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Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- Quy trình thực hiện thông báo của Việt Nam đối với các nước 

thành viên (phần 3) 

2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/06/2018 - 15/07/2019 6 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 8 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 15 

Quan ngại thương mại  

- 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 

18 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Phổ biến chia sẻ kinh nghiệm áp dụng ISO 14051 cho doanh 

nghiệp miền Bắc nâng cao năng lực xuât nhập khẩu 

22 
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Quy trình thực hiện thông báo của Việt Nam cho các nước Thành viên 

WTO (tiếp) và trình tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý của các nước Thành 

viên WTO đối với các biện pháp TBT của Việt Nam   

Biều đồ 2. Quy trình thông báo các điều ước quốc tế liên quan tới quy chuẩn kỹ 

thuật, thủ tục đánh giá sự phù hợp có tác động đáng kể đến thương mại theo Điều 

10.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng 

TBT Việt 

Nam 

Bước 1: Rà soát các 

Điều ước quốc tế liên 

quan mà Việt Nam là 

thành viên 

Rà soát hệ thống 

TBTIMS của WTO để 

xác định việc cần thiết 

thông báo 

Bước 2: Thực hiện 

thông báo trong trường 

hợp Điều ước quốc tế 

liên quan mà Việt Nam 

là thành viên chưa được 

thông báo (Biểu mẫu 3) 

 

Ban thư ký 

WTO 
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Biều đồ 3. Quy trình thông báo theo điểm C và J Phụ lục 3 của Hiệp định TBT về 

Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn (Quy chế 

thực hành tốt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức tiêu chuẩn 

hoá quốc gia 

Bước 1: Gửi thông tin về 

việc chấp thuận hoặc huỷ bỏ 

chấp thuận Quy chế thực 

hành tốt  

 

 

Văn phòng TBT 

Việt Nam 

 

Ban Thư ký WTO 

Bước 2: Soạn thảo và 

gửi thông báo (Biểu 

mẫu 4 &5) thông qua 

hệ thống TBT NSS 

 

ISO 

Bước 3: Thông báo 

Chương trình, kế hoạch xây 

dựng tiêu chuẩn                         

(Biểu mẫu 6) 

Bước 4: Thông tin về 

Chương trình, Kết hoạch 

xây dựng tiêu chuẩn đã 

thông báo cho ISO 
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Tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO đối với 

các biện pháp TBT của Việt Nam 

Biểu đồ 4. Tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý nhận được từ các nước Thành viên WTO 

đối với các biện pháp TBT của Việt Nam gửi trực tiếp cho Văn phòng TBT Việt 

Nam  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng 

TBT Việt 

Nam 

Bước 1: Xác nhận 

ngay nhận được ý 

kiến góp ý 

Bước 2:  Gửi ý 

kiến góp ý nhận 

được  Điểm TBT các Bộ 

và cơ quan thực 

hiện hoạt động TBT 

ở địa phương 

  

Các cơ quan liên quan 

thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ nếu liên 

quan tới biện pháp 

TBT do Bộ KH&CN 

xây dựng, ban hành  

Bước 3: 

Gửi ý kiến 

góp ý nhận 

được 

  

Bước 4: Gửi câu trả lời bằng tiếng 

Anh trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận được góp ý. 

TRường hợp không thể xử lý trong 

10 ngày làm việc phải thông tin cho 

Văn phòng TBT Việt Nam biết 

  

Cơ quan soạn 

thảo văn bản 

tại Bộ, địa 

phương  

Nước 

Thành viên 

WTO 

Bước 5:  Gửi 

trả lời cho các ý 

kiến góp ý nhận 

được  
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Hoặc  

*Đối với ý kiến góp ý gửi trực tiếp cho Điểm TBT các Bộ và cơ quan thực hiện hoạt động TBT 

ở địa phương: Điểm TBT các Bộ và cơ quan thực hiện hoạt động TBT ở địa phương điều phối 

với cơ quan soạn thảo văn bản tại Bộ và Địa phương mình để cung cấp câu trả lời cho các góp ý 

nhận được và đồng thời gửi thông tin cho Văn phòng TBT Việt Nam theo dõi, tổng hợp.  

