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Từ bản tin số này, Văn phòng TBT Việt Nam trân trọng giới thiệu một số
thông tin được trích lược trong nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình
tư vấn TBT và cơ chế tham vấn chuyên gia của một số nước thành viên WTO” do
Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án
thực thi Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại - để độc giả quan tâm có
thể tìm hiểu, tham khảo cho quá trình nghiên cứu, công tác của mình.
Khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một trong
những nghĩa vụ Việt Nam phải thực hiện ngay là tuân thủ hoàn toàn Hiệp định về
Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT). Tiếp đó, cùng với quá trình hội nhập
kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định
thương mại tự do (FTA) như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật
Bản, FTA Việt Nam – Chi Lê, FTA Việt Nam – Hàn Quốc; FTA Việt Nam – EU,
FTA với Liên minh kinh tế Á Âu, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
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(TPP). Trong các thỏa thuận thương mại này, nghĩa vụ liên quan đến TBT cũng là
một nghĩa vụ bắt buộc.
Nội dung cam kết về TBT nhấn mạnh vai trò minh bạch hóa chính sách của
các quốc gia nhằm đảm bảo rằng các biện pháp TBT không trở thành rào cản
thương mại trá hình. Để thực hiện mục tiêu này, WTO đã yêu cầu các quốc gia
phải xây dựng cơ quan có chức năng thông báo về TBT cùng với các Điểm Hỏi –
Đáp quốc gia để đảm bảo tính minh bạch, thông suốt và hạn chế các vi phạm về
xây dựng rào cản thương mại. Đồng thời, Việc này cũng đặt ra yêu cầu cho mỗi
quốc gia phải xây dựng một mô hình tư vấn TBT hiệu quả để kịp thời đưa ra bình
luận và yêu cầu sửa đổi (nếu cần) khi nhận được các thông tin chính sách TBT mới
từ các quốc gia khác, đảm bảo chính sách đó phù hợp với quy định quốc tế, giảm
thiểu thiệt hại có thể xảy ra cho thương mại của quốc gia mình. Tuy nhiên, đây
cũng chính là thách thức lớn nhất trong kiểm soát TBT ở Việt Nam.
Sau gần 10 năm tham gia WTO, việc kiểm soát TBT của Việt Nam hiện nay
chủ yếu tập trung tại Văn phòng TBT Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng, và mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp TBT đặt tại
các Bộ/ngành và địa phương, chức năng chủ yếu là kết nối hệ thống TBT trong
nước và hệ thống TBT của các nước thành viên WTO. Tuy nhiên, số lượng nhân
sự của Văn phòng và mạng lưới TBT quá ít và cách thức tổ chức hoạt động còn
nhiều bất cập, do vậy hiệu quả và phạm vi hoạt động của hệ thống này còn rất nhỏ
bé. Chúng ta hiện vẫn chưa xây dựng được mô hình tư vấn chuyên gia và cơ chế
tham vấn chuyên gia về TBT đáp ứng được yêu cầu về đánh giá sự phù hợp của
các chính sách TBT mà các quốc gia khác đưa ra. Hệ thống mạng lưới TBT của
Việt Nam chưa trả lời được các câu hỏi như: Làm thế nào để đánh giá được chính
sách TBT các quốc gia đệ trình lên WTO có phải vì mục đích bảo hộ thương mại
hay không? Làm sao để thường xuyên cập nhật và phản hồi các thông báo TBT
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mới trong vòng 60 ngày theo quy định của WTO? Làm thế nào để thông tin kịp
thời tới cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp có sự chuẩn bị phù
hợp? Làm thế nào để vận dụng các quy định về TBT để xây dựng hệ thống các
quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước vừa đảm bảo không cản trở thương mại
quốc tế, vừa đảm bảo vệ sinh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi
trường.
Hạn chế trong mạng lưới TBT của Việt nam đã gây cản trở rất lớn cho các
Bộ/ngành trong việc nghiên cứu, tiếp nhận và xử lý các thông báo TBT mới do
WTO gửi tới cũng như xây dựng, đánh giá hợp quy và gửi tới WTO các TBT mới
của chúng ta, đồng thời công tác hỏi đáp, tư vấn và cung cấp thông tin về các TBT
mới cho doanh nghiệp cũng chưa đạt hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập
kinh tế sâu hiện nay. Đã xảy ra rất nhiều trường hợp doanh nghiệp và cơ quan
quản lý Việt Nam hoàn toàn không biết thông tin về việc các quốc gia nhập khẩu
có quy chuẩn mới đối với hàng hóa nhập khẩu, dẫn đến tình trạng hàng xuất khẩu
bị trả lại như trường hợp các doanh nghiệp dệt may và da giày do Bộ Công
Thương quản lý trong thời gian gần đây.
Thực tiễn hoạt động của hệ thống kiểm soát TBT Việt Nam cũng như bối
cảnh hội nhập mới của nền kinh tế đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hình thành một
tổ chức tư vấn có sự tổ chức tốt với sự tham gia của các chuyên gia có chuyên môn
sâu về pháp luật ngoại thương, thương mại quốc tế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
thuật…, nhằm hình thành mô hình tư vấn và cơ chế tham vấn chuyên gia hiệu quả
cho Việt Nam khi hội nhập sâu với kinh tế thế giới.
(Còn tiếp)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/07/2018-15/08/2018
Nước thông báo

Số lượng

Vấn đề thông báo

TB
Ả Rập Xê Út

10

Pho mát; Đồ bảo hộ; Pháo hoa; Pin; Phương tiện đường bộ
nói chung; Rau quả, trái cây; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Argentina

7

Dây thép; Xi măng; Giày dép; Sơn và Véc ni; Ống nhôm;
Hệ thống năng lượng mặt trời

