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Quy trình thực hiện thông báo của Việt Nam cho các nước 

Thành viên WTO (Phần 2) 

Biểu đồ 1. Quy trình thông báo dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục 

đánh giá sự phù hợp và các văn bản có liên quan tới biện pháp TBT của Việt 

Nam cho các nước Thành viên WTO (theo các Điều 2.9.2, 2.10.1, 3.2, 5.6.2, 

5.7.1, 7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Tiếp nhận 

thông tin về dự thảo 

QCKT, thủ tục đánh giá 

sự phù hợp và các văn 

bản có liên quan đến 

biện pháp TBT thông 

qua Chương trình xây 

dựng văn bản QPPL 

hằng năm và Danh mục 

bổ sung của Bộ và Địa 

phương  

Bước 2: Rà soát xác 

định xem đó là biện 

pháp TBT hay SPS 

(xem Biểu đồ 1a) 

Bước 3: Xác định có 

cần thông báo hay 

không (xem Biểu đồ 

1b) 

Bước 4: Xác định thời điểm thông báo và thời 

gian cho phép đóng góp ý kiến 

- Thời điểm dự thảo hoàn chỉnh 

được gửi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong nước lần đầu tiên; 

- Thời gian cho phép đóng góp ý 

kiến ?  

Không trong 

trường hợp khẩn 

cấp 

Trường hợp khẩn cấp 

Tối thiểu 60 

ngày 

Có thể ít hơn 60 ngày  

nhưng phải nêu rõ lý  

do khẩn cấp  

 

Cần thông báo  

Bước 5: Soạn thảo 

bản thông báo và gửi 

đi (xem biểu đồ 1c) 

 

Bước 6: Soạn thông 

báo đính chính, sửa 

đổi (nếu có), thông 

báo bổ sung và gửi đi 

(xem biểu đồ 1c) 
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Biều đồ 1a. Rà soát xác định xem đó là biện pháp TBT hay SPS 

 

 

Biểu đồ 1b. Xác định có cần thông báo hay không 

 

• Để xác định khả năng tác động đáng kể đến thương mại của một biện pháp 

TBT trong biểu đồ 1b nêu trên cần đánh giá theo các tiêu chí sau: 
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Các trường hợp tác động đáng kể đến 

thương mại 

- Do một quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ 

tục đánh giá sự phù hợp riêng lẻ, hoặc 

nhiều quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục 

đánh giá sự phù hợp cùng lúc; 

- Đối với một sản phẩm, một nhóm sản 

phẩm cụ thể các sản phẩm nói chung; 

- Giữa hai hoặc nhiều nước Thành viên 

WTO. 

Đánh giá mức độ đáng kể của tác động 

thương mại 

 

- Giá trị hoặc tầm quan trọng của sản 

phẩm, hàng hóa đó đối với Thành viên 

WTO xuất hoặc nhập khẩu liên quan và 

đối với một hoặc nhiều nước Thành 

viên WTO khác;  

- Khả năng tăng trưởng của sản phẩm, 

hàng hóa nhập khẩu đó;  

- Những khó khăn mà các nhà sản xuất 

ở nước Thành viên WTO khác phải đối 

mặt để tuân thủ biện pháp TBT. 

 

• Trường hợp chưa xác định được tác động đáng kể đến thương mại của biện 

pháp TBT dự kiến đưa ra cần thông báo để tăng cường minh bạch hóa. 

• Trường hợp có ý kiến khác nhau khi xác định sự cần thiết phải thông báo 

giữa Văn phòng TBT Việt Nam, Điểm TBT của Bộ hoặc cơ quan thực hiện hoạt 

động TBT ở địa phương, Văn phòng TBT Việt Nam chủ động trao đổi, thảo luận 

với Điểm TBT của Bộ hoặc cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương để có 

ý kiến thống nhất. Điểm TBT của các Bộ hoặc cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở 

địa phương cần giải thích rõ lý do. 