Biểu đồ 5. Tiếp nhận, xử lý đề nghị gia hạn thời gian góp ý kiến đối với biện 

pháp TBT đã thông báo của Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm TBT của Bộ 

hoặc cơ quan thực 

hiện hoạt động TBT 

ở địa phương  

Bước 1: Gửi yêu cầu 

gia hạn góp ý  

Cơ quan soạn thảo 

văn bản tại Bộ và 

địa phương mình 

Bước 2: Gửi phản hồi chậm nhất 7 

ngày sau khi nhận được đề nghị gia 

hạn.   

Nếu đồng ý gia hạn, thời gian gia 

hạn tối thiểu là 30 ngày; nếu không 

đồng ý phải nêu rõ lý do cụ thể 

Văn phòng TBT 

Việt Nam   
Nước Thành viên 

WTO đề nghị gia 

hạn    
Bước 3: Gửi câu trả 

lời   
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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 2 Thiết bị phòng cháy; Máy móc và thiết bị điện 

Albania 1 Thiết bị y tế  

Ấn Độ 2 Thực phẩm chế biến đóng gói sẵn; Mỹ phẩm 

Argentina 6 Thiết bị nhãn khoa; Thiết bị sử dụng gas gia dụng; Dược phẩm; 

Hoá chất; Gas 

Bolivia 2 Gas; Xi măng 

Brazil 22 Thiết bị lưu trữ dầu khí; Dệt may; Thực phẩm; Đồ uống có cồn; 

Hệ thống bảo vệ và hạn chế sự cố xe máy; Phương tiện cơ giới; 

Dược phẩm; Đèn; Kiểm soát ô nhiễm và tiếng ồn; Hàng hóa 

nguy hiểm; Dụng cụ đo lường; Máy phát điện; Hệ thống phanh; 

Nước dừa; Phụ gia thực phẩm; Dược phẩm; Cá 

Canada 8 Formaldehyd từ các sản phẩm gỗ tổng hợp; Thuốc lá điện tử; 

Thuốc thí nghiệm; Đồ uống có cồn; Thực phẩm; Thiết bị y tế 

Các Tiểu 

Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất 

1 Thịt và các sản phẩm từ thịt 

Chi lê 11 Dụng cụ vệ sinh; Đèn; Máy phát điện; Dược phẩm; Mỹ phẩm 

Costa Rica 1 Sản phẩm dệt 

Côte d'Ivoire 4 Phương tiện cơ giới; Túi 

Cộng hoà Séc 12 Dụng cụ đo lường 

Ecuador 5 Container; Sản phẩm sắt; Dầu ăn; Đồ uống không cồn 

Guatemala 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Đài Loan 13 Rô bốt; Thép làm cốt bê tông; Mỹ phẩm; Thực phẩm; Bộ điều 

chỉnh áp suất; Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Nội thất nhà bếp 

Hàn Quốc 8 Thiết bị công nghệ di động cá nhân (mobility); Gỗ; Mỹ phẩm; 

Sạc; Dược phẩm; Thang di động 

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


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Hoa Kỳ 13 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Động cơ đốt trong; Đồ uống có 

cồn; Hoá chất; Bình chứa nhiên liệu sử dụng trên xe hạng nặng; 

Thiết bị dành cho trẻ em; Xe buýt trường học; Thiết bị đo khí 

hydro 

Indonesia 1 Thiết bị nhà bếp 

Israel 9 Thiết bị làm vườn; Cửa và cửa sổ; Thiết bị điện; Máy cạo râu, 

tông đơ cắt tóc và các thiết bị điện tương tự; Bộ sạc pin; Thiết bị 

massage điện 

Kazakhstan 1 Thiết bị nổ 

Kenya 3 Gỗ 

Liên minh     

Châu Âu 

3 Cao su và nhựa; Mỹ phẩm; Thiết bị hàng hải 

Malaysia 4 Cá; Thuốc thú y; Hệ thống viễn thông 

Mexico 1 Thiết bị y tế 

Nhật Bản 3 Dược phẩm; Chất gây nghiện; Các chất có thể tác động đến hệ 

thống thần kinh trung ương 

Nepal 3 Mũ bảo hiểm; Thép tấm mạ kẽm; Dây đồng cách điện PVC 

Panama 6 Thiết bị điện tử gia dụng; Thiết bị điện lạnh; Động cơ 

Paraguay 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Philippines 1 Các sản phẩm thuộc ngành xây dựng, điện và điện tử, hóa chất 