Armenia

2

Vận tải đường sắt

Ấn Độ

2

Thực phẩm; Cần cẩu

Bahrain

4

Pho mát; Rau Quả; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Brazil

20

Điều hoà; Máy biến áp điện; Thịt và các sản phẩm từ thịt;
Thuốc; Thực phẩm nói chung; Cà chua; Thực phẩm đóng
gói; Mỹ phẩm; Cá; Đồ nội thất

Canada

10

Thông tin vô tuyến; Dược phẩm; Ứng dụng CNTT trong
giao thông vận tải và thương mại; Hệ thống viễn thông; Đồ
chơi dành cho trẻ em; Xe buýt

Chi lê

11

Bộ điều hợp; Bao cao su; Chất tẩy rửa; Lò sưởi; Thiết bị
điện dùng cho chăm sóc da và tóc; Điều hoà; Thực phẩm;
Sữa và pho mát; Ga; Ống nhựa

Colombia

3

Các sản phẩm may mặc; Thuốc; Hoá chất

Costa Rica

4

Phương pháp tổng hợp xét nghiệm và phân tích các sản
phẩm thực phẩm; Dược phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa;

Cộng hoà Séc

28

Dụng cụ đo lường; Đo lưu lượng chất lỏng; Dụng cụ đo
âm; Dụng cụ bức xạ; Dụng cụ đo khối lượng; Sữa và các
sản phẩm từ sữa; Đồ bảo vệ bức xạ; Hóa chất hữu cơ;
Năng lượng hạt nhân nói chung

Các Tiểu Vương
quốc Ả Rập
thống nhất

5

Thuốc lá; Pho mát; Rau quả, Trái cây; Sữa và các sản
phẩm từ sữa

Đài Loan

6

Mũ bảo hiểm công nghiệp; Bút La se; Nông nghiệp hữu cơ;
Dụng cụ cân; Thiết bị đun nước; Thiết bị bảo vệ hô hấp

Ecuador

10

Đồ chơi; Xi măng; Phương tiện cơ giới nói chung; Điều
hoà; Bộ lọc; Ván ép; Thép làm cốt bê tông; Đồ nội thất;
Đèn huỳnh quang

El Salvador

3

Cá; Dược phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Guatemala

3

Phương pháp tổng hợp xét nghiệm và phân tích cho sản
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phẩm thực phẩm; Dược phẩm nói chung; Sữa và các sản
phẩm từ sữa
Hàn Quốc

6

Thực phẩm; Dược mỹ phẩm; Thiết bị gia dụng; Thiết bị
điện; Sản phẩm nông nghiệp và thủy sản thân thiện với môi
trường

Hoa Kỳ

26

Thiết bị phòng hoả; Bảo vệ môi trường; Sản phẩm của
ngành công nghiệp hóa chất; Bể bơi, bồn tắm nước nóng và
spa; Vật liệu xây dựng; Thiết bị cho trẻ em; Dụng cụ đo
lường; Máy bay vận tải; Động cơ Turbo; Nhiên liệu tái tạo;
Thực phẩm đóng gói

Honduras

2

Dược phẩm nói chung; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Israel

25

Tã trẻ sơ sinh dùng một lần; Ống tiêm y tế; Đồ uống không
cồn; Vật liệu xây dựng; Bộ giữ nhiệt; Hệ thống xử lý nước
uống; Mỳ ống; Thiết bị cho trẻ em; Cà phê; Đồ chơi; Ăngten; Vật liệu xây dựng chống cháy; Xi măng; Đèn chiếu
sáng; Ngũ cốc; Các tiêu chuẩn khác liên quan đến đèn; Sản
phẩm thép

Jamaica

8

Thép chịu nhiệt; Thép dạng thanh; Thép làm cốt bê tông

Kuwait

4

Pho mát; Rau quả, trái cây; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Kenya

9

Sản phẩm động vật nói chung; Đồ uống giải khát nói chung

Liên minh Châu
Âu

9

Phương tiện đường bộ; Kỹ thuật đường sắt; Mỹ phẩm;
Dịch vụ điện thoại; Thực phẩm nói chung; Chất độc; Phân
bón

Liberia

2

Nhiên liệu lỏng

Mexico

20

Bình áp suất khí, bình gas; Van; Thiết bị nhận và truyền;
Thiết bị đo lường; Dầu khí; Năng lượng mặt trời; Thiết bị
nấu ăn; Xe cơ giới; Thiết bị đầu cuối di động; Điều hoà; Tủ
lạnh và tủ đông gia dụng; Thiết bị lặn và thiết bị bảo hộ cá
nhân; Hoá chất; Thiết bị chặn tín hiệu điện thoại di động,
thông tin vô tuyến và truyền dữ liệu; Sản phẩm dầu mỏ và
thiết bị xử lý khí tự nhiên

Nam Phi

2

Thực phẩm

Nhật Bản

2

Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác; Dược phẩm

Nicaragua

3

Thực phẩm; Dược phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Nigeria

1

Trà

Oman

4

Pho mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Rau quả, Trái cây

Pakistan

4

Đèn huỳnh quang
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Panama

3

Dược phẩm; Thực phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Peru

3

Dược phẩm

Qatar

4

Pho mát; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Rau quả, Trái cây

Rwanda

39

Thuốc trừ sâu; Trà; Nhiên liệu lỏng; Thuốc khử trùng và
thuốc sát trùng; Hoá chất; Ngũ cốc; Đồ uống có cồn; Sữa
và các sản phẩm từ sữa; Mỹ phẩm; Thức ăn chăn nuôi; Hóa
chất làm sạch nước; Bơ

