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MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN CỦA CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN 

 

Thực hiện yêu cầu trong Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Khoa 

học và Công nghệ đã tiến hành nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải 

thiện chỉ số ‘Mức độ phổ biến về rào cản phi thuế quan’ của Việt Nam liên quan 

đến lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” nhằm đề xuất giải pháp cải 

thiện chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ 

Khoa học và công nghệ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực 

cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam. 

Văn phòng TBT Việt Nam xin được giới thiệu vắn tắt một số thông tin liên 

quan đến nhiệm vụ này trong bản tin số 8 và các số tiếp theo để Quý bạn đọc tham 

khảo, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và công tác. 

Biện pháp phi thuế quan (NTMs) là các biện pháp có tác động kinh tế trên khía cạnh thương mại hàng 

hoá quốc tế, làm thay đổi lượng hàng hoá hoặc giá cả hàng hoá hoặc cả hai yếu tố này (UNCTAD, 2012). 

Mặc dù có nhiều biện pháp phi thuế được sử dụng vì mục đích hợp pháp như nhằm bảo vệ môi trường, 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ sức khỏe của con người,… song nhiều khi các biện pháp phi thuế 

quan trở thành các rào cản phi thuế trong thương mại, đó là khi các biện pháp này 
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được sử dụng với mục đích hạn chế hàng nhập khẩu, bảo hộ ngành sản xuất trong 

nước và thậm chí làm bóp méo thương mại. Vì vậy, điều chỉnh các biện pháp phi 

thuế quan trong quá trình tự do hóa thương mại sao cho phù hợp, vừa phát huy lợi 

ích của biện pháp này nhưng không làm cản trở đối với thương mại quốc tế, không 

trái với nguyên tắc và mục tiêu tự do hóa thương mại được khẳng định trong các 

thỏa thuận quốc tế là hết sức cần thiết.  

Từ năm 2004 đến nay, Diễn đàn kinh tế thế giới đã công bố về chỉ số năng lực 

cạnh tranh toàn cầu (GCI) trong Báo cáo thường niên về cạnh tranh toàn cầu, được 

tính toán dựa trên 12 chỉ số (WEF gọi là 12 trụ cột), được cụ thể hóa thành 114 chỉ 

số con, trong đó có chỉ số bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (thuộc trụ cột “thể chế”) và 

chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế (thuộc trụ cột “hiệu quả của thị trường 

hàng hóa”). Báo cáo hàng năm về GCI của WEF cho thấy xếp hạng chỉ số GCI của 

Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2017 liên tục biến động, cụ thể Việt Nam xếp 

hạng thứ 75/144 về chỉ số GCI năm 2012 và liên tục tăng trong những năm tiếp 

theo. Năm 2015, Việt Nam xếp hạng thứ 56/140. Tuy nhiên đến năm 2016, Việt 

Nam bị tụt hạng xuống vị trí 60/138, có thể coi tụt 4 bậc so với năm 2015. Năm 

2017, Việt nam được xếp hạng thứ 55/137 về chỉ số GCI, tức là tăng 5 bậc so với 

năm 2016. Năm 2018, WEF sử dụng thêm các chỉ số mới phù hợp với bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam xếp hạng ở vị trí 77/140 quốc gia 

được khảo sát về chỉ số GCI 4.0 với 58/100. Qua đó cho thấy xếp hạng năng lực 

cạnh tranh của Việt nam tuy có tăng nhưng không ổn định. Bởi vậy, cải thiện chỉ 

số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ là cần thiết để cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện năng lực 

cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam. 

Nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành nghiên cứu có mục tiêu 

chung là đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số “Mức độ phổ biến về rào cản phi thuế quan” 

của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó 

hướng tới những mục tiêu cụ thể như sau: 
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- Thứ nhất, làm rõ bản chất và các phương pháp xác định chỉ số “Mức độ phổ 

biến về rào cản phi thuế quan”, những yếu tố ảnh hưởng chỉ số mức độ phổ biến của 

rào cản phi thuế quan. 

- Thứ hai, nghiên cứu chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế của một 

số nước trong khu vực ASEAN và kinh nghiệm của các nước đó trong việc cải 

thiện chỉ số “Mức độ phổ biến về rào cản phi thuế quan”, từ đó rút ra bài học cho 

Việt Nam.  

- Thứ ba, xác định và đánh giá mức độ phổ biến của các rào cản phi thuế 

quan liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó 

xem xét mức độ phổ biến của các rào cản phi thuế liên quan chức năng nhiệm vụ 

của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với một số nhóm (mặt) hàng dự kiến lựa chọn. 