và sản phẩm tiêu dùng 

Tanzania 2 Ngũ cốc 

Thái Lan  3 Thực phẩm; Đồ uống có cồn 

Thổ Nhĩ Kỳ 1 Thuốc lá 

Úc 1 Nông sản 

Uganda 10 Vật liệu xây dựng đường bộ; Xi măng; Đồ uống có cồn; Vật liệu 

đóng gói; Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Ukraine 3 Sơn và véc ni; Thiết bị điện và điện tử; Bình áp suất 
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Rượu  

Ngày 18/6/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy định cấp Bộ về Giấy phép nhập 

khẩu rượu (số 2) B.E. 2562 (2019) thay thế 

Quy định về Giấy phép nhập khẩu rượu B.E. 

2560.  Quy định mới như sau: 

Sửa đổi mục 1 tại Khoản 5 (2) của Quy định 

B.E. 2560, cụ thể: "Rượu nhập khẩu phải gửi 

mẫu để kiểm tra và phân tích chất lượng trước 

khi nộp đơn xin Giấy phép nhập khẩu rượu 

hoặc nộp giấy chứng nhận phân tích (CoA) để đảm bảo rằng rượu đáp ứng yêu 

cầu. Giấy chứng nhận này sẽ được cấp bởi Cơ quan kiểm tra chất lượng được chỉ 

định, cơ quan chính phủ nước ngoài hoặc các cơ quan khác được chứng nhận bởi 

chính phủ nước ngoài". 

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 05/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3487_00_e.pdf 

 Mã thông báo: G/TBT/N/THA/548 

Chì  

Ngày 12/7/2019, Liên minh châu Âu (EU) thông 

báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục 

XVII Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện 

và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp 

phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) đối với chì 

và các hợp chất của nó. Cụ thể, sẽ cấm sử dụng 

chì và hợp chất của chì trong các sản phẩm được 
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sản xuất từ polyme hoặc copolyme của vinyl clorua, các sản phẩm được sản xuất 

từ PVC nếu nồng độ chì (nhận diện dưới dạng kim loại) bằng hoặc lớn hơn 0,1 % 

trọng lượng của vật liệu PVC. Không áp dụng đối với vật liệu PVC tái chế cứng và 

muội silic-PVC trong pin axit chì. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và 

sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Thời 

gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của 

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

10/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_3906_01_e.pdf 

 Mã thông báo: G/TBT/N/EU/668 

Thiết bị hàng hải  

Ngày 17/6/2019, Liên minh châu Âu (EU) 

thông báo cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban thay 

thế Quy định (EU) 2018/773 về yêu cầu thiết 

kế, xây dựng, hiệu suất và các tiêu chuẩn thử 

nghiệm cho thiết bị hàng hải. Mục đích của dự 

thảo nhằm tăng cường an toàn trên biển và 

ngăn ngừa ô nhiễm biển thông qua việc áp dụng thống nhất các công cụ quốc tế có 

liên quan được thông qua dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 09 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu 

lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng 

để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 16/8/2019. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_3447_01_e.pdf 

 Mã thông báo: G/TBT/N/EU/667 
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Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức 

đáng kể một số chất hóa học  

Ngày 12/07/2019, Cơ quan bảo vệ môi trường 

Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các 

quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số 

chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các 

chất độc hại (TSCA) trong thông báo mã 

G/TBT/N/USA/1500 

Theo đó, quy định áp dụng đối với 03 chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện 

phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và phải tuân theo lệnh chấp nhận được 

ban hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái này yêu cầu những người sản xuất 

(bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào trong 03 chất hóa học này nếu 

được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định 

này phải thông báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, 

EPA sẽ đánh giá về mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét. Các tổ chức, cá 

nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý các 

chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp 

với thông báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa 

xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 07/8/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_3923_00_e.pdf 