Saint Lucia

1

Bao bì

Singapore

1

Đèn

Tanzania

7

Thép; Ghim, đinh

Thái Lan

3

Ống nhựa PVC; Thiết bị đầu cuối viễn thông; Thực phẩm;
Thông tin vô tuyến

Tunisia

1

Cá

Thổ Nhĩ Kỳ

3

Đường; Thực phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa

Thuỵ sỹ

1

Bút lase

Trung Quốc

7

Máy dò kim loại cầm tay nói chung; Hệ thống kiểm tra an
ninh tia X

Uganda

76

Cá và các sản phẩm thuỷ sản; Giày dép; Phân bón; Hợp
kim đồng và đồng; Thép; Bao bì; Thực phẩm; Muối; Hóa
chất dùng cho mục đích khử trùng công nghiệp và sinh
hoạt; Dệt may; Bảo vệ môi trường; Sản phẩm của ngành
công nghiệp hóa chất; Thuốc khử trùng; Nhiên liệu; Thịt và
các sản phẩm từ thịt; Gia vị; Phụ gia thực phẩm; Sữa và
các sản phẩm từ sữa; Ngũ cốc; Mỹ phẩm; Ghim và đinh;

Ukraine

1

Thiết bị áp lực

Việt Nam

1

Hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi được phân công quản lý
của Bộ Y tế

Yemen

4

Pho mát; Rau quả, trái cây; Sữa và các sản phẩm từ sữa
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Hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Ngày 09/8/2018, Việt Nam thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Thông tư ban hành
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả
năng gây mất an toàn thuộc phạm vi
được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả
năng gây mất an toàn thuộc phạm vi
được phân công quản lý của Bộ Y tế gồm 05 nhóm sản phẩm, hàng hoá sau đây:
1. Thuốc.
2. Nguyên liệu làm thuốc.
3. Trang thiết bị y tế.
4. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
5. Phụ gia Thực phẩm
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 tham gia góp ý kiến là ngày 08/10/2018. 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%20TT%202018-TTBYT%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a%20nh%
C3%B3m%202_V5_7_8_2018.doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/134
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Máy dò kim loại cầm tay
Ngày 27/7/2018, Trung Quốc thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho máy dò
kim loại cầm tay. Tiêu chuẩn này quy định
các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy
tắc kiểm tra, nhận dạng, nhãn, bao bì và các
tài liệu kỹ thuật kèm theo của máy dò kim loại cầm tay. Mục đích của dự thảo để
đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể tử ngày
thông báo cho Ban thư ký WTO. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ
ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến
là ngày 28/9/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_4056_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1279
Thuốc trừ sâu
Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký
thuốc trừ sâu. Để tăng cường sử dụng an
toàn thuốc trừ sâu, Hệ thống đăng ký thuốc
trừ sâu sẽ được sửa đổi các nội dung như
hệ thống đánh giá, đăng ký, v.v.. Thời gian
dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có
hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày 15/6/2018. Ngày chính xác sẽ được tuyên
bố trong sắc lệnh của chính phủ. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO
tham gia góp ý kiến là ngày 30/9/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_4136_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/605
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Sản phẩm sinh học
Ngày 26/7/2018, Nhật Bản thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các
yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh
học. Cụ thể, sẽ sửa đổi các yêu cầu đối
với sản phẩm huyết tương người đông
lạnh.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 là ngày 26/8/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_4008_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/604
Thực phẩm
Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc
đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi nhãn thực
phẩm biến đổi gen. Lần đầu tiên, giấy
phép nhập khẩu khoai tây biến đổi gen dự
kiến sẽ được cấp cho người tiêu dùng, sau
khi kiểm tra an toàn theo Điều 18 của Đạo luật vệ sinh thực phẩm. Bất cứ ai nhập
khẩu khoai tây và/hoặc thực phẩm có chứa khoai tây làm nguyên liệu vào Hàn
Quốc đều phải kiểm tra xem liệu nhãn sản phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn ghi nhãn
thực phẩm biến đổi gen hay không . Mục đích của Dự thảo nhằm đảm bảo quyền
lựa chọn của người tiêu dùng bằng cách ghi nhãn thông tin về sản phẩm. Thời gian
dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 31/8/2018. Hạn cuối
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cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 31/8/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_4348_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/785
Dược mỹ phẩm
Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi đối với "Quy định về
phê duyệt, thông báo và đánh giá Dược
mỹ phẩm. Bản sửa đổi được đề xuất
nhằm làm rõ phạm vi ngoại lệ liên quan
đến việc xem xét độ an toàn, hiệu quả
cũng như phạm vi miễn trừ về việc gửi
dữ liệu thử nghiệm độc tính trong quy
trình phê duyệt các Dược mỹ phẩm sử dụng để hỗ trợ y tế có nguồn gốc từ dệt, cao
su và giấy. Mục đích của Dự thảo nhằm tăng cường quản lý an toàn Dược mỹ
phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày
13/10/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_4349_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/786
Thiết bị gia dụng
Ngày 09/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Quy định về thiết bị quản lý hiệu suất năng lượng. Các nội dung chính
của Dự thảo như sau: Các sản phẩm máy làm lạnh, máy nén khí, màn hình hiển thị
được chỉ định phạm vi, tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và phương pháp thử mới
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Tăng tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng: Máy hút bụi
Làm rõ định nghĩa, phạm vi... đối với: Điều hoà, Nồi cơm điện, Hệ thống bơm
nhiệt đa năng, Đèn LED.
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và người tiêu dùng. Thời gian dự
kiến thông qua vào 01/10/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày
01/10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào
ngày 08/10/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_4292_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/784
Thiết bị đầu cuối viễn thông
Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx):
Tương thích điện từ. NBTC TS 300125xx (20xx) sẽ thay thế cho NTC TS
3001-2555 (2012), quy định các yêu cầu
kỹ thuật tối thiểu đối với khả năng tương
thích điện từ của thiết bị đầu cuối viễn
thông. Quy định mới sẽ bổ sung các yêu
cầu tương thích điện từ tùy chọn TISI 1561-2556 (2013) và IEC 62368-1. Mục
đích của Dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.
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 08/10/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_4306_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/THA/517
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
TT