- Thứ tư, đề xuất các giải pháp để cải thiện chỉ số “Mức độ phổ biến về rào 

cản phi thuế quan” liên quan chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

Ngoài ra, đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng là những vấn đề lý luận về 

rào cản phi thuế và các phương pháp xác định chỉ số mức độ phổ biến của rào cản 

phi thuế, kinh nghiệm cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của các nước, thực trạng 

chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế ở Việt Nam. Tuy nhiên, đề tài giới 

hạn phạm vi nghiên cứu bao gồm những rào cản phi thuế thuộc lĩnh vực quản lý 

của Bộ Khoa học và công nghệ, bao gồm rào cản kỹ thuật, rào cản bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ, rào cản thủ tục hành chính liên quan quy trình đánh giá sự phù hợp, 

quy trình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đề tài giới hạn việc tìm hiểu kinh nghiệm 

cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế ở một số nước đang phát 

triển trong khu vực và trên thế giới, nơi có đặc điểm trình độ phát triển kinh tế 

tương đồng Việt Nam và kinh nghiệm của Nhật Bản nơi có nhiều rào cản phi thuế 

song mức ảnh hưởng của các rào cản ở mức ít. Các số liệu liên quan đề tài được sử 

dụng trong phạm vi thời gian từ năm 2015 đến 2018. 

(Còn tiếp) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/7/2019-15/8/2019 

Nước thông 

báo 

Số 

lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 3 Sản phẩm sắt và thép; Thực phẩm nói chung; Đồ uống có cồn 

Argentina 4 Phương tiện giao thông đường bộ; Tỏi; Hoá chất Casein; Lốp xe cơ 

giới 

Bolivia 1 Xi măng 

Brazil 11 Vắc xin thú y; Các sản phẩm động vật; Hoá chất Casein; Dầu ăn; 

Công tơ điện; Thuốc trừ sâu; Máy phát điện; Dược phẩm 

Canada 3 Thông tin vô tuyến điện; Phương tiện giao thông đường bộ; Các 

chất làm suy giảm tầng ozone (ODS) và hydrofluorocarbons (HFC) 

Chi lê 9 Thiết bị cung cấp nước; Lò nướng điện; Thiết bị giặt là; Sữa công 

thức và sữa bột cho trẻ sơ sinh trên 12 tháng tuổi; Thiết bị nhà bếp; 

Khí hóa lỏng (LPG); Bộ điều chỉnh áp suất; Thực phẩm nói chung  

Colombia 2 Ngũ cốc; Pin 

Cộng hoà Séc 8 Thiết bị đo lường 

Ecuador 21 Chất kết dính; Thiết bị lắp đặt trong nhà vệ sinh; Thiết bị dành cho 

trẻ em; Đèn; Áo bảo hộ; Thiết bị điện và điện tử; Vật liệu đóng gói 

và phụ kiện; Vật liệu cách điện bằng nhựa và cao su; Mũ bảo hiểm; 

Thiết bị nhà bếp; Thiết bị thể thao trong nhà; Xi măng; Nhựa; Vật 

liệu tiếp xúc với thực phẩm; Thiết bị làm lạnh; Bật lửa 

Ghana 4 Phương tiện giao thông đường bộ; Thông số kỹ thuật bắt buộc đối 

với xe cơ giới loại M1; Đặc điểm kỹ thuật cho xe cơ giới loại N1; 

Xe cơ giới loại M2 

Đài Loan 5 Mỹ phẩm; Thực phẩm; Thiết bị y tế; Dược phẩm 

Hàn Quốc 6 Mỹ phẩm; Thực phẩm; Quasi-drugs; Pin; Thiết bị đầu cuối viễn 

thông; Thực phẩm biến đổi gen 

Hoa Kỳ 31 Thiết bị nhà bếp; Xe buýt trường học; Đồ uống có cồn; Máy sấy 

quần áo; Xi lanh; Dịch vụ kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn sản 

phẩm; Hoá chất; Oxazolidine, 3,3'-methylenebis [5-methyl-; Hệ 
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thống lái xe tự động; Thiết bị dành cho trẻ em; Thiết bị ghi hình và 

thu âm; Nhiên liệu tái tạo; Axit Amit béo; Thuốc trừ sâu; Động cơ 

đốt trong; Hệ thống viễn thông; Thiết bị phát sóng; Giường cũi trẻ 

em; An toàn hàng không; Hệ thống điện tử hàng không; Rau quả và 

Trái cây; Máy rửa bát; Sơn có chì; Khoang nội thất của máy bay 

vận tải 

Israel 15 Đường và các sản phẩm từ đường; Dầu ăn; Thịt; Đồ chơi; Thiết bị 

bảo hộ; Thiết bị sạc dành cho xe điện; Đồ nội thất; Thang máy  

Jamaica 1 Thiết bị cung cấp nước 

Kenya 19 Thịt và các sản phẩm từ thịt; Vật liệu cách điện; Thức ăn chăn nuôi; 