• Trường hợp không đạt được sự thống nhất, Văn phòng TBT Việt Nam đề 

nghị Ban liên ngành TBT Việt Nam cho ý kiến. Kết luận của Ban liên ngành TBT 

Việt Nam là kết luận cuối cùng về việc xác định sự cần thiết phải thông báo. 
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Biều đồ 1c. Soạn thảo bản Thông báo và gửi đi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mẫu thông báo liên quan đề nghị xem thêm trong Thông tư số 16/2018/TT-

BKHCN 

(Còn tiếp) 

 

Bước 6: Soạn thảo thông báo 

sửa đổi, bổ sung, đính chính 

bằng tiếng Anh (biểu mẫu 2) 

Điểm TBT Bộ, cơ quan 

thực hiện hoạt động 

TBT địa phương 

 

Văn phòng TBT Việt 

Nam 

Bước 1: soạn bản thông 

báo bằng tiếng Anh 

(biểu mẫu 1) 

     

Ban thư ký WTO 

Bước 2: chỉnh lý thông 

báo (nếu cần) và gửi đi 

Bước 3: thông tin hoàn 

tất việc gửi thông báo 

Bước 4: đăng tải thông 

báo trên Cổng thông tin 

TBT 

Bước 5: Theo dõi hệ thống TBT 

IMS của WTO để biết thông tin 

công bố thông báo  
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/5/2019-15/6/2019 

Nước thông báo Số lượng TB Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 1 Thực phẩm 

Albania 1 Thuốc lá 

Argentina 9 Dược phẩm; Nội thất; Công tơ điện xoay chiều; Thiết bị điện gia 

dụng; Sản phẩm của ngành công nghiệp dệt; Đồ uống có cồn; Xe 

đạp; Hệ thống bảo vệ và hạn chế sự cố 

Bolivia 1 Thiết bị cung cấp nước 

Brazil 16 Rau quả; Thiết bị y tế; Vật liệu nha khoa; Phòng thí nghiệm y học; 

Cá; Hóa chất vô cơ; Dược phẩm; Hoá chất; Mỹ phẩm; Nước giải 

khát; Đèn; Mô tô 

Burundi 25 Vải dệt; Cặp sách; Cá; Mỹ phẩm 

Canada 4 Dược phẩm; Đồ uống có cồn; Hóa chất vô cơ 

Chi lê 1 Thiết bị đun nước 

Colombia 1 Pin 

Ecuador 51 Chất hoạt động bề mặt; Thiết bị y tế; Thiết bị bảo vệ hô hấp; Thiết 

bị bảo vệ; Kính; Vật liệu và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm; 

Van; Ván ép; Gạch men; Thiết bị nội trợ; Cáp; Ống thép; Máy 

móc, dụng cụ và thiết bị nông nghiệp; Máy bơm; Chất nổ; Dụng 

cụ vệ sinh; Áo phao; Trái cây; Nội thất; Thiết bị giặt là; Đèn; Dây 

và cáp điện; Chốt; Thiết bị chăm sóc cơ thể; Phụ kiện xây dựng; 

Kỹ thuật năng lượng mặt trời; Bu lông, ốc vít, đinh tán; Dụng cụ 

điện; Thiết bị đun nước; Thiết bị điện tử; Thảm trải sàn bằng dệt; 

Máy rửa bát; Sản phẩm da; Hệ thống cấp nước; Đường; Sản phẩm 

giấy; Động cơ 

Đài Loan 22 Mỹ phẩm; Tẩy; Thực phẩm; Bộ sạc không dây; Bếp điện; Vali; 

Robot và thiết bị robot; Nông sản hữu cơ; Kính râm; Máy tiện; 

Thực phẩm ăn kiêng đặc biệt cho bệnh nhân 

Đức 1 Nhiên liệu 

Hàn Quốc 8 Dược phẩm; Hoá chất; Gỗ; Pin; Mỹ phẩm; Đồ uống có cồn 
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Hoa Kỳ 24 Bật lửa; Cà phê; Nhiên liệu; Thiết bị y tế; Điều kiện và quy trình 

thử nghiệm nói chung; Hệ thống sản xuất dầu khí; Hệ thống lái xe 

tự động; Thiết bị làm vườn; Động cơ; Khoai tây; Thiết bị y tế; 