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Số hiệu
1

Ngày ban

Nội dung chi tiết

hành

Thông tư

Sửa đổi Phụ lục I

20/2018/TT-

“Danh mục sản

n-ban/Thuong-mai/Thong-tu-

BCT của Bộ

phẩm dệt may chịu

20-2018-TT-BCT-sua-doi-

trưởng Bộ

sự điều chỉnh của

Phu-luc-I-QCVN-01-2017-

Công Thương

Quy chuẩn” kèm

BCT-tai-Thong-tu-21-2017-

theo Quy chuẩn kỹ

TT-BCT-390932.aspx

15/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

thuật quốc gia
QCVN:01/2017/BC
T tại Thông tư
21/2017/TT-BCT
2

Quyết định

Bổ sung danh mục

4883/QĐ-BYT

dịch vụ, quy chuẩ n

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

của Bộ trưởng
Bộ Y tế

kỹ thuật khám bệnh,

dinh-4883-QD-BYT-2018-

chữa bệnh được xếp

bo-sung-danh-muc-kham-

tương đương về kỹ

benh-duoc-xep-tuong-duong-

thuật và chi phí thực

ve-ky-thuat-390192.aspx

08/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

hiện theo Thông tư
15/2018/TT-BYT
3

4

Quyết định

Tài liệu chuyên môn,

4825/QĐ-BYT

quy chuẩ n kỹ thuâ ̣t

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

của Bộ trưởng
Bộ Y tế

hướng dẫn chẩn

dinh-4825-QD-BYT-2018-

đoán và điều trị ung

tai-lieu-chuyen-mon-Huong-

thư phổi không tế

dan-chan-doan-va-dieu-tri-

bào nhỏ

ung-thu-phoi-390107.aspx

06/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

Thông tư

Định mức kinh tế -

44/2018/TT-

quy chuẩ n kỹ thuật

n-ban/Giao-thong-Van-

BGTVT của

công tác nạo vét

tai/Thong-tu-44-2018-TT-

Bộ trưởng Bộ

công trình hàng hải

BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-

03/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
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Giao thông vận

ky-thuat-cong-tac-nao-vet-

tải

cong-trinh-hang-hai391755.aspx

5

Thông tư

Quy định danh mục

06/2018/TT-

cơ sở vật chất, quy

n-ban/Lao-dong-Tien-

BLĐTBXH

chuẩ n kỹ thuâ ̣t đánh

luong/Thong-tu-06-2018-TT-

của Bộ trưởng
Bộ Lao động -

giá kỹ năng nghề

BLDTBXH-co-so-vat-chat-

quốc gia cho các

trang-thiet-bi-danh-gia-ky-

Thương binh

nghề kỹ thuật khai

nang-nghe-quoc-gia-

và Xã hội

thác mỏ hầm lò; kỹ

389314.aspx

01/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

thuật xây dựng mỏ
hầm lò và kỹ thuật
cơ điện mỏ hầm lò ở
các bậc trình độ kỹ
năng nghề 1, 2, 3
6

7

Quyết định

Công bố Tiêu chuẩn

2092/QĐ-

quốc gia về Công

n-ban/Cong-nghe-thong-

BKHCN của

nghệ thông tin

tin/Quyet-dinh-2092-QD-

26/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

Bộ trưởng Bộ

BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-

Khoa học và

chuan-quoc-gia-ve-Cong-

Công nghệ

nghe-thong-tin-391678.aspx

Thông tư

Quy định về quy

16/2018/TT-

chuẩ n kỹ thuâ ̣t kiểm

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

BYT của Bộ

soát nhiễm khuẩn

tu-16-2018-TT-BYT-quy-

trưởng Bộ Y tế

trong cơ sở khám

dinh-ve-kiem-soat-nhiem-

bệnh, chữa bệnh

khuan-trong-co-so-kham-

20/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

benh-chua-benh-389675.aspx
8

Quyết định

Tài liệu chuyên môn,

4562/QĐ-BYT

quy chuẩ n kỹ thuâ ̣t

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

của Bộ trưởng
Bộ Y tế

hướng dẫn chẩn

dinh-4562-QD-BYT-2018-

đoán và điều trị bệnh

tai-lieu-chuyen-mon-chan-

phổi tắc nghẽn mạn

doan-dieu-tri-benh-phoi-tac-

19/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
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tính
9

nghen-man-tinh-389739.aspx

Quyết định

Danh mục dịch vụ,

4442/QĐ-BYT

quy chuẩ n kỹ thuật

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

của Bộ trưởng
Bộ Y tế

khám bệnh, chữa

dinh-4442-QD-BYT-2018-

bệnh được xếp tương

dich-vu-ky-thuat-kham-benh-

đương về kỹ thuật và

chi-phi-thuc-hien-theo-15-

chi phí thực hiện

2018-TT-BYT-387637.aspx

13/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va

theo Thông tư
15/2018/TT-BYT

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

Loại văn bản/ Số
hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban
hành

Nội dung chi tiết

1

Thông tư
22/2018/TT-BCT
của Bộ trưởng Bộ
Công thương

Hướng dẫn về đấu
giá hạn ngạch thuế
quan nhập khẩu
đường năm 2018

21/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Thuong-mai/Thong-tu22-2018-TT-BCT-huongdan-ve-dau-gia-han-ngachthue-quan-nhap-khau-duong391563.aspx

2

Quyết định
532/QĐ-QLD của
Cục trưởng Cục
Quản lý Dược

Danh mục 02 thuốc
nước ngoài (thuốc
chứa hoạt chất kháng
virus đăng ký lần đầu
- số đăng ký có hiệu
lực 03 năm) được cấp
số đăng ký lưu hành
tại Việt Nam - Đợt
100

