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Về đánh giá sự phù hợp, Điều 6 về 

đánh giá sự phù hợp của CPTPP có 16 

khoản trong khi đó Điều 6 của EVFTA 

có 6 khoản. Đánh giá sự phù hợp của 

CPTPP tích hợp các điều 5.2, 5.4, 6.3, 

6.4, 9.1, 9.2 và EVFTA tích hợp các điều 

5.1, 5.2 và 5.4 của Hiệp định TBT/WTO. 

Cả hai Chương TBT đều yêu cầu nếu từ chối chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp 

phải giải thích lý do cụ thể về việc từ chối.  

TBT/CPTPP yêu cầu phí đánh giá sự phù hợp phải được tính toán dựa trên chi 

phí xấp xỉ của dịch vụ và không được yêu cầu hợp pháp hoá lãnh sự các hồ sơ đánh 

giá sự phù hợp bao gồm cả các loại phí liên quan. Trong khi đó, EVFTA nhấn mạnh 

nguyên tắc NT1 và MFN2 trong việc áp dụng các loại phí về đánh giá sự phù hợp 

sản phẩm trong nước với nước ngoài và với nước thứ ba.  

CPTPP yêu cầu không phân biệt đối xử giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

trong nước và tổ chức đánh giá sự phù hợp trên lãnh thổ của nước thành viên 

CPTPP. Ngoài ra CPTPP cũng quy định chặt chẽ những điều không được cấm, 

không được yêu cầu đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp. Ví dụ không được yêu 

cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp phải nằm trên lãnh thổ của mình hoặc phải có văn 

phòng đại diện tại lãnh thổ của mình, không được cấm áp dụng các hiệp định thừa 

nhận lẫn nhau để công nhận, cấp phép thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp nằm 

ngoài nước.  

 
1 NT: Đối xử quốc gia 
2 MFN: Đối xử tối huệ quốc 
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Bên cạnh đó cũng không được từ chối chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp 

vì các lý do như tổ chức công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện các hoạt 

động đánh giá nằm trên quốc gia có nhiều tổ chức công nhận, là một tổ chức phi 

chính phủ, không có văn phòng đại diện tại nước mình…  

EVFTA chủ yếu tập trung quy định các cơ chế giúp thúc đẩy, tạo thuận lợi cho 

việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp như việc căn cứ vào công bố phù hợp, 

thực hiện các thoả thuận tự nguyện giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp, chỉ định 

tổ chức đánh giá sự phù hợp…  

Như vậy, về cơ bản có thể thấy cách tiếp cận về đánh giá sự phù hợp của 

CPTPP và EVFTA khác nhau mặc dù đều tích hợp và căn cứ trên nền tảng là Hiệp 

định TBT của WTO.  

Tôn Nữ Thục Uyên – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/11/2020-15/12/2020 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ấn Độ 8 Ống sắt và thép; Dầu mỡ động thực vật; Hóa chất hữu cơ; 

Hydrocacbon halogen hóa;  

Ả Rập 4 Thực phẩm nói chung; Đồ điện gia dụng; Thiết bị thu và phát  

Ai Cập  2 Thiết bị y tế; Sản phẩm từ nhôm 

Bahrain 3 Thực phẩm; Mỹ phẩm; Chất hoạt động bề mặt 

Brazil 26 Thức ăn chăn nuôi; Cá và các sản phẩm từ cá; Thiết bị vô tuyến; 

Ghế trẻ em; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Nhiên liệu; Thiết bị đo 

lường; Rượu; Vũ khí; Thiết bị y tế; Thuốc trừ sâu; Mỹ phẩm; 

Dược phẩm 

Canada 13 Tương thích điện từ (EMC); Thiết bị vô tuyến; Phân bón 

Costa Rica 4 Xi măng; Mỹ phẩm; Điều hoà 

Các tiểu 

vương quốc Ả 

rập thống 

nhất  

3 Thực phẩm nói chung; Mỹ phẩm 

Chile 7 Thức ăn chăn nuôi; Bê tông; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Nhựa; 

Thiết bị vệ sinh;  

Colombia 3 Nhiên liệu; Thiết bị đun nước 

Ecuador 15 Dầu nhờn; Trái cây, Rau quả; Rượu; Thực phẩm; Phụ gia thực 

phẩm 

El Salvador 4 Bình ga; Dược phẩm; Thiết bị điện gia dụng 

Đài Loan 11 Sản phẩm dệt may; Mỹ phẩm; Sắt, thép; Thịt; Thực phẩm; Thiết bị 

y tế; Thiết bị dành cho trẻ em;  

Đan Mạch 3 Thuốc lá 
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Guatemala 1 Điều hoà 

Honduras 1 Thiết bị điện gia dụng 

Hàn Quốc  3 Gừng; Thiết bị y tế;  

