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Có khá nhiều các nghiên cứu về việc xây dựng mô hình tư vấn về TBT và cơ chế
tham vấn chuyên gia trong việc hỗ trợ hoạt động của Cơ quan Thông báo và Điểm
hỏi đáp TBT của các quốc gia. Nghiên cứu của Greene and Tsai (2008) về “Nâng
cao độ mở cửa thị tường thông cải cách các quy định của Trung Quốc” về phân
tích về mô hình tổ chức của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Trung Quốc.
Trong khi các cơ quan thông báo chỉ chủ yếu chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin
và gửi đi các thông báo về TBT của quốc gia thì điểm hỏi đáp lại được phát triển
mạnh mẽ để xử lý các vấn đề liên quan. Điểm Hỏi – Đáp được chia thành ba
phòng là Phòng hỏi đáp và thông báo về hàng rào kỹ thuật, Phòng nghiên cứu về
hàng rào kỹ thuật và Phòng mạng lưới để đảm bảo có khả năng xử lý tất cả các vấn
đề liên quan. Hoạt động của điểm hỏi đáp, trước hết, phải kể đến công tác kiểm tra
kỹ thuật đối với những thông báo về TBT của Trung Quốc. Điểm Hỏi – Đáp là cơ
quan chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật đối với các mẫu thông báo TBT do các Bộ
hoàn thành để trình lên WTO bao gồm mẫu, nội dung, cách diễn đạt, theo quy định
của Ủy ban TBT. Những vấn đề này sẽ được gửi tới các cơ quan thông báo TBT
của Trung Quốc thuộc Bộ Thương mại để chính thức thông báo tới WTO. Điểm
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Hỏi – Đáp đóng vai trò nơi tiếp nhận các thông báo TBT từ các nước thành viên
khác. Mỗi năm, Điểm Hỏi – Đáp tiếp nhận thông báo TBT do Ban Thư ký của
WTO gửi đi từ trang web của họ, trong vòng hai đến ba ngày kể từ ngày nhận
được thông báo, họ sẽ dịch thông báo sang tiếng Trung Quốc sau đó gửi cả bản
tiếng Trung Quốc và bản tiếng Anh đến các cơ quan chính phủ và các tổ chức
trung gian có liên quan dưới dạng văn bản (bản cứng) và dưới dạng thư điện tử
(bản mềm) đồng thời đưa các thông báo này lên trang web TBT-SPS của Điểm
Hỏi – Đáp để giúp công chúng có thể tham khảo miễn phí. Toàn bộ kinh phí hoạt
động được lấy từ ngân sách của Chính phủ.
Cũng trong nghiên cứu về Trung Quốc của Biukovic (2008) về “Sự thích nghi về
các quy định về minh bạch hóa của WTO và các thực hành ở các quốc gia gồm
Trung Quốc và Nhật Bản” cũng đã chỉ ra vai trò của tổ chức mô hình tư vấn TBT
và cơ chế tham vấn chuyên gia đó là công tác thông tin về các TBT mới tới các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Với quan điểm cho rằng vai trò góp ý cho các thông
báo về các biện pháp TBT của các thành viên khác cũng hết sức quan trọng. Góp ý
cho các biện pháp TBT do các thành viên khác đưa ra không chỉ là quyền lợi của
thành viên WTO mà còn là phương thức hữu hiệu để phối hợp các yêu cầu kỹ
thuật và nguyên tắc quản lý sản phẩm giữa các thành viên WTO. Công việc này
đóng vai trò quan trọng nhằm làm giảm và loại bỏ các trở ngại không cần thiết
trong thương mại. Trong giai đoạn đầu khi Trung Quốc mới gia nhập WTO, giới
kinh doanh trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu không quen với các