16/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-532-QD-QLD-2018danh-muc-02-thuoc-nuocngoai-duoc-cap-so-dang-kyDot-100-391688.aspx

3

Quyết định
3177/QĐ-BNNQLCL của Bộ
Nông nghiệp và
Phát triển nông
thôn

Công bố thủ tục hành
chính mới, thay thế,
bị bãi bỏ lĩnh vực
Quản lý chất lượng
nông lâm sản và thủy
sản thuộc phạm vi
chức năng quản lý

09/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Bo-may-hanhchinh/Quyet-dinh-3177-QDBNN-QLCL-2018-cong-bothu-tuc-hanh-chinh-quan-lychat-luong-nong-lam-thuysan-391316.aspx
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4

Thông tư
17/2018/TT-BYT
của Bộ trưởng Bộ
Y tế

Sửa đổi Thông tư
22/2017/TT-BYT
quy định về tiêu
chuẩn sức khỏe của
thuyền viên làm việc
trên tàu biển Việt
Nam và công bố cơ
sở khám sức khỏe
cho thuyền viên

06/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Giao-thong-Vantai/Thong-tu-17-2018-TTBYT-sua-doi-Thong-tu-222017-TT-BYT-tieu-chuansuc-khoe-cua-thuyen-vien390178.aspx

5

Quyết định
30/2018/QĐ-TTg
của Thủ tướng
Chính phủ

Quy định về trình tự,
thủ tục xác nhận
hàng hóa sử dụng
trực tiếp cho phát
triển hoạt động ươm
tạo công nghệ, ươm
tạo doanh nghiệp
khoa học và công
nghệ, đổi mới công
nghệ; phương tiện
vận tải chuyên dùng
trong dây chuyền
công nghệ sử dụng
trực tiếp cho hoạt
động sản xuất của dự
án đầu tư

31/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Doanh-nghiep/Quyetdinh-30-2018-QD-TTg-xacnhan-hang-hoa-su-dung-tructiep-cho-phat-trien-uom-taocong-nghe-389200.aspx

6

Quyết định
4592/QĐ-BYT
của Bộ trưởng Bộ
Y tế

Công bố thủ tục hành
chính được ban hành
trong Thông tư
13/2018/TT-BYT
quy định về chất
lượng dược liệu,
thuốc cổ truyền

23/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Bo-may-hanhchinh/Quyet-dinh-4592-QDBYT-2018-cong-bo-thu-tuchanh-chinh-ban-hanh-trongThong-tu-13-2018-TT-BYT388388.aspx

7

Thông tư
07/2018/TTBNNPTNT của
Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và
Phát triển nông
thôn

Quy định về kiểm tra
tạp chất trong tôm và
sản phẩm tôm

10/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/Linh-vuc-khac/Thongtu-07-2018-TT-BNNPTNTquy-dinh-ve-kiem-tra-tapchat-trong-tom-va-san-phamtom-387941.aspx

8

Quyết định
450/QĐ-QLD của
Cục trưởng Cục

Danh mục 01 thuốc
sản xuất trong nước
(thuốc điều trị ung

06/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-450-QD-QLD-2018-
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Quản lý Dược

thư đăng ký lần đầu số đăng ký hiệu lực
03 năm) được cấp số
đăng ký lưu hành tại
Việt Nam - Đợt 162
bổ sung

9

Quyết định
449/QĐ-QLD của
Cục trưởng Cục
Quản lý Dược

Danh mục 01 thuốc
sản xuất trong nước
(thuốc chứa hoạt chất
kháng virus đăng ký
lần đầu - số đăng ký
có hiệu lực 03 năm)
được cấp số đăng ký
lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 162 bổ
sung

06/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-449-QD-QLD-2018danh-muc-01-thuoc-san-xuattrong-nuoc-duoc-cap-sodang-ky-Dot-162389414.aspx

10

Quyết định
448/QĐ-QLD của
Cục trưởng Cục
Quản lý Dược

Danh mục 17 thuốc
sản xuất trong nước
được cấp số đăng ký
lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 162 bổ
sung

06/07/2018

https://thuvienphapluat.vn/va
n-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-448-QD-QLD-2018danh-muc-17-thuoc-san-xuattrong-nuoc-duoc-cap-sodang-ky-Dot-162389413.aspx

danh-muc-01-thuoc-san-xuattrong-nuoc-cap-so-dang-kyDot-162-387265.aspx
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Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp)