Dịch vụ kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm; An toàn 

lao động; Máy biến áp; Xe cơ giới 

Honduras 3 Thực phẩm nói chung; Thiết bị y tế; Dược phẩm 

Kenya 2 Máy đóng gói; Thiết bị điện 

Liên minh Châu 

Âu 

12 Mỹ phẩm; Sản phẩm Bioxit; Phụ gia thực phẩm; Gia vị; Đường 

Malaysia 1 Thiết bị điện 

Nam Phi 1 Thịt chế biến 

Panama 1 Trái cây 

Philippines 4 Sản phẩm hóa chất gia dụng; Thuốc trừ sâu; Thuốc lá 

Tanzania 20 Ngũ cốc; Sản phẩm dầu mỏ; Mỹ phẩm; Hoá chất; Đồ uống không 

cồn; Trái cây 

Thái Lan 9 Chất độc; Kính; Thiết bị giặt là; Đèn huỳnh quang  

Thuỵ Sỹ 2 Thiết bị viễn thông; Thiết bị y tế 

Thổ Nhĩ Kỳ 2 Đồ chơi 

Trung Quốc 1 Mỹ phẩm 

Úc 1 Sinh vật biến đổi gen (GMO) 

Uganda 13 Thịt; Nhiên liệu lỏng; Hàng hoá nguy hiểm; Giấy vệ sinh; Kíp nổ; 

Da; Giày 

Việt Nam 7 Nhãn hàng hoá; Van hãm; Bộ trục bánh xe; Bộ móc nối; Vật liệu 

chống cháy; Kính an toàn; Mũ bảo hiểm 
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Nhãn hàng hoá  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP  

ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này quy 

định chi tiết thực hiện: 

1. Khoản 5 Điều 3; Điều 4; khoản 2, khoản 4 Điều 7; Điều 12; khoản 3 Điều 14; 

khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 5 Điều 17 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

2. Khoản 5, 15 Phụ lục I; điểm 2 khoản 1, điểm 3 khoản 2 Phụ lục II; khoản 1 Phụ 

lục III; điểm 1 khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Mục đích của dự 

thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua 

vào 30/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 30/9/2019. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày  29/6/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3

o%203.docx 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/142 

Van hãm  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên 

đầu máy, toa xe. 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm van hãm sử dụng 

trên đầu máy toa xe. 

Van hãm trong quy chuẩn này là loại nhả hãm giai đoạn, loại nhả hãm trực tiếp 

không thuộc phạm vi của quy chuẩn này. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%203.docx
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%203.docx


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

toa xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe (sau 

đây gọi là van hãm) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 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 đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3

o%20QCVN%201901%20(van%20h%C3%A3m).doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/143 

Bộ móc nối  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về móc nối đỡ đấm của 

đầu máy, toa xe 

Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đối với bộ 

móc nối đỡ đấm sử dụng cho đầu máy, toa xe có 

tốc độ cấu tạo thấp hơn hoặc bằng 120 km/h đối với khổ đường 1.000 mm và thấp 

hơn hoặc bằng 160 km/h đối với khổ đường 1.435 mm. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, 

toa xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu bộ móc nối đỡ đấm và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân 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 đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201901
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201901
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http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3

o%20QCVN%201814%20(b%E1%BB%99%20m%C3%B3c%20n%E1%BB%91i

).docx 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/144 

Vật liệu chống cháy  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu chống 

cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe. 

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử nghiệm tính năng chống cháy 

của vật liệu phi kim loại sử dụng trong kết cấu nội thất của toa xe khách, buồng 

cabin của đầu máy khi sản xuất, lắp ráp, hoán cải để vận hành trên đường sắt Việt 

Nam.  

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa đầu máy, toa 

xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của toa xe 

khách, ca bin đầu máy (gọi tắt là vật liệu nội thất) và các cơ quan, tổ chức liên 

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

vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3

o%20QCVN%201902%20(v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87u%20ch%E1%

BB%91ng%20ch%C3%A1y).doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/145 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201814
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201814
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201814
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201814
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201902
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201902
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201902
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201902
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Kính an toàn  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn 

sử dụng trên đầu máy, toa xe. 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật 

và kiểm tra, thử nghiệm đối với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn gió, các 

loại kính cửa trên đầu máy toa xe. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kính an 

toàn, sản xuất, lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy toa xe; các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật 

đối với kính an toàn. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3

o%20QCVN%20(K%C3%ADnh%20an%20to%C3%A0n).docx 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/146 

Bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh 

xe của đầu máy, toa xe.  

Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đối với 

bộ trục bánh xe sử dụng cho đầu máy, toa xe 

có tốc độ cấu tạo thấp hơn hoặc bằng 120 km/h đối với khổ đường 1.000 mm và 

thấp hơn hoặc bằng 160 km/h đối với khổ đường 1.435 mm. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN


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

toa xe; các cơ sở chế tạo, nhập khẩu bộ trục bánh xe và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan đến việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3

o%20QCVN%201812%20(b%E1%BB%99%20tr%E1%BB%A5c%20b%C3%A1

nh%20xe).doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/147 

Mũ bảo hiểm  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. 

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới 

hạn của quy định kỹ thuật đối với mũ bảo 

hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, kể 

cả xe đạp máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự (gọi chung là mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và dưới đây viết tắt là mũ) và các quy định 

quản lý chất lượng mũ trong sản xuất, nhâp̣ khẩu và lưu thông, phân phối. Danh 

mục sản phẩm mũ và mã HS tương ứng được nêu tại phụ lục Quy chuẩn kỹ thuật 

này 

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với các loại mũ dùng cho người đi các 

loại xe đua, xe thể thao và các loại xe chuyên dụng khác. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812
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Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, 

phân phối mũ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào 

24/7/2019. Chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 21/7/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM%20140%20M%C5%A9%20b%

E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/141 

Chất độc hại  

Ngày 07/6/2019, Thái Lan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Thông báo của Bộ Y tế Cộng đồng: Thông báo 

liên quan đến các Chất độc hại Loại 1 thuộc 

trách nhiệm của Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm Thái Lan. Cụ thể: 

Hủy bỏ Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về việc thông báo liên quan đến các 

Chất độc hại Loại 1 thuộc trách nhiệm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Thái Lan B.E. 2549 (2006) 

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào muốn sản xuất hoặc nhập khẩu các chất độc hại loại 1 

phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu  

Cải thiện các chi tiết trong biểu mẫu “Wor Or./Sor Thor 5” 

Tạo biểu mẫu mới “Wor Or./Sor Thor 16", để sửa đổi các chi tiết trong mẫu thông 

báo về chất độc hại loại 1 

Hủy kênh đăng ký 

Mục đích của dự thảo nhằm cải thiện quy trình thông báo và nhận thông báo về 

các chất độc hại loại 1. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM%20140%20M%C5%A9%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m.doc
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM%20140%20M%C5%A9%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m.doc
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lực vào khoảng tháng 8 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO 

tham gia góp ý kiến vào ngày 06/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3360_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/547 

Kính 

Ngày 03/6/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự 

thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho kính nổi trong suốt (TIS 880 - 2560 

(2017)) do Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TISI) ban hành, được thông báo 

cho WTO mã G/TBT/N/THA/484 đã thông qua vào ngày 07/4/2019 và có hiệu lực 

sau 365 ngày kể từ ngày xuất bản trên Công báo (05 tháng 4 năm 2020). Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3142_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/484/Add.1 

Mỹ phẩm 

Ngày 23/4/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự 

thảo "Yêu cầu ghi nhãn đối với bao bì, thùng chứa mỹ phẩm"  được thông báo cho 

WTO ngày 05/2/2019 mã G/TBT/N/TPKM/355 đã thông qua vào ngày 30/5/2019 

và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3331_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/ TBT/N/TPKM/355 /Add.1 

Trứng  

Ngày 04/6/2019, Đài Loan thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

quy định quản lý việc ghi nhãn sản phẩm trứng 

lỏng. Cụ thể, dựa trên các quy định của Đoạn 10, 

Đoạn 1, Điều 22 và Đoạn 2, Điều 25 của "Đạo 

luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm", Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất áp dụng các 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3360_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3142_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3331_00_e.pdf
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yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm trứng lỏng để cung cấp thông tin cho người 

tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 

01/01/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 

ngày 03/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3254_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/652 

Chất độc hại  

Ngày 11/6/2019, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Hướng dẫn về Quy định đối với chât độc hại gia dụng. Mục đích của 

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

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công 

báo chính thức. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến 

vào 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3379_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/216 