nguyên tắc của WTO. Họ không nhận thức được tầm quan trọng của việc góp ý
cho các thông báo TBT, vì vậy, các doanh nghiệp đã không đưa ra những ý kiến
ngay từ giai đoạn đầu khi các thành viên khác thông báo về các yêu cầu kỹ thuật
và thủ tục đánh giá hợp chuẩn có thể ảnh hưởng đến sản phẩm xuất khẩu của
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chỉ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề khi các
sản phẩm của họ không còn được phép nhập khẩu vào một thị trường nào đó do
các yêu cầu kỹ thuật và thủ tục đánh giá hợp chuẩn đã thông báo bắt đầu có hiệu
lực thi hành và đến lúc đó mọi việc đã trở nên quá muộn.
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Nghiên cứu của Menezes and de Souza Antunes (2005) về “Sử dụng điểm thông báo
TBT của WTO để kiểm soát các giới hạn về các quy định trong kiểm soát các vấn đề
ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và an toàn của EU” cho thấy, EU tổ chức bộ
máy điểm hỏi đáp rất tinh giản với chỉ 3 người để thực hiện việc quản lý hàng ngày
các yêu cầu thông báo (đã bao gồm một chuyên gia máy tính). Tuy nhiên, đây chỉ là
bộ phận đại diện do Điểm Hỏi – Đáp có đầu mối liên hệ ở nhiều bộ ngành. Các thông
tin về lĩnh vực khác nhau có thể tư vấn từ cán bộ các bộ ngành với trung bình từ 8 –
12 cán bộ bộ ngành được yêu cầu trả lời. Ngoài ra nhóm công tác tư vấn đảm bảo về
các thông báo sẽ được xây dựng và khi cần thiết, các cuộc họp có thể được tổ chức
với sự tham gia của các bộ ngành.
Tuy nhiên, theo WTO (2007) trong báo cáo về “Thông lệ tốt về hướng dẫn về quản lý
các cơ quan thông báo với Điểm Hỏi – Đáp quốc gia về các rào cản kỹ thuật trong
thương mại (TBT) và hiệp định kiểm dịch vệ sinh động, thực vật (SPS) của WTO” thì
điều quan trọng nhất là Điểm Hỏi – Đáp phải có đội ngũ nhân viên có khả năng phân
tích và kỹ thuật cũng như các trang thiết bị thích hợp để hoạt động hiệu quả. Điểm
Hỏi – Đáp của phần lớn các thành viên WTO cần có trình độ khoa học, cho phép họ
có thể trả lời trực tiếp các câu hỏi kỹ thuật, chẳng hạn như câu hỏi về quy trình kiểm
soát và kiểm tra, xử lý kiểm dịch, đánh giá rủi ro, các thỏa thuận song phương và đa
phương, v.v.. đội ngũ nhân viên của Điểm Hỏi – Đáp có khả năng tra cứu hiệu quả
các cơ sở dữ liệu hiện có, bao gồm địa chỉ cung cấp phân phát tài liệu của WTO, các
cơ sở dữ liệu hiện có của Codex, IPPC, FAO, OIE và các quốc gia để tiếp cận các
thông báo và luật lệ cần thiết. Ngoài ra, các vai trò khác của Điểm Hỏi – Đáp là phối
hợp, tổ chức và theo dõi. Kết hợp chức năng Cơ quan Thông báo và Điểm Hỏi – Đáp
vào cùng một đơn vị để đảm bảo phối hợp hiệu quả, càng hữu hiệu nếu cơ quan thông
báo/Điểm Hỏi – Đáp được đặt ở bộ ngành có thẩm quyền về các biện pháp liên quan
đến TBT. Một số nước thành viên WTO xây dựng Điểm Hỏi – Đáp và/hoặc cơ quan
thông báo SPS đồng thời thực hiện chức năng là Điểm Hỏi – Đáp và/hoặc Cơ quan
Thông báo TBT và là đầu mối liên hệ của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (nghĩa là
đầu mối liên hệ Codex, OIE và IPPC).