E. HIỆP ĐỊNH TBT
Điều 2: Sự chuẩn bị, thông qua và ứng dụng các quy chuẩn kỹ thuật của các
cơ quan Chính phủ (tiếp)
Trong vụ EC – Các sản phẩm từ Hải cẩu, Ban Hội thẩm nhận thấy các cộng đồng
bản địa (IC) và việc quản lý tài nguyên biển (MRM) áp dụng ngoại lệ đối với lệnh
cấm của EU trên các sản phẩm từ hải cẩu là vi phạm Điều 2.1 của Hiệp định
TBT.74 Ban Hội thẩm nhận thấy ngoại lệ IC đã tạo ra tác động bất lợi đến các sản
phẩm hải cẩu nhập khẩu từ Canada, vì nó cho phép hầu như tất cả các sản phẩm
hải cẩu từ Greenland vào thị trường EU, trong khi đó loại trừ phần lớn các sản
phẩm hải cẩu đến từ Canada; tương tự, Ban Hội thẩm nhận thấy ngoại lệ MRM
cũng tạo ra tác động bất lợi đến các sản phẩm hải cẩu từ Canada, khi tất cả các sản
phẩm hải cẩu nội địa EU đều có đủ điều kiện theo ngoại lệ MRM, trong khi hầu
như tất cả các sản phẩm hải cẩu của Canada lại không đủ điều kiện đó. Ban Hội
thẩm sau đó xem xét lại liệu tác động bất lợi do ngoại lệ IC và MRM gây ra có
hoàn toàn xuất phát từ sự khác biệt của các quy định hợp pháp hay không, bằng
cách: (1) xem xét liệu sự khác biệt có liên quan đến mục tiêu của chương trình bảo
vệ hải cẩu của EU hay không; (2) nếu không, liệu có nguyên nhân hay lý do nào
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có thể chứng minh sự khác biệt này dù thiếu sự liên quan hợp lý với mục đích
không; và (3) liệu sự khác biệt này có được tạo ra hay áp dụng theo cách không
công bằng hoặc có phân biệt đối xử một cách tùy tiện hay không. Cuối cùng Ban
Hội thẩm quyết định tác động bất lợi không chỉ xuất phát từ sự khác biệt giữa các
quy định hợp lý. Cơ quan phúc thẩm đảo ngược kết luận của Ban Hội thẩm và cho
rằng hệ thống bảo vệ hải cẩu của EU đã tạo ra quy định kỹ thuật nhằm vào các
nguyên tắc quy định trong Hiệp định TBT, và do đó tuyên bố kết luận của Ban Hội
thẩm không có giá trị pháp lý theo Điều 2.1, 2.2, 5.1.2, và 5.2.1 của Hiệp định
TBT.75 Cơ quan phúc thẩm tán thành kết luận của Ban hội thẩm khi phân tích về
cáo buộc theo Điều I:1 và III:4 của GATT, và trong bối cảnh yêu cầu bồi thường
theo các quy định, lại trái với yêu cầu tại Điều 2.1 của Hiệp định TBT, không cần
thiết phải thực hiện thêm phân tích xem liệu việc đối xử bất lợi như vậy có chỉ
xuất phát từ sự khác biệt của những quy định hợp pháp hay không ".76
Trong vụ Mỹ - COOL (Điều 21.5 - Canada và Mê-xi-cô), Cơ quan hội thẩm giữ
nguyên kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng biện pháp COOL điều chỉnh đã vi
phạm Điều 2.1 của Hiệp định TBT vì đã đối xử đối với các sản phẩm gia súc của
Canada và Mê-xi-cô kém ưu đãi hơn so với các sản phẩm gia súc trong nước.77
Cơ quan phúc thẩm tán thành kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng biện pháp
COOL điều chỉnh làm tăng gánh nặng về lưu trữ hồ sơ hơn so với biện pháp
COOL ban đầu, trong những phát hiện về khả năng ghi nhãn không chính xác, và
phát hiện liên quan đến việc miễn giảm theo quy định của biện pháp COOL điều
chỉnh.
Trong vụ Mỹ - Cá ngừ II (Mê-xi-cô) (Điều 21.5 - Mê-xi-cô), Ban Hội thẩm nhận
thấy một số khía cạnh cụ thể của biện pháp chưa phù hợp với Điều 2.1 của Hiệp
định TBT.78 Ban Hội thẩm kết luận rằng những tiêu chí trong biện pháp cá ngừ
điều chỉnh không làm cho cá ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ của Mê-xi-cô bị đối
xử kém ưu đãi hơn cá ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ có nguồn gốc từ bất kỳ quốc
gia nào khác, và vì thể phù hợp với Điều 2.1 của Hiệp định TBT. Tuy nhiên, Ban
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Hội thẩm nhận thấy những yêu cầu kiểm định khác nhau và yêu cầu theo dõi và
kiểm tra trong biện pháp cá ngừ sửa đổi đã không tạo ra sự phân biệt đối xử giữa
cá ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ của Mê-xi-cô vì đối xử khác biệt so với các sản
phẩm tương tự từ Mỹ khai thác các sản phẩm tương tự ở các quốc gia khác, vi
phạm Điều 2.1 của Hiệp định TBT .
Trong vụ Mỹ - Cá ngừ II (Mê-xi-cô), Cơ quan phúc thẩm bác bỏ kết luận của Ban
Hội thẩm cho rằng Mê-xi-cô đã chứng minh rằng quy định dán nhãn an toàn cá
heo của Mỹ khắt khe hơn hạn chế thương mại quá mức cần thiết để hoàn thành các
mục tiêu hợp pháp của Mỹ, và vì thế không phù hợp với Điều 2.2.79 Cơ quan
phúc thẩm đưa ra lý do rằng Ban Hội thẩm đã phân tích và so sánh thiếu sót giữa
các biện pháp thách thức và các biện pháp thay thế do Mê-xi-cô đưa ra, và nhận
thấy rằng các biện pháp thay thế sẽ không đóng góp tương tự cho mục tiêu của
Mỹ, so với các biện pháp thách thức, ở tất cả các khu vực đại dương. Căn cứ vào
đó, Cơ quan phúc thẩm bác bỏ kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng biện pháp này
không phù hợp với Điều 2.2. Cơ quan phúc phẩm giải quyết kháng cáo khác của
Mê-xi-cô và bác bỏ cáo buộc của Mê-xi-cô cho rằng Ban Hội thẩm đã phạm sai
lầm khi tìm ra rằng mục đích bảo vệ cá heo của Mỹ là mục tiêu chính đáng, và
Mê-xi-cô cáo buộc rằng Ban Hội thẩm đã phạm sai lầm khi tiến hành kiểm tra liệu