Thuốc trừ sâu  

  Ngày 11/6/2019, Philippines thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Lệnh 

hành chính số ___: "Các quy tắc và quy định mới 

trong việc đăng ký các sản phẩm thuốc trừ sâu gia 

dụng và các thành phần hoạt động của chúng. Với 

yêu cầu cần phải cập nhật để phù hợp với các cam 

kết quốc tế như Nghị định thư Montreal, Công ước Rotterdam và/hoặc Công ước 

Stockholm và các quy định khác về thuốc trừ sâu, Lệnh hành chính mới này sẽ 

thay thế Lệnh hành chính AO 2014-0038. Thời gian dự kiến thông qua và thời 

gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức. 
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Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 

10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3380_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/216 

Mỹ phẩm  

Ngày 05/6/2019, Trung Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy định về quy trình và yêu cầu thông báo về 

mỹ phẩm không đặc biệt ở Trung Quốc. 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 và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành 

viên WTO tham gia góp ý kiến vào 05/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_3312_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1331 

Gỗ  

Ngày 05/6/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo về 

tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm gỗ. 

Quy định này thiết lập để nâng cao chất lượng 

sản phẩm gỗ và quản lý việc phân phối theo Điều 

20 Đạo luật về sử dụng gỗ bền vững. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 

31/8/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/9/2019. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 05/8/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3304_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/832 
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Dược phẩm sinh học  

Ngày 13/6/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi Quy định về phê duyệt và đánh giá các sản 

phẩm sinh học. Các sửa đổi chính được đề xuất là 

như sau: Vì sự an toàn của Dược phẩm sinh học, 

nhà sản xuất Sản phẩm trị liệu bằng tế bào & Liệu 

pháp gen có sử dụng đến hệ thống ngân hàng tế bào phải gửi dữ liệu về tế bào để 

phê duyệt. 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 và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 12/8/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3405_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/837 
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Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

1110/QĐ-

BGTVT của Bộ 

Giao thông vận 

tải  

Danh mục cập nhật, bổ 

sung, xây dựng mới 

tiêu chuẩn, quy chuẩn 

của Bộ Giao thông vận 

tải năm 2020 

07/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

1110-QD-BGTVT-2019-ve-cap-

nhat-xay-dung-moi-tieu-chuan-cua-

Bo-Giao-thong-van-tai-416374.aspx 

2 Thông tư 

08/2019/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn tiêu chuẩn, 

định mức, quy chuẩn 

kỹ thuật sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y 

tế  

31/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-

08-2019-TT-BYT-dinh-muc-su-

dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-

dung-linh-vuc-y-te-416352.aspx 

3 Quyết định 

393/QĐ-BXD 

của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng 

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ 

thuật sử dụng thạch 

cao phospho và thạch 

cao FGD làm nguyên 

liệu sản xuất tấm thạch 

cao 

21/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

393-QD-BXD-2019-Chi-dan-ky-

thuat-Su-dung-thach-cao-phospho-

va-thach-cao-FGD-415163.aspx 

4 Quyết định 

1250/QĐ-

BKHCN của Bộ 

trưởng Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

Công bố Tiêu chuẩn 

quốc gia 

14/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1250-

QD-BKHCN-2019-cong-bo-Tieu-

chuan-quoc-gia-415427.aspx 
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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 

789/QĐ-

BLĐTBXH của 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Danh mục điều kiện 

đầu tư kinh doanh và 

Danh mục sản phẩm 

hàng hóa kiểm tra 

chuyên ngành thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

06/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

789-QD-BLDTBXH-2019-

Danh-muc-dieu-kien-dau-tu-

kinh-doanh-va-san-pham-hang-

hoa-416437.aspx 

2 Thông tư 

01/2019/TT-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ  

Quy định về bảo đảm 

an ninh nguồn phóng 

xạ  

30/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-01-2019-TT-

BKHCN-quy-dinh-ve-bao-dam-

an-ninh-nguon-phong-xa-

417052.aspx 

3 Quyết định 

1480/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương 

Áp dụng thuế chống 

bán phá giá tạm thời 

đối với một số sản 

phẩm nhôm có xuất xứ 

từ Trung Hoa  

29/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

1480-QD-BCT-2019-ap-dung-

thue-chong-ban-pha-gia-tam-

thoi-san-pham-nhom-tu-Trung-

Hoa-415671.aspx 

4 Quyết định 

1482/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương 

Sửa đổi Quyết định 

4086/QĐ-BCT về kết 

quả rà soát giữa kỳ việc 

áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm 

phôi thép và thép dài  

29/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

1482-QD-BCT-2019-ket-qua-ra-

soat-giua-ky-viec-ap-dung-bien-

phap-tu-ve-san-pham-phoi-thep-

415896.aspx 

5 Văn bản hợp 

nhất 04/VBHN-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Hợp nhất Thông tư quy 