Các sản phẩm thuộc ngành xây dựng, điện và điện tử, hóa chất và sản phẩm 

tiêu dùng  

Ngày 19/6/2019, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Lệnh hành chính về Hướng dẫn thực hiện, ban hành và xác minh Dấu 

chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và/hoặc tiêu chuẩn an toàn (Dấu PS). Quy định 
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này nhằm đảm bảo nghiêm ngặt rằng chỉ những sản phẩm được sản xuất bởi các 

nhà sản xuất có Giấy phép PS hợp lệ mới được dán tem chống hàng giả PS và 

được phép phân phối tại thị trường. Các sản phẩm thuộc sự điều chỉnh của quy 

định này bao gồm: các sản phẩm thuộc ngành xây dựng, điện và điện tử, hóa chất 

và sản phẩm tiêu dùng. 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 30/6/2019. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3522_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/220 

Thiết bị công nghệ di động cá nhân (mobility)  

Ngày 12/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi các tiêu chí xác minh an toàn cho thiết 

bị công nghệ di động cá nhân ( như trọng lượng, 

đèn, còi). Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời 

gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có 

hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 

tham gia góp ý kiến vào 10/9/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3936_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/845 

Gỗ  

Ngày 03/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn 

và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm gỗ. Cụ thể, liên 

quan đến các sản phẩm gỗ được chỉ định bởi Nghị 

định của Tổng thống theo Điều 20 Đạo luật về sử 
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dụng gỗ bền vững, các tiêu chuẩn về kích thước, chất lượng, và các biện pháp xác 

định chất lượng của gỗ viên (Phụ lục 11) và gỗ vụn (Phụ lục 12) sẽ được sửa đổi 

chi tiết và có hệ thống hơn.Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 31/12/2019. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/6/2020. Hạn cuối cùng để các nước 

thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 01/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3752_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/840 

Sản phẩm điện tử  

Ngày 03/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi một phần Nghị định thực thi Đạo luật về tăng 

cường tiết kiệm và tái chế tài nguyên. Cụ thể, các 

sản phẩm điện tử bao gồm bộ sạc trong xe, cáp, 

tai nghe, chuột máy tính và loa bluetooth sẽ được 

bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của Điều 7 Đạo 

luật này. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại Hàn Quốc 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 tham gia góp ý kiến vào ngày 

01/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3755_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/843 

Thép  

Ngày 08/7/2019, Đài Loan thông báo cho các nước 

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

yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với thép làm cốt bê tông. 

Cụ thể, thép làm cốt bê tông phải chịu sự kiểm tra bắt 

buộc theo hệ thống chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn, 
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Đo lường và Kiểm tra (BSMI). BSMI đang đề xuất áp dụng tiêu chuẩn CNS 560 

"Thép làm cốt bê tông" (2018) làm tiêu chuẩn thử nghiệm và kiểm tra mới, để thay 

thế cho tiêu chuẩn CNS 560 hiện tại (2014). Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 01/5/2020, 

thép để làm cốt bê tông trong phạm vi bắt buộc kiểm tra sẽ phải tuân thủ tiêu 

chuẩn CNS 560 sửa đổi khi được nhập khẩu hoặc tiêu thụ tại thị trường. Quy trình 

đánh giá sự phù hợp của thép làm cốt bê tộng dựa theo Đề án Đăng ký Chứng 

nhận sản phẩm (PRC) của Đài Loan.  Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 

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

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/5/2020. Hạn cuối cùng để 

các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 06/9/2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3803_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/383 

Các chất có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần 

kinh trung ương  

Ngày 17/6/2019, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc quyết định bổ sung 

chất "Shitei Yakubutsu" vào phạm vi điều chỉnh 

của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả 

và An toàn của sản phẩm Dược phẩm và Thiết bị 

Y. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời 

gian dự kiến thông qua vào ngày 13/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

ngày 23/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_3452_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/626 

Cá đóng hộp 

Ngày 12/7/2019, Malaysia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi Quy định số 161 của Quy định Thực phẩm 1985. Bổ sung Quy 
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định mới 43A vào Quy định Vệ sinh Thực phẩm 2009. Sửa đổi Kế hoạch thứ tư 

của Quy định Vệ sinh Thực phẩm 2009. Các thay đổi cụ thể sau: 

- Quy định 161: Sửa đổi lại số lượng ký sinh 

trùng được phép tối đa trong một (1) kg cá 

đóng hộp và chỉ áp dụng cho cá đóng hộp chế 

biến từ cá mòi và cá thu. 

