảm bảo phúc lợi từ hải cẩu được đề cập đến trong bối cảnh các cuộc săn bắt của 

cộng đồng người Inuit hay các cộng đồng bản địa khác, vì những cuộc săn bắn này 

gây tổn hại đau đớn cho hải cẩu, điều khiến cộng đồng Châu Âu rất quan ngại. Cơ 

quan phúc thẩm cũng tìm ra rằng, do sự không rõ rang của một số yếu tố nhất định 

trong ngoại lệ các cộng đồng bản địa, có một sự mặc định phổ biến rằng nhưng cơ 

quan được công nhận cuối cùng cũng muốn áp dụng chúng, các sản phẩm từ hải 

cẩu có nguồn gốc thực tế từ các cuộc săn bắt thương mại có thể có tiềm năng thâm 

nhập vào thị trường Châu Âu theo ngoại lệ của cộng đồng bản địa. Cơ quan phúc 

thẩm cũng không bị thuyết phục rằng Liên minh Châu Âu đã có những nỗ lực khác 

biệt để tạo điều kiện cho cộng đồng người Inuit Canada tiếp cận thị trường theo 

ngoại lệ dành cho cộng đồng bản địa như họ đã làm với cộng đồng người Inuit của 

Greenland. 

47 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.415-

7.438.  

48 Panel Report, Dominican Republic – Safeguard Measures, paras. 7.439-

7.441.  

49 Appellate Body Reports, China – Raw Materials, paras. 270-307.  

50 Panel Reports, China – Rare Earths, paras. 7.49-7.138.  

51 Panel Reports, China – Rare Earths, paras. 1.1016-7.1033.  

52 Appellate Body Reports, China – Rare Earths, para. 2.27 . 

53 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Trung Quốc– Đất hiếm, đoạn. 5.18-5.74.  

54 Báo cáo Ban Hội thẩm, EC – Các sản phẩm từ Hải cẩu, đoạn. 7.644-

7.651.  

55 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, EC –Các sản phẩm từ Hải cẩu, đoạn. 

5.291-5.339. 

5.291-5.339. 

(Còn tiếp)
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Hội nghị “Sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ – Hướng phát triển nông 

nghiệp vượt qua các rào cản ky ̃thuâṭ trong thương mại thế giới một cách bền 

vững” taị Quãng Ngãi 

Nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất sạch trong 

nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp sạch và phát triển bền vững; nâng 

cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và cải thiện thu nhập, đời sống của 

người dân. Sáng ngày 20/05/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi phối 

hơp̣ với Điểm TBT Quảng Ngaĩ tổ chức Hội nghị “Sản xuất nông sản sạch, nông 

sản hữu cơ – Hướng phát triển nông nghiệp vượt qua các rào cản ky ̃ thuâṭ trong 

thương mại thế giới một cách bền vững”. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở 

KH&CN, đaị diêṇ các Điểm TBT khu vưc̣ phía Nam cùng đại diện các Sở ban 

ngành, UBND, Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, phòng Kinh tế Hạ tầng 

các huyện, thành phố là các HTX, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn và đại diện 

Trường Đại học Nông Lâm Huế, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung 

bộ, Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở 

KH&CN nhấn mạnh: Nông nghiệp hữu cơ là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao 

chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và 

thuốc bảo vệ thực vật độc hại, hạn chế dư lượng hóa chất độc hại vào chuỗi thức 

ăn, xây dựng một hệ thống canh tác phục hồi nhanh, có khả năng chống chọi với 

biến đổi khí hậu, đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch tại địa phương và góp phần 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. Đây là con đường và cách hữu 

hiệu để khắc phục những khó khăn, thách thức, hạn chế ở Việt Nam hiện nay… 

 

TS. Đỗ Việt Hà – Phó trưởng BQL Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM báo cáo tham luận 

tại Hội nghị. 

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


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Tại Hội nghị, các đaị biểu được nghe các tham luận về thực trạng và giải 

pháp phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh của Sở NN&PTNT; một số mô 

hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp hữu cơ và giới 

thiệu về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản hữu cơ của TS. Đỗ Việt Hà – 

Phó trưởng BQL Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM; kỹ thuật canh 

tác lúa gạo theo hướng hữu cơ của Công ty TNHH KHCN Nông Tín; giới thiệu 

một số giống cây trồng phù hợp sản xuất nông sản sạch theo hướng hữu cơ tại 

Quảng Ngãi của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ; định hướng 

phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ trong chăn nuôi của PGS.TS Hồ Trung 

Thông, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế. 

 
Đaị diêṇ Điểm TBT Quảng Ngãi đưa ra môṭ số rào cản kỹ thuâṭ trong thương maị về nông 

nghiêp̣ mà môṭ số doanh nghiêp̣ đang găp̣ phải 

Qua Hội nghị, Lãnh đạo các cơ quan chức năng trong lĩnh vực nông nghiệp, 

các doanh nhiệp, các HTX sản xuất trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ những thắc mắc, 

khó khăn về sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ, các tiêu chuẩn về nông 

nghiệp hữu cơ. 

Hy vọng, Hội nghị sẽ cung cấp, phổ biến thêm nhiều thông tin đến Lãnh đạo 

các địa phương và các doanh nghiệp về sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ, 

nhằm hướng đến một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái bền 

vững, hiệu quả; đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong nước cũng 

như hướng tới một tương lai xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sang các 

nước khác trên thế giới. 
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