(Còn nữa)
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/08/2018-15/09/2018
Nước thông

Số lượng

Vấn đề thông báo

báo

TB

Ả Rập Xê Út

3

Thuốc lá; Rau quả; Thực phẩm

Ai Cập

26

Thực phẩm; Thiết bị âm thanh; Thiết bị điện gia dụng;
Thiết bị làm sạch; Thiết bị cho trẻ em; Giày dép; Kính
xây dựng; Da và lông thú; Thiết bị dùng trong bệnh
viện; Sản phẩm dầu mỏ; Thiết bị vệ sinh; Thiết bị làm
nóng nước; Sản phẩm hóa chất; Thiết bị nhà bếp; Điều
hòa; Chất béo và dầu ăn; Sữa

Argentina

6

Thực phẩm; Đồ nội thất; Thang máy; Đèn

Ấn Độ

3

Mũ bảo hiểm; Vải dệt; Máy biến áp

Bahrain

3

Thực phẩm; Các sản phẩm cao su và nhựa

Brazil

11

Thiết bị bảo vệ đầu; Đồ uống có cồn; Đường; Thịt cừu
và dê; Hệ thống và thiết bị sưởi ấm bằng nước bằng
năng lượng mặt trời; Thực phẩm nói chung; Đèn; Điều
hòa; Phân bón

Burundi

2

Bơ; Mỹ phẩm

Chi lê

2

Sữa và các sản phẩm từ sữa; Thép

Colombia

1

Gạch men

Costa Rica

1

Rau quả; Trái cây

Các Tiểu

2

Rau quả; Thực phẩm

10

Thiết bị đóng cắt điện; Xe buýt; Dầu nhờn; Sản phẩm

Vương quốc Ả
Rập thống nhất
Ecuador

cao su và nhựa; Dụng cụ nhà bếp; Giày dép; Điều hòa;
Gạch men
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Đài Loan

11

Cửa chống cháy của các tòa nhà; Dược phẩm; Lò
nướng gas; Thiết bị tần số vô tuyến trạm gốc; Thiết bị
đầu cuối; Đường sắt; Máy nén khí Piston; Thực phẩm
đóng gói sẵn có chứa các chất gây dị ứng; Con trỏ
laser

Hàn Quốc

1

Thực phẩm

Hoa Kỳ

18

Xe buýt trường học; Hệ thống cảnh báo khẩn cấp; Hóa
chất; Xe cơ giới; Đồ trang sức; Vật liệu xây dựng; Thịt
heo; Kỹ thuật năng lượng hạt nhân; Thuốc chống
nắng; Đường ống dẫn khí đốt; Thịt gia cầm; Rau quả
chế biến

Honduras

1

Thực phẩm

Indonesia

1

Thiết bị nghe nhìn

Israel

6

Các chất hóa học và hỗn hợp nguy hiểm; Thiết bị hút
bụi; Găng tay bảo hộ; Hóa chất xử lý nước dùng cho
người; Thiết bị nghe nhìn

Kenya

2

Tất cả các sản phẩm nhập khẩu

Kuwait

2

Rau quả; Thực phẩm

Liên minh Châu

6

Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác; Phanh;
Máy biến thế; Rượu vang

Âu
Mexico

10

Thực phẩm; Đồ nội thất; Bình nước nóng năng lượng
mặt trời; Van; Lò nướng; Thiết bị đầu cuối viễn thông;
Đồ uống có cồn; Bình gas

New Zealand

1

Cặp sách

Nam Phi

3

Rượu; Ô tô; Phương tiện giao thông đường bộ nói
chung

Nhật Bản

2

Thực phẩm; Dược phẩm

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Em ai l :

tbtvn@tcvn.gov.vn

* * W ebsi t e:

www.tbt.gov.vn

6

BẢN TIN TBT VIỆT NAM
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Oman

2

Rau quả; Thực phẩm

Paraguay

2

Mũ bảo hiểm; Đèn

Peru

2

Dược phẩm; Hóa chất hữu cơ

Pháp

1

Phân bón

Qatar

2

Rau quả; Thực phẩm

Slovenia

2

Thuốc lá; Thiết bị chống cháy

Tanzania

1

Mỹ phẩm

Thái Lan

3

Thép; Thiết bị làm lạnh

Trinidad and

1

Thép dẹt

Thổ Nhĩ Kỳ

2

Thực phẩm thể thao

Trung Quốc

1

Thiết bị y tế

Uganda

17

Dầu động cơ; Sản phẩm dệt; Tã em bé; Trà; Đường;

Tobago

Dụng cụ và vật liệu phẫu thuật; Sữa và các sản phẩm
từ sữa; Hóa chất dùng cho mục đích khử trùng công
nghiệp và sinh hoạt;
Uruguay