- Bổ sung Quy định 43A để làm rõ các quy 

trình làm sạch cho cá đóng hộp. 

- Bổ sung các chế tài xử phạt khi vi phạm Quy 

định 43A  

Mục tiêu 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 10/9/2019. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/MYS/19_3935_02_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/MYS/94 
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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 

16/2019/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với vitamin 

A để bổ sung vào dầu 

thực vật  

12/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

16-2019-TT-BYT-Quy-chuan-

ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-

vitamin-A-bo-sung-vao-dau-

thuc-vat-418919.aspx 

2 Thông tư 

24/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về hệ thống 

thiết bị phòng vệ đường 

ngang cảnh báo tự động 

- QCVN 

104:2019/BGTVT 

05/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-

tai/Thong-tu-24-2019-TT-

BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-ve-he-thong-thiet-bi-

phong-ve-duong-ngang-

418453.aspx 

5 Quyết định 

2520/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Quy trình, quy chuẩn kỹ 

thuật hướng dẫn chuyên 

ngành “Phục hồi chức 

năng (đợt 3)” 

18/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

dinh-2520-QD-BYT-2019-ve-

tai-lieu-quy-trinh-ky-thuat-

chuyen-nganh-Phuc-hoi-chuc-

nang-dot-3-417981.aspx 

6 Quyết định 

2470/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Quy chuẩn kỹ thuật 

hướng dẫn khám sàng 

lọc trước tiêm chủng đối 

với trẻ em 

03/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

dinh-2470-QD-BYT-2019-

huong-dan-Kham-sang-loc-

truoc-tiem-chung-doi-voi-tre-

em-416532.aspx 

7 Thông tư 

10/2019/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép 

50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc  

10/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-

luong/Thong-tu-10-2019-TT-

BYT-Quy-chuan-gioi-han-

tiep-xuc-cho-phep-50-yeu-to-

hoa-hoc-tai-noi-lam-viec-

414905.aspx 

8 Quyết định 

1110/QĐ-

BGTVT của Bộ 

Giao thông vận 

tải 

Danh mục cập nhật, bổ 

sung, xây dựng mới tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 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 
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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 Thông tư 

05/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản 

lý 

09/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

2019-TT-BTTTT-quy-dinh-

Danh-muc-san-pham-hang-hoa-

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

418373.aspx 

2 Thông tư 

25/2019/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường trong sản 

xuất, lắp ráp ô tô  

05/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

tu-25-2019-TT-BGTVT-quy-

dinh-ve-kiem-tra-chat-luong-an-

toan-ky-thuat-lap-rap-o-to-

418409.aspx 

3 Quyết định 

387/QĐ-QLD 

của Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 04 thuốc sản xuất 

trong nước được cấp giấy 

đăng ký lưu hành tại Việt 

Nam hiệu lực 05 năm - Đợt 

164 (bổ sung 2)  

01/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

387-QD-QLD-2019-ve-thuoc-

san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-

giay-dang-ky-luu-hanh-

418296.aspx 

4 Quyết định 

23/2019/QĐ-

TTg của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Danh mục hàng hóa nhập 