có biện pháp thay thế ít hạn chế thương mại hơn hay không sau khi phát hiện ra
biện pháp đang sử dụng được cho là tốt nhất, chỉ phần nào thực hiện được mục
tiêu của Mỹ.
Trong vụ Mỹ - COOL, Cơ quan phúc thẩm bác bỏ kết luận của Ban Hội thẩm cho
rằng biện pháp COOL đã vi phạm Điều 2.2 của Hiệp định TBT vì nó đã không
hoàn thành được mục tiêu chính đáng trong việc cung cấp cho người tiêu dùng các
thông tin về nguồn gốc, nhưng đã không thể hoàn thành phân tích pháp lý để quyết
định liệu biện pháp COOL có hạn chế thương mại quá mức cần thiết để đạt được
mục đích hay không.80 Cơ quan phúc thẩm không tán thành ý kiến cho rằng biện
pháp này có thể phù hợp với Điều 2.2 chỉ khi nó đạt được các mục tiêu hoặc vượt
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mức tối thiểu thực hiện, và cho rằng Ban Hội thẩm có vẻ đã bỏ qua chính phát hiện
của mình, trong đó chứng minh rằng biện pháp COOL đã đóng góp ở một mức độ
nhất định để đạt được mục tiêu.
Trong vụ EC - Các sản phẩm hải cẩu, Ban Hội thẩm nhận thấy lệnh cấm của EU
đối với các sản phẩm hải cẩu không phù hợp với Điều 2.2 của Hiệp định TBT.81
Ban đầu, Ban Hội thẩm xem xét đến các mục tiêu mà biện pháp này theo đuổi,
trong đó xác định giải quyết quan ngại của cộng đồng EU về các vấn đề đạo đức
đối với việc bảo vệ hải cẩu. Sau đó, Ban Hội thẩm kết luận đây là một mục đích
chính đáng. Ban Hội thẩm nhận thấy hệ thống giám sát hải cẩu của EU đã đóng
góp vào việc hoàn thành mục tiêu, mặc dù trường hợp ngoại lệ của lệnh cấm đối
với các cộng đồng bản địa và việc quản lý tài nguyên biển. Cuối cùng, Ban Hội
thẩm xem xét đến biện pháp thay thế do bên khiếu nại đề xuất (bao gồm các tiêu
chí bảo vệ động vật với yêu cầu về chứng nhận và dán nhãn) để ngăn chặn rủi ro
săn bắt hải cẩu và những thách thức trong việc giám sát và chứng nhận; Ban Hội
thẩm kết luận rằng biện pháp đề xuất thay thế không thể hiện được sự hợp lý hoặc
có đóng góp tương tự hoặc nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu như hệ thống giám
sát hải cẩu của EU. Cơ quan phúc thẩm đảo ngược kết luận của Ban Hội thẩm cho
rằng hệ thống giám sát hải cẩu của EU đã tạo thành quy định kỹ thuật cho việc
tuân theo các nguyên tắc quy định trong Hiệp định TBT, và do đó tuyên bố đó
không có hiệu lực pháp lý theo Điều 2.1, 2.2, 5.1.2, và 5.2.1 của Hiệp định TBT.82
Trong vụ Mỹ - COOL (Điều 21.5 - Canada và Mê-xi-cô), Cơ quan phúc thẩm đã
đảo ngược kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng bên khiếu nại không thực hiện một
án lệ cho rằng biện pháp COOL điều chỉnh đã vi phạm Điều 2.2 của Hiệp định
TBT.84 Cơ quan phúc thẩm đưa ra một phân tích chi tiết về một số vấn đề diễn
giải liên quan đến Điều 2.2, bao gồm trình tự và trật tự của các thành tố phân tích
cần thiết theo Điều 2.2, việc phân tích đóng góp của biện pháp này vào việc thực
hiện mục đích, việc diễn giải và áp dụng cụm từ "tính đến rủi ro không hoàn thành
mục đích có thể xảy ra ", và việc xem xét đến các biện pháp thay thế.
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74 Báo cáo Ban Hội thẩm, EC – Các sản phẩm hải cẩu, đoạn. 7.126-7.353.
75 Báo cáo cơ quan phúc thẩm, EC –Các sản phẩm hải cẩu, đoạn. 5.70.
76 Báo cáo cơ quan phúc thẩm, EC – Các sản phẩm hải cẩu, đoạn. 5.84-5.96, và
5.97-5.130.
77 Báo cáo cơ quan phúc thẩm, Mỹ – COOL (Điều 21.5 – Canada và Mê-xi-cô),
đoạn. 5.1-5.191.
78 Báo cáo Ban Hội thẩm, Mỹ – Cá ngừ II (Mê-xi-cô) (Điều 21.5 – Mê-xi-cô),
đoạn. 7.68-7.402.
79 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Mỹ – Cá ngừ II (Mê-xi-cô), đoạn. 301-342.
80 Báo cáo của cơ quan phúc thẩm, Mỹ – COOL, đoạn. 351-491.
81 Báo cáo của Ban Hội thẩm, EC – Các sản phẩm từ hải cẩu, đoạn. 7.354-7.505.
82 Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, EC –Các sản phẩm từ hải cẩu, đoạn. 5.70.
83 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Mỹ – COOL (Điều 21.5 – Canada và Mê-xi-cô),
đoạn. 7.286-7.7.616.
84 Báo cáo của cơ quan phúc thẩm, Mỹ – COOL (Điều 21.5 – Canada và Mê-xicô), đoạn. 5.192-5.340.
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Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Địa phương
Ngày 3/8, tại nhà khách Quố c hô ̣i – 192 Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng, Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo công tác
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố năm 2018.
Hội thảo có sự tham dự của Ông Trầ n Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ; Ông Trầ n Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đại
diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức
năng của Tổng cục và các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL địa phương.
Phát biểu khai ma ̣c Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần
Văn Vinh khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động tiêu chuẩn đo
lường chất lượng trong hệ thống khoa học công nghệ Việt Nam.