1

Thuốc lá

Yemen

2

Rau quả; Thực phẩm
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Mũ bảo hiểm
Ngày 10/9/2018, Ấn Độ thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo kiểm soát kỹ thuật đối với mũ
bảo hiểm. Cụ thể, mũ bảo hiểm dành cho
người đua xe 2 bánh phải đáp ứng chứng
nhận bắt buộc theo Đạo luật Tiêu chuẩn
Ấn Độ. 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 10/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông báo.
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày
10/11/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://morth.nic.in/showfile.asp?lid=3298
Mã thông báo: G/TBT/N/IND/85
Dược phẩm
Ngày 14/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Quy định liên kết bằng sáng chế
dược phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ dược phẩm của ngành
công nghiệp sáng chế, cũng như giảm nguy cơ
vi phạm sở hữu trí tuệ của ngành công nghiệp
dược phẩm nói chung chung. 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 13/11/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_4858_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/337
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Dược phẩm
Ngày 23/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 5438 phần 12, sử dụng canxi cacbonat để
xử lý nước sinh hoạt cho con người. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua
Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1018: 2013 và bản Sửa đổi 1: tháng 3 năm 2015. Những
sửa đổi cụ thể như sau:
- Thêm các tài liệu tham khảo mới vào các tài liệu quy phạm tham khảo trong đoạn
2;
- Loại bỏ cột "quan hệ với Loại B" từ bảng 3 của đoạn 5.4: "quan hệ với các thông
số hóa học";
- Thêm các phương pháp thử mới vào đoạn 6.2;
- Bổ sung vào đoạn 7 thông tin về ghi nhãn, vận chuyển và lưu trữ, tài liệu tham
khảo mới về Quy định Giao thông của Israel;
- Thay đổi các yêu cầu đánh dấu cho calcium carbonate được mô tả trong đoạn
7.4.
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. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 60 ngày kể
từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên
tham gia góp ý kiến vào 26/10/2018
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4559_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1023
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Hoá chất
Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc
SI 2302, Phần 2: Vận chuyển các chất
và hỗn hợp nguy hiểm. Những sửa đổi
chính như sau:
- Loại bỏ bình gas ra khỏi phạm vi
điều chỉnh của tiêu chuẩn;
- Sử dụng các biểu tượng nhóm rủi ro theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc - Hệ thống
phân loại và ghi nhãn hóa chất toàn cầu (GHS).
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. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 60 ngày kể
từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên
tham gia góp ý kiến vào 27/10/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4607_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1025
Găng tay bảo hộ
Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1284
phần 4, găng tay bảo hộ. Dự thảo sửa đổi
tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn
Châu Âu EN ISO 374-1: tháng 11 năm
2016 và Tiêu chuẩn ANSI/ISEA 105:
2016 . Những sửa đổi chính như sau:
- Sửa đổi phạm vi của tiêu chuẩn để có thể áp dụng luật và quy định quốc gia;
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- Loại bỏ việc tuẩn thủ tiêu chuẩn mỹ đối với tất cả các sản phẩm khác không liên
quan đến hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật;
- Sửa đổi các tham chiếu quy phạm;
- Thay đổi các yêu cầu ghi dấu và ghi nhãn và yêu cầu thông tin sẽ được cung cấp
bằng tiếng Hebrew theo Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng của Israel (Ghi nhãn
Hàng hóa).
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. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể
từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên
tham gia góp ý kiến vào 26/10/2018
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4558_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1022
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH
Stt

Loại văn bản/

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

Thông tư

Sửa đổi Phụ lục I “Danh

15/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

20/2018/TT-

mục sản phẩm dệt may

ban/Thuong-mai/Thong-tu-20-

BCT của Bộ

chịu sự điều chỉnh của

2018-TT-BCT-sua-doi-Phu-luc-

trưởng Bộ

Quy chuẩn” kèm theo

I-QCVN-01-2017-BCT-tai-

Công Thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Thong-tu-21-2017-TT-BCT-