khẩu phải làm thủ tục hải 

quan tại cửa khẩu nhập  

27/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

dinh-23-2019-QD-TTg-Danh-

muc-hang-hoa-nhap-khau-phai-

lam-thu-tuc-hai-quan-cua-khau-

nhap-417719.aspx 

5 Thông tư 

08/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

thương 

Quy định việc nhập khẩu 

mặt hàng gạo và lá thuốc lá 

khô có xuất xứ từ Vương 

quốc Campuchia theo hạn 

ngạch thuế quan năm 2019 

và năm 2020  

26/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

08-2019-TT-BCT-nhap-khau-

gao-va-la-thuoc-la-kho-

Campuchia-theo-han-ngach-

thue-quan-417739.aspx 

6 Quyết định 

1711/QĐ-BCT 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

Thương 

Áp dụng thuế chống bán 

phá giá tạm thời đối với sản 

phẩm thép hợp kim hoặc 

không hợp kim được cán 

phẳng, được mạ hoặc không 

mạ, được sơn có xuất xứ từ 

Trung Hoa và Đại Hàn Dân 

quốc 

18/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-

dinh-1711-QD-BCT-2019-ve-

thue-chong-ban-pha-gia-doi-voi-

thep-co-xuat-xu-tu-Trung-Hoa-

416813.aspx 

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


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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7 Luật Kinh 

doanh bảo 

hiểm, Luật Sở 

hữu trí tuệ sửa 

đổi số 

42/2019/QH14 

của Quốc hội 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2019 

14/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-

doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-

tri-tue-sua-doi-2019-

410871.aspx 

8 Quyết định 

734/QĐ-TTg 

năm 2019 của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ định cơ quan đầu mối 

để thực hiện Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP)  

14/06/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

734-QD-TTg-2019-chi-dinh-co-

quan-thuc-hien-Hiep-dinh-Doi-

tac-Thai-Binh-Duong-

417154.aspx 

9 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 
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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. 

 

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO ban hành tháng 3/2019, 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 

được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/EU/542 tiếp tục nhận được 

quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Các quan ngại cụ thể như sau: 

- Quan ngại của phái đoàn Trung Quốc 

Trung Quốc nhắc lại những nội dung quan ngại đã nêu ra trong phiên họp 

trước, cụ thể: 

+ 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 

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 
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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 

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. 

 Vây, 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 
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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 Hoa Kỳ 

 Đại diện Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan ngại đối với quy định trên của EU và đề 

nghị EU phải thông báo lại quy định này. 

 Về phía EU, đại diện EU cho rằng tuân thủ về an toàn sản phẩm là vấn đề 

quan trọng đối với người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng ở các quốc gia thành 

viên EU phải được kiểm tra xem các sản phẩm trên thị trường của họ có an toàn 

cho công dân của họ hay không. Các cơ quan giám sát thị trường tại EU hiện đang 

gặp khó khăn trong việc kiểm tra sự tuân thủ của hàng hóa có nguồn gốc bên ngoài 

EU. Do đó, EU đề xuất Quy định bắt buộc phải có một người ở EU chịu trách 

nhiệm về thông tin tuân thủ của sản phẩm. EU nhấn mạnh rằng đây không phải là 

một cách tiếp cận mới. Đã có một số lượng đáng kể quy định tương tự của EU về 

các sản phẩm khác nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn do các loại chuỗi 

cung ứng thương mại điện tử mới. Các cuộc đàm phán giữa Nghị viện và Hội đồng 

châu Âu đã dẫn đến một thỏa thuận chính trị liên quan đến quy định trên vào tháng 

2/2019. Thỏa thuận này vẫn cần được chính thức hóa, nhưng các thông tin chi tiết 

đã được công bố. 

 Liên quan đến việc cần có một người đại diện ở châu Âu, yêu cầu này sẽ chỉ 

có trong 18 luật của EU về sản phẩm, thay vì 66 như dự kiến trong đề xuất ban 

đầu. Yêu cầu sẽ áp dụng cho các loại sản phẩm như thiết bị điện và điện tử, máy 

móc và đồ chơi, nhưng không áp dụng cho các loại sản phẩm đã được xem xét ban 

đầu, như pin, sơn, dệt may và giày dép. Người đại diện sẽ phải hợp tác và cung cấp 

thông tin cho chính quyền theo yêu cầu nhưng sẽ không phải chịu trách nhiệm về 

việc không tuân thủ sản phẩm. Trách nhiệm đối với việc không tuân thủ này sẽ 

thuộc về nhà sản xuất theo khuôn khổ quy định hiện hành tại EU. 