Ông Trầ n Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biể u khai mạc Hội thảo

Theo Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, hoạt động
TCĐLCL hiện nay có 03 Quyết định quan tro ̣ng do Thủ tướng Chính phủ ban
hành, đó là: Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành
về Mã số mã vạch; Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, áp
dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
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Chuyên mục: Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
Bản tin số 8/2018
……………………………………………………………………………………..
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà
nước; và Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về
quy chế tổ chức và hoạt động của Ma ̣ng lưới các cơ quan Thông báo và Hỏi đáp và
Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuâ ̣t trong thương ma ̣i TBT.
Tổ ng cu ̣c trưởng cũng đề câ ̣p đế n vai trò của Quyết định 712/QĐ-TTg về
việc phê duyệt chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Đây là một Quyết định hết
sức quan trọng đề cập tới vai trò của Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL trong việc
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Toàn cảnh Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe 19 bài tham luận của đại diện các
cơ quan chức năng của Tổng cục và các địa phương trình bày. Điển hình là tham
luận của Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày “Báo cáo đánh giá hoạt động TCĐLCL
địa phương năm 2017, 6 tháng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai
đoạn tiếp theo”; đại diện Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy trình bày tham luận
“Xây dựng, áp du ̣ng hê ̣ thố ng QLCL theo Tiêu chuẩ n Viêṭ Nam ISO 9001:2008
đố i với các cơ quan hành chin
́ h nhà nước ta ̣i điạ phương – thực tra ̣ng và giải
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Chuyên mục: Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
Bản tin số 8/2018
……………………………………………………………………………………..
pháp”; đại diện Vụ Đo lường trình bày tham luận “Thực thi quản lý đo lường ở địa
phương”; đại diện Vụ Tiêu chuẩn trình bày tham luận “Thực trạng và định hướng
công tác xây dựng áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương”; đa ̣i
diêṇ Cu ̣c QLCL SPHH trin
̀ h bày tham luâ ̣n “Công tác kiể m tra chấ t lươ ̣ng SPHH
điạ phương câ ̣p nhâ ̣t theo các quy đinh
̣ mới”; đa ̣i diêṇ Vu ̣ Pháp chế - Thanh tra
triǹ h bày tham luâ ̣n “Triể n khai công tác thanh tra chuyên ngành TCĐLCL” và đa ̣i
diêṇ Văn phòng TBT Viê ̣t Nam trình bày tham luâ ̣n “Đinh
̣ hướng hoa ̣t đô ̣ng triể n
khai các nhiê ̣m vu ̣ theo Quyế t đinh
̣ 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ
tướng Chiń h phủ về quy chế tổ chức và hoạt động của Ma ̣ng lưới các cơ quan
Thông báo và Hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuâ ̣t trong thương ma ̣i
TBT”…
Liên quan đến công tác TBT, để đảm bảo viêc̣ thực hiêṇ Quyế t đinh
̣
46/2017/QĐ-TTg thố ng nhấ t và đồ ng bô ̣, bà Tôn Nữ Thu ̣c Uyên - Phó Giám đố c
Văn phòng TBT Viê ̣t Nam cho rằ ng về tổ chức hoa ̣t đô ̣ng, các cơ quan địa phương
(Chi cục TCĐLCL) có thể tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý cụ
thể, chủ động sắp xếp từ nguồn lực sẵn có để thực hiện nhiệm vụ TBT trên địa bàn
tỉnh và việc bố trí, sắp xếp cần phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về cải cách
hành chính đồng thời đảm bảo thực hiện trách nhiệm phối hợp với Điểm TBT
quốc gia, các Điểm TBT của Bộ, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và trên địa
bàn tỉnh khi đưa ra một biện pháp, xử lý các vấn đề liên quan đến TBT được đồng
bộ từ trung ương đến địa phương nhằm đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.
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Bà Tôn Nữ Thục Uyên – Phó Giám đố c Văn phòng TBT Viê ̣t Nam trình bày
tham luận tại Hội thảo
Bà Tôn Nữ Thu ̣c Uyên cũng nhấ n ma ̣nh rằ ng: “Các cơ quan có liên quan
đến hoạt động TBT sẽ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng TBT Việt Nam
cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết, tăng
cường cung cấp thông tin về TBT thông qua việc chủ động thực hiện hoặc tiếp
nhận từ Điểm TBT quốc gia (Văn phòng TBT Việt Nam) các tin cảnh báo gửi cho
doanh nghiệp nhằm bảo đảm cân bằng giữa nghĩa vụ và lợi ích trong thực thi Hiệp
định TBT và chương TBT trong các FTA, qua đó giúp doanh nghiệp chuẩn bị giải
pháp trong xử lý các thách thức về hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài và trong nước.
Do vậy, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng và hoàn thiện các trang tin, các cơ
sở dữ liệu về TBT của đơn vị để chủ động cập nhật, cung cấp, xử lý thông tin về
TBT khi có yêu cầu nhằm đáp ứng việc vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam.
Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dự thảo Thông tư thay thế Quyết
định số 09/2006/QĐ-BKHCN quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của
mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại và Thông tư thay thế Thông tư 15/2012/TT-BKHCN quy định
về hoạt động và tổ chức của Ban liên ngành Hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Thời gian dự kiến ban hành vào cuối năm 2018 nên những văn bản của địa phương
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có căn cứ vào Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư 15/2012/TTBKHCN cần thiết phải có kế hoạch rà soát và điều chỉnh. Thời gian và nội dung
sửa đổi cần phù hợp với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg (Điều 6, khoản 3) và các
văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.”
Phát biểu kết luận ta ̣i Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh,
trong thời gian tới, Tổng cục TCĐLCL cần quan tâm đặc biệt đến công tác tổ
chức, các cơ quan trong Tổng cục phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ nhịp
nhàng. Đồng thời, phối kết hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ KH&CN đã đề ra
trong đó cần tăng cường năng lực cho các trung tâm, chi cục địa phương về trang
thiết bị, con người đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, làm tốt hơn
nữa vai trò tiên phong của Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Nguồ n: Phòng Thông tin – Văn phòng TBT Viê ̣t Nam
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