gia

390932.aspx

Số hiệu
1

QCVN:01/2017/BCT tại
Thông tư 21/2017/TTBCT
2

Thông tư

Quy chuẩn kỹ thuật quốc

10/2018/TT-

gia thuốc thú y - Yêu

14/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-

BNNPTNT của cầu chung

10-2018-TT-BNNPTNT-Quy-

Bộ trưởng Bộ

chuan-ky-thuat-quoc-gia-thuoc-

Nông nghiệp

thu-y-Yeu-cau-chung-

và Phát triển

393491.aspx

nông thôn
4

Quyết định

Công bố Tiêu chuẩn

2092/QĐ-

quốc gia về Công nghệ

ban/Cong-nghe-thong-

thông tin

tin/Quyet-dinh-2092-QD-

BKHCN của

26/07/2018

Bộ trưởng Bộ

BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-

Khoa học và

chuan-quoc-gia-ve-Cong-nghe-

Công nghệ
6

https://thuvienphapluat.vn/van-

thong-tin-391678.aspx

Quy chuẩn kỹ

Tương thích điện từ đối

thuật quốc gia

với thiết bị điện và điện

N/Dien-dien-tu/QCVN-9-2012-

QCVN

tử gia dụng và các mục

BKHCN-SD1-2018-Tuong-

đích tương tự

thich-dien-tu-thiet-bi-dien-dien-

9:2012/BKHC

06/06/2018

N/SĐ1:2018

https://thuvienphapluat.vn/TCV

tu-gia-dung-917607.aspx

của Bộ Khoa
học Công nghệ
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Loại văn

Stt

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

bản/ Số hiệu
1

Thông

tư Sửa đổi phụ lục IV kèm

https://thuvienphapluat.vn/van-

Thông

tư

ban/Thuong-mai/Thong-tu-26-

BCT của Bộ 20/2014/TT-BCT

quy

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

26/2018/TTtrưởng

theo

14/09/2018

Bộ định về thực hiện Quy

Công thương

tu-20-2014-TT-BCT-thuc-hien-

tắc xuất xứ trong Hiệp

Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-

định khu vực thương

394754.aspx

mại tự do ASEAN - Hàn
2

Thông

tư Sửa đổi Thông tư liên

13/2018/TT-

3

tịch

05/09/2018

13/2014/TTLT-

https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Thong-tu-13-

BKHCN của BKHCN-BYT quy định

2018-TT-BKHCN-sua-doi-

Bộ trưởng Bộ về bảo đảm an toàn bức

Thong-tu-lien-tich-13-2014-

Khoa học và xạ trong y tế

TTLT-BKHCN-BYT-an-toan-

Công nghệ

buc-xa-394758.aspx

Thông

tư Danh mục thuốc thiết

19/2018/TT-

30/08/2018

yếu

https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Thong-tu-19-

BYT của Bộ

2018-TT-BYT-danh-muc-thuoc-

trưởng Bộ Y

thiet-yeu-393919.aspx

tế
4

định Loại bỏ thuốc bảo vệ

Quyết

28/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

3435/QĐ-

thực vật chứa hoạt chất

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

BNN-BVTV

Acephate,

3435-QD-BNN-BVTV-2018-

Diazinon,

của

Bộ Malathion,

Zinc

loai-bo-thuoc-bao-ve-thuc-vat-

trưởng

Bộ phosphide ra khỏi danh

khoi-danh-muc-duoc-phep-su-

Nông nghiệp mục thuốc bảo vệ thực

dung-393157.aspx

và Phát triển vật được phép sử dụng
nông thôn
5

tại Việt Nam

định Quy trình giải quyết

Quyết

2503/QĐ-

23/08/2018

miễn thuế hàng hóa nhập

https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

TCHQ

của khẩu theo điều ước quốc

dinh-2503-QD-TCHQ-2018-

Tổng

cục tế, thỏa thuận giữa Việt

Quy-trinh-mien-thue-hang-hoa-
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6

trưởng Tổng Nam với các tổ chức phi

nhap-khau-theo-dieu-uoc-quoc-

cục Hải quan

te-392556.aspx

Thông

Chính phủ

tư Hướng dẫn về đấu giá

22/2018/TT-

21/08/2018

hạn ngạch thuế quan

ban/Thuong-mai/Thong-tu-22-

BCT của Bộ nhập khẩu đường năm

2018-TT-BCT-huong-dan-ve-

trưởng

dau-gia-han-ngach-thue-quan-

Bộ 2018

Công thương
7

nhap-khau-duong-391563.aspx

định Bộ chỉ số đo lường chất

Quyết

5066/QĐ-

8

https://thuvienphapluat.vn/van-

16/08/2018

lượng dịch vụ chăm sóc

https://thuvienphapluat.vn/vanban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