 Đại diện của EU tiếp tục lưu ý rằng các trường hợp ngoại lệ dựa trên loại 

hình hoặc quy mô của các nhà điều hành kinh tế không thể được biện minh vì điều 
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Chuyên mục:Quan ngại thương mại                                Bản tin số 7/2019 

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

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 

21 

này sẽ không giải quyết được vấn đề và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa 

các nhà điều hành kinh tế. Tuy nhiên, đối với các ưu đãi liên quan đến bán hàng 

trực tuyến, các yêu cầu của EU sẽ chỉ áp dụng nếu mục tiêu của doanh số là người 

dùng cuối cùng của EU. Quy định cũng sẽ hợp lý hóa quyền hạn của các cơ quan 

giám sát thị trường và sẽ bị ràng buộc bởi nguyên tắc tỷ lệ trong việc thực hiện 

nhiệm vụ. EU cho rằng, thời gian đến giữa năm 2021 sẽ đủ để các sản phẩm chưa 

có người đại diện ở châu Âu đáp ứng yêu cầu này. Sau khi thủ tục lập pháp được 

hoàn tất, Liên minh châu Âu sẽ thông báo cho các Thành viên WTO một cách hợp 

lệ việc thông qua và áp dụng quy định trên. 
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Phổ biến chia sẻ kinh nghiệm áp dụng ISO 14051 cho doanh nghiệp 

miền Bắc nâng cao năng lực xuât nhập khẩu. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp da – giầy trong xu thế 

hội nhập, Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(TCĐLCL), Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công thương 

tổ chức Hội thảo Phổ biến chia sẻ kinh nghiệm áp dụng ISO 14051 cho doanh 

nghiệp miền Bắc. 

Tham dự hội thảo có ông Ngô Văn Mạc – Phó Giám đốc Trung tâm Thông 

tin Truyền thông TCĐLCL, ông Phạm Hồng Việt – Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giầy 

– túi xách Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Da – Giầy Hà Nội, Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Cao su Hà Nội; ông Bùi Xuân Phong – Chuyên gia năng suất chất 

lượng, cùng một số doanh nghiệp sản xuất Da – Giầy phía Bắc. 

 

Ông Ngô Văn Mạc – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông TCĐLCL.  

Hội thảo phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng ISO 14051 cho doanh 

nghiệp đưa ra những nội dung hữu ích vì đây là tiêu chuẩn phân tích dựa trên dòng 

chảy nguyên vật liệu, làm rõ các lãng phí trong sản xuất kinh doanh, hay dịch vụ 

của các doanh nghiệp. 
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Từ thực tế cho thấy khối lượng các doanh nghiệp đưa ra sản phẩm liên quan 

đến ngành da – giầy là cực kỳ lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gia nhập rất 

nhiều hiệp định tự do thương mại như CPTPP, EVFTA…. Cũng cần nói 

thêm, ngành da – giầy, túi xách Việt Nam có tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm đứng 

thứ nhất sang thị trường Hoa Kỳ và EU. Do đó, khi muốn cạnh tranh, nâng cao vị 

thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, đòi hỏi các doanh 

nghiệp phải không ngừng cải tiến và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công 

nghệ để đáp ứng hàng rào kỹ thuật khi muốn xuất khẩu vào thị trường các nước. 

 

Ông Phạm Hồng Việt – Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giầy – túi xách Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Da – 

Giầy Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 

Trong khuôn khổ hội thảo, chia sẻ về tiếng nói chung của các doanh nghiệp 

da – giầy, ông Phạm Hồng Việt – Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giầy – túi xách Việt 

Nam, kiêm Chủ tịch Hội Da – Giầy Hà Nội cho rằng, đứng trên góc độ thực tiễn 

ngành da – giầy Việt Nam hiện nay, những hội nghị, hội chợ liên quan đến da – 

giầy dần dần chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Điều này minh chứng cho 

thấy ngành da – giầy Việt Nam đang phát triển, vị trí của ngành nằm trong top 3 

kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Vấn đề chúng ta phải nắm được xu hướng 

phát triển trong những năm tới, và theo đánh giá của thế giới từ nay đến năm 2035 

là thời gian phát triển thịnh vượng của ngành da – giầy, và thịnh vượng nhất dự 

kiến từ nay đến năm 2028. 