Gia vị; Thiết bị lắp đặt dành cho đường bộ; Thực phẩm chế biến  

Liên minh 

Châu Âu 

10 Thiết bị điện và điện tử; Thiết bị chẩn đoán y tế in vitro; Các sản 

phẩm thuộc phạm vi hài hoà theo luật pháp của Liên minh; Thuốc 

trừ sâu; Sản phẩm hữu cơ; Các sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản thô; Các chất và hỗn hợp độc hại 

Malaysia 1 Cá và các sản phẩm từ cá 

Mexico 4 Thiết bị lưu trữ chất lỏng; Nhiên liệu lỏng; Sản phẩm liên quan đến 

biển báo đường bộ 

Montenegro 15 Thiết bị đốt nhiên liệu khí; Thang máy; Thiết bị điện được thiết kế 

để sử dụng với mức điện áp từ 50 đến 1000V cho dòng điện xoay 

chiều và từ 75 đến 1500V cho dòng điện trực tiếp; Máy móc; Sản 

phẩm đóng gói sẵn; Đồ chơi; Thiết bị đo lường; Thiết bị áp suất; 

Bình xịt khí; Giày dép; Lò hơi nước nóng; Sản phẩm dệt; Tương 

thích điện từ (EMC); Đồ uống không chứa cồn  

Nam Phi 1  Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Nhật Bản 5 Phụ gia thực phẩm; Bao bì thực phẩm; Hệ thống mạng không dây; 

Hoá chất; Hệ thống viễn thông 

Oman 1 Nhiên liệu khí 

Paraguay 3 Casein; Tỏi 

Philippines 1 Thực phẩm 

Rwanda 21 Thiết bị thể thao ngoài trời và dưới nước; Cửa và cửa sổ; Đồ nội 

thất; Đồ uống không chứa cồn; Cây trồng; Ngũ cốc; Hoa quả; Thiết 
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bị nhà bếp; Thuốc lá 

Singapore 1 Vật liệu chống cháy 

Tanzania 7 Nhiên liệu lỏng; Vật liệu xây dựng 

Thái Lan 4 Đèn; Sản phẩm thép  

Trinidad and 

Tobago 

1 Đồ chơi 

Thổ Nhĩ Kỳ 5 Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh; Ống cao su; Lò xo  

Trung Quốc 16 Các thiết bị chiếu sáng; Ô tô; Xe máy điện; Phương tiện giao thông 

đường bộ; Sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh; Ống tiêm vô trùng sử 

dụng một lần; Xe điện dành cho trẻ em; Thiết bị điều khiển; Hệ 

thống báo động chống trộm; Tàu chở dầu; Vật liệu nội thất được sử 

dụng trong xe buýt loại M2 và M3; Phụ gia tẩy rửa xăng xe máy; 

Động cơ đốt trong cho phương tiện giao thông đường bộ 

Úc 1 Xe máy và mô tô 

Uganda 4 Lưu lượng kế; Hạt giống hoa hướng dương; Thực phẩm nói chung; 

Chân gà 

Uruguay 2 Tỏi; Casein 

Việt Nam 3 Hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải; Pin Lithium thứ cấp; Thang máy 
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Thang máy  

Ngày 14/8/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với 

thang máy.  

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại 

thang máy điện (loại có phòng máy hoặc không 

có phòng máy) và thang máy thủy lực được sử 

dụng để chở người, chở hàng hoặc chở người kèm hàng (sau đây gọi tắt là thang 

máy) vận hành bằng dẫn động ma sát, cưỡng bức hoặc dẫn động thủy lực, phục vụ 

những tầng dừng xác định, có cabin được thiết kế chở người hoặc người và hàng 

được treo bằng cáp, xích hoặc được nâng bằng kích và chuyển động giữa các ray 

dẫn hướng có góc nghiêng so với phương thẳng đứng không vượt quá 15o.  