BYT của Bộ Mắt

5066-QD-BYT-2018-Bo-chi-so-

trưởng Bộ Y

do-luong-chat-luong-dich-vu-

tế

cham-soc-Mat-391511.aspx
định Danh mục 02 thuốc

Quyết

16/08/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-

532/QĐ-QLD nước ngoài (thuốc chứa

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

của
trưởng

Cục hoạt chất kháng virus

532-QD-QLD-2018-danh-muc-

Cục đăng ký lần đầu - số

02-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-

Quản

lý đăng ký có hiệu lực 03

Dược

năm) được cấp số đăng

so-dang-ky-Dot-100391688.aspx

ký lưu hành tại Việt
Nam - Đợt 100
9

Nghị

định Về kinh doanh xuất khẩu

107/2018/NĐ
-CP

15/08/2018

gạo

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-

của

107-2018-ND-CP-kinh-doanh-

Chính phủ
10

Quyết

xuat-khau-gao-391331.aspx

định Công bố bảng mã HS

2284/QĐ-

https://thuvienphapluat.vn/van-

15/08/2018

đối với phương tiện đo

https://thuvienphapluat.vn/vanban/Xuat-nhap-khau/Quyet-

BKHCN của nhóm 2 phải phê duyệt

dinh-2284-QD-BKHCN-2018-

Bộ trưởng Bộ mẫu thuộc đối tượng

cong-bo-Bang-ma-HS-phuong-

Khoa học và kiểm tra nhà nước về đo

tien-do-nhom-2-phai-phe-duyet-

Công nghệ

lường khi nhập khẩu

mau-392885.aspx
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Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp)

Điều 2: Sự chuẩn bị, thông qua và ứng dụng các quy chuẩn kỹ thuật
của các cơ quan Chính phủ (tiếp)
52.

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 tham gia vào 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.
(a)

Điều 2.4 (tiêu chuẩn quốc tế)

53.

Trong vụ Mỹ – Cá ngừ II (Mê-xi-cô), Cơ quan phúc thẩm tán thành kết

luận của Ban Hội thẩm cho rằng biện pháp được đưa ra không phù hợp với Điều
2.4 của Hiệp định TBT, nhưng có sửa đổi diễn giải của Ban Hội thẩm về quy định
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đó.85 Cơ quan phúc thẩm đảo ngược kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng định
nghĩa “an toàn cho cá heo” và chứng nhận được phát triển trong khuôn khổ Hiệp
định về Chương trình bảo tồn cá heo quốc tế ("AIDCP") là phù hợp với tiêu chuẩn
quốc tế theo Điều 2.4 của Hiệp định TBT.86 Trong khi diễn giải về các thuật ngữ
"các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp " trong Điều 2.4, Cơ quan phúc thẩm căn cứ vào
định nghĩa về "tiêu chuẩn" trong Phụ lục 1.2 của Hiệp định TBT, định nghĩa "hệ
thống hoặc cơ quan quốc tế " trong Phụ lục 1.4 của Hiệp định TBT, cũng như các
định nghĩa "tiêu chuẩn quốc tế" và "cơ quan tiêu chuẩn" trong ISO/IEC Hướng
dẫn 2: 1991 (được tham chiếu trong Phụ lục 1 của Hiệp định TBT). Cơ quan phúc
thẩm cùng căn cứ vào quyết định của Ủy ban TBT về các nguyên tắc đối với việc
phát triển các tiêu chuẩn quốc tế, Hướng dẫn và khuyến nghị có liên quan đến
Điều 2, 5, và Phụ lục 3 của Hiệp định, trong đó công nhận là “một thỏa thuận sau
này giữa các bên liên quan " theo quy định tại Điều 31(3)(a) của Công ước Viên về
Luật Điều ước quốc tế. Cơ quan phúc thẩm kết luận rằng Ban Hội thẩm đã phạm
sai lầm trong việc tìm ra rằng AIDCP, trong đó các bên tham gia mới có thể gia
nhập chỉ cần thông qua thư mời, và “mở cửa cho tất cả các tổ chức phù hợp ở tất
cả các quốc gia và vì thế nó là “một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế” vì mục đích được
đưa ra tại Điều 2.4 của Hiệp định TBT.
54.