định về kiểm tra, chứng 

nhận an toàn thực 

phẩm thủy sản xuất 

khẩu  

23/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Van-ban-

hop-nhat-04-VBHN-

BNNPTNT-2019-kiem-tra-

chung-nhan-thuc-pham-thuy-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Phát triển nông 

thôn 

san-xuat-khau-416476.aspx 

6 Quyết định 

1899/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Danh mục điều kiện 

đầu tư kinh doanh và 

danh mục sản phẩm, 

hàng hóa kiểm tra 

chuyên ngành thuộc 

phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

20/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1899-

QD-BYT-2019-Danh-muc-dieu-

kien-dau-tu-kinh-doanh-san-

pham-thuoc-quan-ly-Bo-Y-te-

414620.aspx 

7 Thông tư 

18/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định 

139/2018/NĐ-CP quy 

định về kinh doanh 

dịch vụ kiểm định xe 

cơ giới  

20/05/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

tu-18-2019-TT-BGTVT-huong-

dan-thuc-hien-Nghi-dinh-139-

2018-ND-CP-415424.aspx 

8 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 

9 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 
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Quan ngại đối với Dự thảo Quy định của Nga về                  

Đồ uống có cồn 

 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 2/2019 đã đề 

cập đến một số nước Thành viên WTO nêu lại quan ngại đối với quy định kỹ thuật 

về an toàn đồ uống có cồn của Nga. Mặc dù quy định này đã được Nga thông báo 

từ năm 2011 (mã thông báo G/TBT/N/RUS/2) nhưng các nước tiếp tục đưa ra các 

vấn đề như sau:  

- Quan ngại của phái đoàn EU 

 Đại diện Liên minh châu Âu nhắc lại những quan ngại trước đây về việc 

thông qua và thực thi dự thảo quy định này. EU yêu cầu rằng nếu văn bản đã được 

thông báo và  năm 2012 đã được sửa đổi với nhiều thay đổi đáng kể, thì Nga phải 

cập nhật cho Ủy ban TBT mọi thay đổi về tình trạng và/hoặc thông tin mới, tuân 

thủ các quy định minh bạch của WTO và thông báo văn bản sửa đổi thông qua Ủy 

ban TBT. 

- Quan ngại của phái đoàn Ukraine 

 Đại diện của Ukraine vẫn quan tâm đến các yêu cầu chứng nhận của Nga 

đối với đồ uống có cồn, từ hoàn cảnh thực tế và những mối lo ngại về gánh nặng 

hành chính đối với các nhà xuất khẩu. Ukraine nhắc lại yêu cầu đối với Nga về 
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việc cập nhật cho các Thành viên WTO những quy định về rượu nhằm loại bỏ các 

rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại. Cuối cùng, xem xét thông tin 

do Liên bang Nga cung cấp cho cuộc họp Ủy ban vào tháng 6 năm 2018 về việc 

phê duyệt dự thảo quy định kỹ thuật vào cuối năm 2018, Ukraine đã yêu cầu Nga 

cung cấp thông tin về kết quả cuộc họp của ủy ban kinh tế Á-Âu và bất kỳ sự phát 

triển nào được thực hiện liên quan đến việc áp dụng các quy định kỹ thuật. 

- Quan ngại của phái đoàn Guatemala 

 Đại diện Guatemala yêu cầu Nga cung cấp cho các Thành viên thông tin về 

tình trạng và tiến trình thực hiện từ các cuộc họp được tổ chức trên khắp khu vực 

Á-Âu để xem xét các ý kiến nhận được đối quy định kỹ thuật này. 

 Đại diện Liên bang Nga trả lời các quan ngại của các Thành viên WTO 

bằng cách lặp lại tuyên bố được đưa ra tại những cuộc họp Ủy ban trước đây. Ông 

lưu ý rằng dự thảo quy định kỹ thuật đang được thảo luận trong nội bộ Liên minh 

Kinh tế Á-Âu và sẽ được công bố trên trang web của Ủy ban sau khi được sự chấp 

thuận của Ủy ban. Ngoài ra, Nga cho biết tại cuộc họp Ủy ban TBT trước, Nga đã 

đề nghị các Thành viên quan tâm đưa ra ý kiến góp ý của mình, tuy nhiên không 

nhận được sự phản hồi nào thêm. 

Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về giám sát và quản lý thiết bị y tế của 

Trung Quốc 

Cũng trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 2/2019 có 

nêu về việc Hàn Quốc đã đưa ra ý kiến đối với Quy định về giám sát và quản lý 

thiết bị y tế trong mã thông báo G/TBT/N/CHN/1029 ngày 29/4/2014 của Trung 

Quốc, cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Hàn Quốc: 

 Đại diện của Hàn Quốc nhắc lại quan ngại của mình về quy định này của 

Trung Quốc. Cụ thể, trong văn bản sửa đổi mới nhất do Bộ Tư pháp Trung Quốc 

công bố vào tháng 6 năm 2018 có nội dung Trung Quốc sẽ công nhận "báo cáo tự 

kiểm tra hoặc báo cáo kiểm tra do các tổ chức kiểm tra thiết bị y tế đủ điều kiện ủy 
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quyền cấp phép thiết bị y tế loại 2 hoặc loại 3 ". Đối với quy định này, Hàn Quốc 

yêu cầu Trung Quốc phải bổ sung thêm các phòng thí nghiệm quốc tế có thẩm 

quyền hoặc các phòng thí nghiệm có thẩm quyền khác bên ngoài lãnh thổ Trung 

Quốc là "tổ chức kiểm tra thiết bị y tế đủ điều kiện". 

-  Ý kiến của phái đoàn Trung Quốc: 

 Đại diện của Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã trả lời chi tiết hầu hết các 

câu hỏi được đưa ra trong các cuộc họp trước đó. Vào tháng 1 năm 2018, Cục 

Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc (CFDA) đã đưa ra một hướng 

dẫn, với nội dung cụ thể về việc chấp nhận kết quả thử nghiệm lâm sàng của các 

thiết bị y tế ở nước ngoài. Hướng dẫn này là để giảm trùng lặp các thử nghiệm lâm 

sàng và đẩy nhanh quá trình marketing.  

 Liên quan đến những quan ngại về thời gian chuyển tiếp ngắn, thời gian phê 

duyệt dài và thông tin rườm rà, quy định đã đơn giản hóa hơn nữa các yêu cầu 

đăng ký. Thứ nhất, để thiết lập và cải thiện các biện pháp phân loại, các thiết bị y 

tế được phân thành ba loại, dựa trên mức độ rủi ro. Thứ hai, để đơn giản hóa các 

yêu cầu cho các thử nghiệm lâm sàng, một số thiết bị đã được miễn các thử 

nghiệm lâm sàng và thứ ba, đơn giản hóa các yêu cầu đăng ký lại. Theo quy định 

này, CFDA đã đưa ra một thông báo thực hiện, cung cấp thời gian chuyển tiếp một 

năm và đã đưa ra một số biện pháp chuyển tiếp để đăng ký.  

 Vào tháng 9 năm 2018, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia đã công 

bố danh sách sửa đổi mới cho các thiết bị y tế được miễn thử nghiệm lâm sàng, 

bao gồm 1248 thiết bị y tế. Điều này bao gồm 855 thiết bị y tế và 393 thuốc thử 

chẩn đoán in vitro (thuốc thử IVD). Điều này đã giúp tăng miễn trừ đối với 84 

thiết bị y tế và 277 thuốc thử IVD. 
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Chuyên mục: Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam       Bản tin số 6/2019 

…………………………………………………………………………………….. 

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 

24 

Hội thảo Tăng cường phối hợp trong hoạt động hội nhập 

ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 

Ngày 25/6, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo 

“Tăng cường phối hợp trong hoạt động hội nhập ASEAN về tiêu chuẩn và đánh 

giá sự phù hợp”. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Nguyễn Hoàng Linh; đại diện các Bộ, 

ban, ngành gồm Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp & 

Phát triển nông thôn…, cùng các đơn vị thuộc Tổng cục TCĐLCL. 