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại thang máy: 

a) Có tốc độ định mức ≤ 0,15 m/s; 

b Thang thủy lực có tốc độ định mức vượt quá 1 m/s; 

c) Thang thủy lực nếu chỉnh đặt van giảm áp vượt quá 50 MPa; 

d) Các thiết bị nâng, dạng guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, các thiết 

bị nâng gầu tự động, thùng nâng, máy nâng và tời nâng cho công trường của các 

tòa nhà và tòa nhà công cộng, tời nâng trên tàu thủy, giàn nâng thăm dò hoặc 

khoan trên biển, thiết bị xây dựng và bảo dưỡng hoặc thang máy ở các tuabin gió. 

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

gian dự kiến thông qua vào tháng 12/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

tháng 5/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 

13/10/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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 http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%20AN%20TOAN%20T

HANG%20MAY%20DU%20THAO%20(NGAY%2012_8_2019%20DANG%20

TAI%20LEN%20CONG%20THONG%20TIN).doc 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/150 

Hàng hóa nhập khẩu thuộc sự quản lý của Bộ Giao thông vận tải  

Ngày 06/8/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng 

hóa nhập khẩu theo giấy phép và Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) cho hàng hóa xuất khẩu của Bộ Giao thông vận tải theo quy định 

tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.  

Thông tư này công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản 

lý của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo 

giấy phép của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. 

Thông tư này quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho 

hàng hóa xuất khẩu của Bộ Giao thông vận tải. 

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

gian dự kiến thông qua vào tháng 09/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 

ngày kể từ ngày ban hành. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 

kiến là ngày 05/10/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%

20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20TT13%20(01-

2019)_%20update%2024-06-2019%20%20(VAQfinal).docx 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/149 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%20AN%20TOAN%20THANG%20MAY%20DU%20THAO
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QCVN%20AN%20TOAN%20THANG%20MAY%20DU%20THAO
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20TT13%20(01-2019)_%20update%2024-06-2019%20%20(VAQfinal).docx
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20TT13%20(01-2019)_%20update%2024-06-2019%20%20(VAQfinal).docx
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20TT13%20(01-2019)_%20update%2024-06-2019%20%20(VAQfinal).docx
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Pin lithium thứ cấp  

Ngày 16/7/2019, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối 

với pin lithium thứ cấp. 

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu 

an toàn, phương pháp thử và yêu cầu về quản 

lý đối với Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc 

sử dung trong các thiết bị được quy định trong Danh mục tại phụ lục A của Quy 

chuẩn kỹ thuật này. 

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với: 

- Pin lithium sử dụng cho xe đạp điện quy định tại QCVN 76:2014/BGTVT. 

- Pin lithium sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện quy định tại QCVN 

91:2015/BGTVT. 

- Pin lithium sử dụng cho thiết bị cầm tay quy định tại QCVN 101:2016/BTTTT. 

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

Pin lithium thứ cấp dạng rời hoặc được sử dung trong các thiết bị quy định tại Phụ 

lục của Quy chuẩn kỹ thuật này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan. 

Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông 

qua là ngày 31/12/2019. Chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 14/9/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

A%A3o%20QCVN%20Pin%20s%E1%BA%A1c%20Lithium%20-

%20ver%202.4.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/148 

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%20Pin%20s%E1%BA%A1c%20Lithium%20-%20ver%202.4.pdf
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%20Pin%20s%E1%BA%A1c%20Lithium%20-%20ver%202.4.pdf
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%20Pin%20s%E1%BA%A1c%20Lithium%20-%20ver%202.4.pdf
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  An toàn hàng không  

Ngày 19/07/2019, Cơ quan bảo vệ môi trường 

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

các quy định mới về an toàn hàng không trong 

thông báo mã G/TBT/N/USA/1506. 

Theo đó, Ủy ban Truyền thông Liên bang đề 

xuất thay đổi các quy định về Dịch vụ Vô tuyến 

Hàng không để hỗ trợ triển khai công nghệ điện tử hàng không tiên tiến hơn, tăng 

cường sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện an toàn hàng không nói chung. 