Trong vụ Mỹ – COOL, Ban Hội thẩm nhận thấy Mê-xi-cô đã không

chứng minh được biện pháp COOL vi phạm Điều 2.4 của Hiệp định TBT. 87 Cụ
thể, sau khi giả định rằng CODEX- STAN 1-1985 là một "tiêu chuẩn quốc tế phù
hợp " theo quy định tại Điều 2.4, Ban Hội thẩm nhận thấy tiêu chuẩn này có thể là
một biện pháp không hiệu quả và thích hợp để hoàn thành mục tiêu cụ thể mà Mỹ
theo đuổi thông quan biện pháp COOL, vì Ban Hội thẩm thấy rằng CODEXSTAN 1-1985 không có chức năng hay khả năng đạt được mục tiêu về việc cung
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cấp thông tin cho người tiêu dùng về đất nước nơi động vật được sinh ra, nuôi và
làm thịt.
(b)

Điều 2.12 (thời gian hợp lý trước khi có hiệu lực)

55.

Trong vụ Mỹ – Thuốc lá đinh hương, Cơ quan phúc thẩm tán thành kết

luận của Ban Hội thẩm cho rằng bằng việc cho phép thời hạn 3 tháng giữa việc
công bố và có hiệu lực quy định tại Mục 907(a)(1)(A), Mỹ đã vi phạm Điều 2.12
của Hiệp định TBT; Cơ quan phúc thẩm nhận thấy Điều 2.12, khi được diễn giải
trong bối cảnh của đoạn 5.2 của Quyết định Hội nghị bộ trưởng Đô-ha về các vấn
đề liên quan, thường đòi hỏi tối thiểu thời gian 6 tháng giữa việc công bố và có
hiệu lực của một quy định kỹ thuật.88
56.

Trọng tài tại vụ Mỹ – COOL (Điều 21.3(c)) bác bỏ lập luận cho rằng thời

hạn 6 tháng bổ sung mà Mỹ yêu cầu thực hiện theo Điều 2.12 của Hiệp định
TBT.89 Trọng tài đồng ý rằng các nghĩa vụ khác của WTO, cũng như các nghĩa vụ
quốc tế khác không thuộc WTO, có thể được xem xét đến để quyết định khoảng
thời gian phù hợp theo Điều 21.3(c) của DSU. Tuy nhiên, trọng tài cũng thấy rằng
trong trường hợp này, Điều 2.12 của Hiệp định TBT không chứng minh được việc
kéo dài thời gian hợp lý lên 6 tháng. Nếu tính đến việc phân biệt diễn giải quy định
tại Điều 5.2 của Quyết định Hội nghị Bộ trưởng Đô-ha, Điều 2.12 của Hiệp định
TBT đã hình thành nên một quy tắc mà những nhà sản xuất “bình thường" khi xuất
khẩu cho các nước thành viên cần thời gian không dưới 6 tháng để các sản phẩm
hoặc phương pháp sản xuất của họ đáp ứng được yêu cầu đưa ra tại quy định kỹ
thuật của một nước nhập khẩu là thành viên. Tuy nhiên, trọng tài cũng chú ý rằng,
thời gian thông thường 6 tháng có thể giảm xuống trong trường hợp nhà sản xuất
cần ít thời gian hơn, hoặc không cần tất cả khoảng thời gian đó để thích ứng với
quy định kỹ thuật – điều mà Canada và Mê-xi-cô hài lòng với vụ kiện chính là ở
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điểm này. Tương tự như vậy, khoảng thời gian 6 tháng có thể giảm xuống khi việc
thực hiện các mục tiêu chính đáng mà quy định kỹ thuật muốn đạt đến không hiệu
quả, và một trong những mục tiêu mà biện pháp muốn đạt tới nhanh chóng trở nên
phù hợp.
2. Điều 5: Quy trình đánh giá tính phù hợp
(a)

Điều 5.1.2 (những trở ngại không cần thiết với thương mại)

66.