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

Ông Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại Hội thảo 

Mở đầu buổi Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh có bài 

phát biểu liên quan đến việc triển khai hoạt động trong khuôn khổ của Ủy ban Tư 

vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) về tiêu chuẩn và đánh giá sự 

phù hợp. Ông cho rằng gần đây có rất nhiều hoạt động mới được thúc đẩy mạnh vì 

vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành để làm sao tiếng nói của Việt 

Nam được rõ hơn trong khuôn khổ ACCSQ cũng như những lợi ích được tối ưu 

hóa, đảm bảo quyền lợi quốc gia. 
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Mục đích của Hội thảo là để trao đổi và hiểu lẫn nhau về những vướng mắc, 

khó khăn trong các nhóm công tác của ACCSQ. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối 

hợp giữa các Bộ, ngành liên quan. Sắp tới Việt Nam sẽ là chủ nhà đăng cai tổ chức 

cuộc họp lần thứ 52 ACCSQ, hiện Việt Nam là Phó chủ tịch của ACCSQ và dự 

kiến năm 2020 sẽ là Chủ tịch của ACCSQ. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tình hình chung về 

ACCSQ, trong đó, gần 300 tiêu chuẩn yêu cầu/hướng dẫn kỹ thuật được hài hòa, 4 

nhóm thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRAs) có hiệu lực, 2 MRAs đang lãnh đạo, 

quy chế quản lý hài hòa về mỹ phẩm, điện, điện tử, chỉ thị về thiết bị y tế của 

ASEAN đang trong quá trình phê chuẩn của các nước ASEAN… Bên cạnh đó, hội 

thảo cũng tập trung trao đổi một số vấn đề nổi bật trong các nhóm công tác của 

ACCSQ. Cụ thể, đại diện nhóm công tác về xây dựng (Bộ Xây dựng) chia sẻ “hiện 

nay vật liệu xây dựng có rất nhiều tiêu chuẩn, tuy nhiên xác định hài hòa trong vật 

liệu xây dựng là không hề dễ. Bên cạnh đó, ngành xây dựng mới tham gia cần chủ 

động về kinh phí riêng nhưng hoạt động kinh phí chưa có khiến hoạt động rất mất 

thời gian. Chính vì vậy cần quán triệt từ quy trình và mong sự giúp đỡ từ các Bộ, 

ban, ngành” hay đại diện nhóm công tác về gỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) cũng chia sẻ mong muốn kiện toàn bộ máy và đầu mối trong mỗi 

nhóm, đồng thời có nguồn kinh phí để hoạt động. 

 

Toàn cảnh hội thảo. 
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Đại diện các nhóm công tác trong ACCSQ cho biết mặc dù quy trình triển 

khai phải thông qua sự đồng thuận của ASEAN, trước khi kí kết thỏa thuận lẫn 

nhau cần có ý kiến của Bộ, ngành, tuy nhiên, xét cho cùng những người trực tiếp 

trong các nhóm của ACCSQ cần nắm chắc nội dung, phối hợp chặt chẽ để đạt mục 

tiêu đã đề ra. Chính vì vậy, để nâng cao cơ chế phối hợp giữa các nhóm công tác 

của ACCSQ, một số đề xuất đã được đề ra như: Xây dựng mạng lưới các đầu mối 

đại diện Việt Nam tham gia nhóm công tác của ACCSQ, tăng cường trao đổi 

thông tin trong mạng lưới, duy trì phối hợp đầu mối ACCSQ, PWGs và WGs ít 

nhất 1 lần/năm. 

Kết thúc buổi hội thảo, đại diện các đơn vị cũng đã cùng nhau bàn bạc và 

thống nhất một số nội dung như:  

- Thực hiện kế hoạch chiến lược của ASEAN đến năm 2025, hoàn thiện và 

xây dựng chính sách và sáng kiến để tăng cường cơ sở hạ tầng dành cho tiêu 

chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp phục vụ tốt hoạt động hội nhập trong 

ASEAN;  

- Triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam tham gia ACCSQ và các 

nhóm công tác (WGs) do Bộ KH&CN chủ trì;  

- Tổ chức và đàm phán, ký kết và thực thi các thỏa thuận do Bộ KH&CN 

chủ trì; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động điều phối các Bộ, ngành liên 

quan; 

- Tuyên truyền, phổ biến và các giải pháp khác. 

 

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