Hiện tại, Hoa Kỳ 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 03/9/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_4027_00_e.pdf  

Thực phẩm  

Ngày 05/8/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi "Đạo luật về quản lý thói quen ăn uống của 

trẻ em". Cụ thể, Hàn Quốc sẽ hạn chế việc quảng 

cáo các sản phẩm thực phẩm có chứa nhiều calo, 

ít chất dinh dưỡng và sản phẩm thực phẩm chứa 

nhiều chất caffein trên internet, báo... Mục đích 

của dự thảo nhằm xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ em. 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 là ngày 04/10/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4310_00_x.pd

f  

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/851 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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Tã quần dành cho phụ nữ sau sinh  

Ngày 25/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi các quy định đối với Quasi-Drugs (Dược 

mỹ phẩm). Cụ thể, sản phẩm tã quần cho phụ nữ 

sau sinh sẽ được xem là sản phẩm Quasi-Drugs 

và sẽ bổ sung vào phạm vi điều chỉnh cuả quy 

định đối với Quasi-Drugs. Chưa xác định thời 

gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/10/2021. Các 

nước Thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để đóng góp ý kiến. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4130_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/849 

Pin sơ cấp  

Ngày 23/7/2019, Hàn Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn đối với pin sơ cấp. 

Cụ thể, pin sơ cấp loại nút, khuy áo sẽ được bổ 

sung vào phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn an 

toàn trên.  Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 11 

năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 năm 2020 

hoặc muộn hơn. Các nước Thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để đóng 

góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4112_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/848 
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Thức ăn chăn nuôi  

Ngày 09/8/2019, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc Bộ Nông nghiệp, 

Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) đưa ra dự 

thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ 

thuật của phụ gia thức ăn chăn nuôi. Cụ thể: 

- Công nhận Manganese methionine hydroxy 

analogue chelate và Copper methionine 

hydroxy analogue chelate là phụ gia thức ăn chăn nuôi và xây dựng các tiêu chuẩn, 

thông số kỹ thuật của chúng; 

- Loại bỏ giới hạn hàm lượng tối đa của Astaxanthin,-Apo-8'-carotenic acid 

ethylester và Canthaxanthin trong các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và bổ sung các 

tiêu chuẩn về dán nhãn: thông tin trên nhãn phải có nội dung liên quan đến 

Astaxanthin, β-Apo-8'-carotenic ethylester axit và Canthaxanthin nhiều hơn nội 

dung về giới hạn hàm lượng tối đa. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 

và sự an toàn của con người. Hiện tại, Nhật Bản 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 là ngày 08/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1637_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/629 

Bao bì, container lưu trữ thực phẩm  

Ngày 09/8/2019, Nhật Bản thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa 

đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực 

phẩm và phụ gia thực phẩm theo Đạo luật vệ sinh 

thực phẩm. Cụ thể, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

sẽ xây dựng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

cho container và bao bì làm bằng nhựa tổng hợp sử 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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dụng đối với thực phẩm. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 

toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào mùa đông năm 2019. Thời 

gian dự kiến có hiệu lực vào mùa hè năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành 

viên tham gia góp ý là ngày 08/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_4457_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/630 

Các thiết bị chiếu sáng cho xe cơ giới và xe rơ moóc  

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu 

chuẩn quốc gia về lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và 

tín hiệu ánh sáng bên ngoài cho xe cơ giới và xe rơ 

moóc. Tiêu chuẩn sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật, 

phương pháp thử nghiệm và quy định về kiểm tra. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, Trung Quốc 

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

cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 06/10/2019. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4391_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1345 

Xe ô tô 

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt, hiệu suất an toàn và phương pháp 

thử đối với bình nhiên liệu ô tô. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và 

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

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

tham gia góp ý là ngày 06/10/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4392_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1346 
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Xe đạp điện và xe máy điện 

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo Tiêu chuẩn quốc gia về thông số kỹ thuật 

an toàn cho xe đạp điện và xe máy điện. Tiêu 

chuẩn sẽ quy định các yêu cầu chung, yêu cầu 

về điện, yêu cầu an toàn đối với vận hành, yêu 

cầu đối với đèn tín hiệu của xe và phương 

pháp thử. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, Trung 

Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý là ngày 06/10/2019. Thông 

tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4393_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1347 

Còi cho xe cơ giới loại M, N và L 

Ngày 07/8/2019, Trung Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất và 

phương pháp kiểm tra đối với còi xe cơ giới 

loại M, N và L. Cụ thể, để giảm ô nhiễm 

tiếng ồn, mức áp suất âm thanh thấp nhất của 

những dòng xe kể trên được điều chỉnh từ 93 

dB (A) xuống 87 dB (A). Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 4/4/2019. Thời 

gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/10/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_4307_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1343 
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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 