Trong vụ EC – Các sản phẩm từ hải cẩu, Ban Hội thẩm nhận thấy Liên

minh Châu Âu đã vi phạm Điều 5.1.2 của Hiệp định TBT.90 Ban Hội thẩm nhận
thấy Điều 5.1.2 cho phép hệ thống kiểm định của bên thứ ba có thể tham gia vào
quá trình đánh giá, và do đó không coi việc hệ thống kiểm định của bên thứ ba
trong hệ thống giám định hải cẩu của EU vi phạm Điều 5.1.2. Tuy nhiên, Ban Hội
thẩm nhận định các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể trong trường hợp này chỉ ra rằng
quy trình đánh giá không có khả năng cho phép giao thương phù hợp với các sản
phẩm xuất hiện trong ngày biện pháp có hiệu lực, vì nguyên nhân đó, ảnh hưởng
của việc tạo ra những cản trở không cần thiết với thương mại quốc tế là vi phạm
câu đầu tiên của Điều 5.1.2. Ban Hội thẩm bác bỏ cáo buộc của bên khiếu nại cho
rằng hệ thống giám sát hải cẩu của EU nghiêm ngặt hơn, hoặc được áp dụng
nghiêm ngặt hơn mức cần thiết nhằm tạo ra nhằm tạo sự với việc có thể áp dụng
quy định kỹ thuật một cách đầy đủ theo quy định tại câu thứ hai của Điều 5.1.2.
Cơ quan phúc thẩm đã lật lại kết luận của Ban Hội thẩm cho rằng hệ thống giám
định hải cẩu của EU đã tạo thành một quy định kỹ thuật nhằm vào các nguyên tắc
quy định tại Hiệp định TBT, và do đó tuyên bố phán quyết của Ban Hội thẩm
không có hiệu lực pháp lý theo Điềus 2.1, 2.2, 5.1.2, và 5.2.1 của Hiệp định
TBT.91
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Chuyên mục:Tranh chấp thương mại

Bản tin số 9/2018

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

(b)

Điều 5.2.1 (nhanh chóng tối đa)

67.

Trong vụ EC – Sản phẩm từ hải cẩu, Ban Hội thẩm bác bỏ cáo buộc cho

rằng Liên minh Châu Âu đã vi phạm Điều 5.2.1 Hiệp định TBT. 92 Ban Hội thẩm
nhận thấy, bất chấp những quan ngại liên quan đến vấn đề thời gian thực hiện đối
với một số áp dụng nhất định, song đã không chứng minh được quy trình thủ tục
đánh giá không được thực hiện và hoàn thành nhanh nhất có thể theo quy định tại
Điều 5.2.1 của Hiệp định TBT. Cơ quan phúc thẩm đã lật lại phán quyết của Ban
Hội thẩm cho rằng hệ thống giám sát hải cẩu của EU đã tạo thành quy chuẩn kỹ
thuật theo quy định tại Hiệp định TBT, và do đó tuyên bố phán quyết 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.93
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Hội nghị tập huấn “Thực thi các cam kết về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật
trong thương mại trong khuôn khổ WTO và một số Hiệp định Thương mại tự
do (FTAs) năm 2018” cho Mạng lưới TBT Việt Nam
Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 11 – 13 tháng 09 năm 2018), 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 các Điểm TBT thuộc Mạng lưới
TBT Việt Nam, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Thực thi
các cam kết về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong khuôn khổ
WTO và một số Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) năm 2018” cho Mạng lưới
TBT Việt Nam tại Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn (số 24 Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tp.
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định).
Tới 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 Nghiên cứu Triển khai cùng các cán bộ Phòng Thông báo Hỏi đáp TBT và
Lãnh đạo, 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
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 trong xu thế hội nhập
hiện nay.

Bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị
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Hội nghị tập huấn “Thực thi các cam kết về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật
trong thương mại trong khuôn khổ WTO và một số Hiệp định Thương mại tự do
(FTAs) năm 2018” cho Mạng lưới TBT Việt Nam tập trung chia sẻ, giới thiệu,
hướng dẫn về các chuyên đề gồm: (1) Giới thiêụ tài liêụ hướng dẫn Điể m hỏi đáp
TBT mới nhấ t của WTO. (2) Hướng dẫn, khai thác và sử du ̣ng hê ̣ thố ng cảnh báo
thông báo TBT & SPS – Eping và I-tip goods. (3) Quan nga ̣i thương ma ̣i của các
nước Thành viên WTO với Viê ̣t Nam trong 2 phiên ho ̣p Ủy ban TBT năm 2018.
(4) Giải quyế t tranh chấ p và mô ̣t số vu ̣ kiêṇ liên quan tới TBT của WTO. (5) Giới
thiêụ cam kế t TBT trong Hiêp̣ đinh
̣ CPTPP, EVFTA.
Bên cạnh nội dung của Hội nghị tập huấn, các học viên còn được tham gia thực
hành theo từng nội dung chuyên đề. 2 Điểm TBT Bắc Ninh và Điểm TBT Hồ Chí
Minh đã có bài tham luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiê ̣m hoa ̣t đô ̣ng của mình trong
những năm qua.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn
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,
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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.
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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