Sau khi ký kết hiệp định EVFTA, năm tới đơn hàng xuất khẩu có thể sẽ 

bùng nổ, tăng lên khoảng 30-50%. Trong kì họp cuối năm, Quốc hội sẽ chính thức 
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phê chuẩn hiệp định này (có hiệu lực từ 1/1/2020). Đây chính là cơ hội vàng cho 

ngành da – giầy Việt Nam. Trước đó nhiều thông tin liên quan đến các Hiệp định 

Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình Dương có tác động rất nhiều đến 

doanh nghiệp, tuy nhiên theo đánh giá của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nắm 

bắt cơ hội rất hạn chế, thời gian vừa qua các doanh Trung Quốc len lỏi vào thị 

trường Việt Nam rất nhiều. 

Chia sẻ về nội dung công cụ kiểm soát dòng chi phí nguyên liệu MFCA 

(ISO 14051), ông Bùi Xuân Phong – Chuyên gia năng suất chất lượng cho rằng, 

đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hiện nay khách hàng sẽ quan tâm đến 

chất lượng, tiến độ và giá cả. Trước những thách thức của Việt Nam khi máy móc 

nhập, nguyên liệu nhập,… chúng ta nhìn vào đâu để cải tiến, mỗi một công cụ sẽ 

cho phép chúng ta đi theo một hướng, chính vì vậy việc áp dụng công cụ kiểm soát 

dòng chi phí nguyên liệu MFCA (ISO 14051) là rất cần thiết. 

 

Ông Bùi Xuân Phong – Chuyên gia năng suất chất lượng.  

MFCA giúp cho các nhà sản xuất đạt được mục tiêu nâng cao năng suất, giảm tác 

động môi trường bằng cách xác định chất thải và khí thải trong các quá trình kể cả 

khía cạnh vật lý và chi phí. Từ những dữ liệu chính xác đó giúp các nhà quản lý 

tăng cường hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu và giảm chất thải hiệu quả hơn là chỉ 

dựa vào thông tin kế toán sản xuất và chi phí thông thường. 

Bên cạnh đó, MFCA mang lại cho doanh nghiệp cả lợi ích bên trong và bên 

ngoài, cho phép tổ chức thu được lợi nhuận cao hơn và giảm tác động đến môi 
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trường. Năng lực cạnh tranh của tổ chức được cải thiện đáng kể nhờ việc tăng lợi 

nhuận đi cùng việc tăng năng suất sử dụng nguyên vật liệu. 

Để chuẩn hóa các thực hành MFCA, nhóm làm việc 8 của Ủy ban kỹ thuật 

ISO/TC 207, quản lý môi trường, nghiên cứu phát triển thành ISO 14051 – Quản 

lý môi trường, kế toán dòng nguyên vật liệu – bổ sung vào hệ thống tiêu chuẩn 

quản lý môi trường ISO 14000, bao gồm Đánh giá vòng đời – LCA (ISO 14040, 

ISO 14044), đánh giá hiệu suất môi trường – EPE (ISO 14031) tiêu chuẩn quản lý 

nhà kính (ISO 14064 -1 – 3, ISO 14065). 

ISO 14051:2011 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Thế giới ISO ban hành 

tháng 09 năm 2011. Trong đó, nội dung kiểm soát chi phí dòng nguyên liệu là 

phương pháp quản lý môi trường, hướng tới đồng thời giảm thiểu chi phí cho 

doanh nghiệp và tác động của việc sản xuất tới môi trường. 

Thông qua hội thảo này, đơn vị tổ chức cũng mong muốn giúp doanh 

nghiệp có tư duy mới để cải tiến và đưa ra giải pháp thay đổi cho phù hợp để nâng 

cao năng lực cạnh tranh với thế giới. Vì vậy, sự tham gia của doanh nghiệp vào 

các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm là điều rất cần 

thiết, bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nghiên cứu, cấu trúc lại quá trình sản xuất, 

trong quản lý sản xuất cần có quá trình cải tiến, làm thế nào để nhanh hơn và tốt 

hơn mới đem lại hiệu quả và đáp ứng được những thay đổi ngày càng cao của 

thương mại quốc tế. 

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