09/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vụ 

truy nhập Internet trên 

mạng viễn thông di động 

mặt đất 

16/08/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-09-2019-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-

quoc-gia-ve-chat-luong-dich-vu-

truy-nhap-Internet-421828.aspx 

2 Thông tư 

07/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vụ 

điện thoại trên mạng viễn 

thông cố định mặt đất 

16/08/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-07-2019-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-

chat-luong-dich-vu-dien-thoai-

tren-mang-vien-thong-

421644.aspx 

3 Thông tư 

08/2019/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vụ 

truy nhập Internet băng 

rộng cố định mặt đất 

16/08/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-

tin/Thong-tu-08-2019-TT-

BTTTT-Quy-chuan-ve-chat-

luong-dich-vu-truy-nhap-

Internet-bang-rong-co-dinh-

421645.aspx 

4 Thông tư 

14/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công 

thương 

Sửa đổi Thông tư 

32/2016/TT-BCT về quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn tời trục mỏ 

14/08/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-

14-2019-TT-BCT-sua-doi-

Thong-tu-32-2016-TT-BCT-

Quy-chuan-ve-an-toan-toi-truc-

mo-421981.aspx 

5 Thông tư 

07/2019/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về thức ăn thủy sản 

07/08/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-07-2019-TT-

BNNPTNT-Quy-chuan-ky-

thuat-Quoc-gia-ve-thuc-an-thuy-

san-420701.aspx 

7 Quyết định 

3310/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ 

thuật chẩn đoán, điều trị 

bệnh viêm gan vi rút B 

29/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

3310-QD-BYT-2019-huong-

dan-chan-doan-dieu-tri-benh-

viem-gan-vi-rut-B-419819.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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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 

13/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Thương 

Sửa đổi Thông tư 

20/2014/TT-BCT quy định 

về thực hiện quy tắc xuất xứ 

trong Hiệp định khu vực 

thương mại tự do ASEAN - 

Hàn Quốc 

31/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-13-

2019-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-

ve-quy-tac-xuat-xu-trong-Hiep-

dinh-ASEAN-Han-Quoc-

421021.aspx 

2 Quyết định 

2314/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Thương 

Về phương án cắt giảm thủ 

tục, danh mục các mặt hàng 

(kèm theo mã HS) thực hiện 

kiểm tra chuyên ngành thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương giai đoạn năm 

2019 và định hướng đến năm 

2021 

31/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-

2314-QD-BCT-2019-ve-phuong-

an-cat-giam-thu-tuc-danh-muc-cac-

mat-hang-421780.aspx 

3 Thông tư 

12/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Thương 

Quy định về quy tắc xuất xứ 

hàng hóa trong Hiệp định 

khung về hợp tác kinh tế toàn 

diện giữa Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á và Trung 

Hoa 

30/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-12-

2019-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-

trong-Hiep-dinh-khung-ve-hop-tac-

kinh-te-toan-dien-420674.aspx 

4 Quyết định 

432/QĐ-

QLD của 

Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 12 sinh phẩm 

được cấp giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam hiệu lực 

05 năm - Đợt 38 

23/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-432-

QD-QLD-2019-Danh-muc-12-sinh-

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

hanh-Dot-38-419701.aspx 

5 Quyết định 

430/QĐ-

QLD năm 

2019 của 

Cục trưởng 

Cục Quản lý 

Dược 

Danh mục 02 thuốc phóng xạ 

sản xuất trong nước được cấp 

số đăng ký lưu hành tại Việt 

Nam có hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2020 - Đợt 165 

23/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-430-

QD-QLD-2019-Danh-muc-02-

thuoc-phong-xa-trong-nuoc-duoc-

cap-so-luu-hanh-Dot-165-

419700.aspx 

6 Thông tư 

10/2019/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Sửa đổi Thông tư 

22/2016/TT-BCT thực hiện 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN 

22/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-10-

2019-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-

22-2016-TT-BCT-thuc-hien-Quy-

tac-xuat-xu-hang-hoa-419555.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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7 Quyết định 

2144/QĐ-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Thương 

Bổ sung Danh mục máy móc, 

thiết bị, vật tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản xuất được 

19/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2144-

QD-BCT-2019-bo-sung-may-moc-

thiet-bi-vat-tu-nguyen-lieu-trong-

nuoc-san-xuat-420056.aspx 

8 Thông tư 

18/2019/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y 

tế 

Hướng dẫn Thực hành sản 

xuất tốt (GMP) trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe 

17/07/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-

2019-TT-BYT-huong-dan-Thuc-

hanh-san-xuat-tot-thuc-pham-bao-

ve-suc-khoe-419173.aspx 
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Quan ngại đối với Dự thảo Trung Quốc quy định về giám sát và 

quản lý mỹ phẩm. 

  

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

định của Trung Quốc quy định về giám sát và quản lý mỹ phẩm được thông báo 

cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/CHN/1310 đã vấp phải quan ngại từ các 

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

- Quan ngại của phái đoàn Nhật Bản 

Nhật Bản đánh giá cao việc dự thảo quy định và phân loại rõ ràng các thủ tục cần 

đáp ứng, tuy nhiên, một số điều đáng quan tâm khác đã không được cải thiện hoặc 

làm rõ: 

+ Thứ nhất, đối với quy định về cung cấp thông tin của thành phần mỹ phẩm trong 

Điều 9, Nhật Bản đề nghị Trung Quốc loại bỏ yêu cầu về việc cung cấp những 

thông tin mang tính bí mật của nhà sản xuất.  

+ Thứ hai, Điều 15 quy định liên quan đến công bố cơ sở khoa học về hiệu quả của 

sản phẩm trên một trang web được chỉ định bởi Cơ quan quản lý sản phẩm y tế 

quốc gia (NMPA) cần được xem xét lại, vì các tài liệu đánh giá hiệu quả sẽ bao 

gồm thông tin bí mật của nhà sản xuất. Liên quan đến việc này, Nhật Bản cũng đề 
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nghị Trung Quốc chấp nhận kết quả thử nghiệm của các phòng thí nghiệm bên 

ngoài Trung Quốc hoặc phòng thí nghiệm nội bộ nhà sản xuất.  

+ Thứ ba, cần xem xét lại yêu cầu về tính nhất quán giữa nhãn Trung Quốc và 

nhãn gốc trong Điều 38, bởi vì nhãn gốc được thiết kế để tuân thủ, thường là khác 

nhau, theo quy định xuất xứ.  

+ Thứ tư, Nhật Bản cho rằng dự thảo quy định đối tượng phải chịu trách nhiệm về 

chất lượng và an toàn là quá nhiều, do đó, Nhật Bản đề nghị Điều 6 chỉ nên yêu 

cầu một người hợp pháp bên trong lãnh thổ Trung Quốc để nhận trách nhiệm. 

Ngoài ra, các yêu cầu ghi nhãn liên quan đến nhà sản xuất trong điều 39 nên được 

loại bỏ.  

+ Cuối cùng, Nhật Bản đề nghị Trung Quốc đưa ra thời gian chuyển tiếp ít nhất 

một năm để thực hiện quy định này 

- Quan ngại của phái đoàn Hàn Quốc  

Đại diện của Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về Điều 15 của dự thảo về việc yêu cầu 

công bố cơ sở khoa học về hiệu quả của sản phẩm trên một trang web được chỉ 

định bởi Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia (NMPA). Nhắc lại Điều 5.2.4 

của Hiệp định TBT, Hàn Quốc cho rằng quy định này là không phù hợp bởi vì các 

thông tin bí mật của nhà sản xuất sẽ bị truy cập một cách công khai. Do đó, điều 

khoản nên được sửa đổi, ví dụ chỉ công bố thông tin cho NMPA trong trường hợp 

cần thiết. 

Ngoài ra, Hàn Quốc đề nghị sửa đổi Điều 38 của dự thảo. Hàn Quốc bày tỏ quan 

ngại rằng các yêu cầu trong Điều này sẽ gây hạn chế thương mại và tạo ra gánh 

nặng về hành chính. Cuối cùng, Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra thời 

gian chuyển tiếp hợp lý và yêu cầu bổ sung các thông tin liên quan khác như ngày 

có hiệu lực của dự thảo... 

- Quan ngại của phái đoàn Hoa Kỳ 

Đại diện của Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc, thứ nhất, thu hẹp khoảng cách chênh 

lệch thời gian về Giấy phép lưu hành sản phẩm đối với các sản phẩm nhập khẩu so 
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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 

với các sản phẩm trong nước. Thứ hai, Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc sử dụng các 

tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm từ ISO, ASTM Quốc tế (ASTM International, là một 

tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật 

đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ) và 

Tiêu chuẩn quốc tế NSF, xem xét sử dụng ISO 22716: 2007: "Mỹ phẩm - Thực 

hành sản xuất tốt (GMP) - Hướng dẫn về Thực hành sản xuất tốt". Hoa Kỳ lưu ý 

rằng dự thảo quy định này đã không tham khảo và xem xét các Tiêu chuẩn trên. 

+ Thứ hai, Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc xem xét các nguyên tắc và khuyến nghị 

được xây dựng dựa trên Quy định về hợp tác quốc tế đối với mỹ phẩm (ICCR). 

+ Thứ ba, Hoa Kỳ đề nghị Trung Quốc cung cấp thông tin cụ thể hơn liên quan 

đến những yêu cầu công bố cơ sở khoa học về hiệu quả của sản phẩm và các biện 

pháp hành chính khác vì Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp hành chính này có thể 

dẫn đến sự tiết lộ bí mật của nhà sản xuất. Hoa Kỳ lưu ý rằng các quy định trong 

dự thảo về việc công bố thông tin này chỉ có ở Trung Quốc, trong khi các cơ quan 

quản lý ở Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các thị trường khác thường không yêu 

cầu tiết lộ đầy đủ như vậy, chỉ yêu cầu bổ sung thông tin trong trường hợp nhà sản 

xuất gặp vấn đề bất lợi, thường trong vòng 72 giờ, thông qua đại diện được uỷ 

quyên của họ. Cuối cùng, Hoa Kỳ cảm ơn Trung Quốc đã thực hiện nghĩa vụ minh 

bạch khi thông báo dự thảo này. 

Đại diện của Trung Quốc tuyên bố rằng mục đích của dự thảo như đã được thông 

báo, là để đáp ứng những phát triển trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của Trung 

Quốc. Trung Quốc sẽ nghiêm túc xem xét các quan ngại của các Thành viên và sẽ 

sớm phản hồi. 
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Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2019 

 

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 21 – 23 tháng 08 năm 2019), thực hiện công tác 

cập nhật, bổ sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về TBT nhằm duy trì hoạt động 

và nâng cao năng lực cho cán bộ của Mạng lưới TBT Việt Nam, Văn phòng TBT 

Việt Nam tổ chức “Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2019” tại 

Thành phố Đà Nẵng. 

Tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng 

TBT Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó trưởng phòng Phòng NCTK 

TBT cùng các cán bộ Phòng Nghiệp vụ TBT; đông đảo hơn cả là Lãnh đạo và 

chuyên viên của các Điểm TBT cấp Bộ, đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố thuộc Mạng lưới 

TBT Việt Nam.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng 

TBT Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các đại biểu, khẳng định lại 

vai trò của Mạng lưới TBT đối với doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu mới 
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trong xu thế hội nhập hiện nay đồng thời có bài phát biểu “Giới thiệu Chương 

TBT-Hiệp định CP TPP & EVFTA”. 

 

Bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam 

Trong phần nội dung chính tập trung chia sẻ, giới thiệu, hướng dẫn về các chuyên 

đề gồm: Tổng quan chương TBT trong CP TPP, Các điều khoản tích hợp từ Hiệp 

định TBT của WTO, Những điều khoản không được tích hợp từ Hiệp định TBT 

của WTO, Tổng quan chương TBT EVFTA. 

Phát biểu tại hội nghị Bà Nguyễn Mai Phương - Phụ trách phòng Nghiệp Vụ có 

Bài giới thiệu Hướng dẫn thông tư 16/2018/TT - BKHCN . 

Thông tư quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới cơ quan thông báo và hỏi 

đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại ban hành ngày 

29/11/2018, hướng dẫn Quyết định 46/2017/QĐ-TTG ngày 24/11/2017 gồm 5 

Chương và 20 điều. 
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Cũng tại Chương trình tập huấn Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ, Văn phòng TBT Việt Nam có bà giới thiệu về Hiệp định TBT và Ông 

Nguyễn Trọng Nhân - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Văn phòng TBT Việt Nam 

giới thiệu về cách Tra cứu Thông tin về TBT tại trang  EPING tại địa chỉ : 

www.epingalert.org/eg (trang chủ của WTO). 

Đánh giá chung, nội dung Hội nghị tập huấn đã được các báo cáo viên chia sẻ, 

cung cấp những thông tin, kiến thức về những vấn đề cốt lỗi trong việc Thực thi 

các cam kết về Hiệp định TBT của WTO. Đây cũng là dịp để các cán bộ của Sở 

Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, 

thành phố và các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam có điều kiện chia sẻ 

những thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn công tác Thực thi các cam kết về Hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn với nhau. 
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Trong thời gian tới, Văn phòng TBT kết hợp cùng Mạng lưới TBT cần phát huy 

những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế thông qua việc tích cực cải 

tiến liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Điểm TBT địa phương thuộc 

Mạng lưới TBT Việt Nam để phù hợp với Quyết định 46/2017/QĐ-TTg, đáp ứng 

nhu cầu nội dung hỏi đáp về TBT, bảo đảm Thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc 

tế về TBT trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết./. 
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