Hoa Kỳ 27 Hoá chất; Thiết bị mỏ; Thiết bị kiểm soát ô nhiễm biển; Rau quả, 

Trái cây; Khẩu trang; Thiết bị sưởi ấm; Hệ thống lái xe tự động an 

toàn; Thiết bị định vị video; Nhiên liệu; Sản phẩm điện lạnh; Xe 

cơ giới; Lò nướng; Thiết bị đường sắt 

Israel 9 Đường và các sản phẩm từ đường; Thiết bị đun nước; Xe vận 

chuyển sản phẩm thực phẩm; Thép ống; Mayonaise; Rượu; Đường 

và các sản phẩm từ đường; 

Kenya 40 Chất hoạt động bề mặt; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Quần áo; 

Kính; Nhiên liệu; Pho mát; Ngũ cốc; Gỗ; Vật liệu xây dựng; Hệ 

thống phanh; Hệ thống làm mát; Hệ thống nạp áp suất; Rau quả; 

Phương tiện giao thông đường bộ; Ca cao; Đèn; Sô cô la 

Kuwait 3 Thực phẩm nói chung; Mỹ phẩm 

Liên minh 

châu Âu 

8 Dược phẩm và thiết bị y tế; Phương tiện giao thông đường bộ nói 

chung; Phân bón; Hóa chất; 

Mexico 2 Thịt và các sản phẩm từ thịt 

Nhật Bản 5 Thiết bị truyền thông; Chất có khả năng tác động đến hệ thống 

thần kinh trung ương; Thiết bị y tế 

Nam Phi 3 Rượu; Cà phê; Trà;  

New Zealand 1 Nhựa 

Nicaragua 4 Phụ gia thực phẩm; Thuốc trừ sâu; Đường và các sản phẩm từ 

đường; 

Nigeria 10 Hệ thống quản lý vận tải đường bộ; Phương tiện giao thông đường 

bộ nói chung;  

Oman 3 Thực phẩm nói chung; Mỹ phẩm 
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Panama 1 Điều hoà 

Peru 1 Các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo 

Philippines 5 Đèn; Nhiên liệu; Đồ điện gia dụng 

Qatar 3 Thực phẩm nói chung; Mỹ phẩm 

Rwanda 48 Mỹ phẩm; Chất hoạt động bề mặt; Phụ gia thực phẩm; Ngũ cốc; 

Pho mát; Đồ uống có cồn; Hóa chất vô cơ; Thức ăn chăn nuôi; 

Phân bón; Trà; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Trái cây, rau quả; 

Thiết bị y tế; Máy kéo nông nghiệp; Kem và bánh kẹo; 

Tanzania 27 Đồ uống có cồn; Thịt và các sản phẩm từ thịt; Thực phẩm; Chất 

hoạt động bề mặt; Phụ gia thực phẩm; Thiết bị nhà bếp; Dầu ăn; 

Sô cô la; Ca cao 

Thái Lan 4 Voi thuần dưỡng; Sản phẩm thảo dược; Dây và cáp điện nói 

chung; Sản phẩm công nghiệp 

Trinidad and 

Tobago 

1 Vải dệt 

Thuỵ Sỹ 1 Thực vật biến đổi gen (GM) 

Trung Quốc  12 Mỹ phẩm ; Đồ bảo hộ; Kính; Xi măng; Thực phẩm;  

Uganda 14 Mỹ phẩm; Ca cao; Sô cô la; Chất hoạt động bề mặt; 

Yemen 3 Thực phẩm nói chung; Mỹ phẩm 

Tổng: 214 thông báo 
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Tin cảnh báo tháng 12/2020 

Thiết bi vô tuyến 

  Ngày 03/12/2020 Nhật Bản thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Sửa đổi một phần các quy định của Đạo luật 

thực thi đối với thiết bị vô tuyến, bao gồm các 

quy định  kỹ thuật, chứng nhận hợp quy và công 

bố chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 03 năm 

2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 

01/02/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_7423_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/680 

Chất có khả năng tác động đến hệ thống thần kinh trung ương  

Ngày 20/11/2020 Nhật Bản thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc Bộ Y tế 

nước này đề xuất chỉ định bổ sung 03 chất là 

Shitei Yakubutsu (chất có khả năng tác động 

đến hệ thống thần kinh trung ương), và cách sử 

dụng hợp lý. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn 

chặn việc lạm dụng các chất có khả năng ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh trung ương và để làm rõ các quy định theo Đạo luật. Việc 

sản xuất, nhập khẩu, bán, sở hữu và sử dụng Shitei Yakubutsu đều bị cấm trừ những 

mục đích sử dụng thích hợp được chỉ định theo Đạo luật. Thời gian dự kiến thông 

qua vào 19/11/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 29/11/2020. Hạn cuối cùng 

để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 01/02/2021. 
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_7205_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/679 

Mỹ phẩm 

Ngày 18/11/2020 Trung Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia quy định về 

Công bố chất lượng Mỹ phẩm. Cụ thể, dự thảo 

sẽ đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cơ bản để đánh 

giá công bố chất lượng của mỹ phẩm. Tiêu 

chuẩn này đưa ra nhằm mục đích tăng cường 

giám sát và quản lý đối với 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 đóng góp ý kiến vào 17/01/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7114_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1526 

Xi măng portland  

Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với xi măng 

Portland. Tiêu chuẩn này quy định về phân loại, 

thành phần và vật liệu, cấp độ bền, yêu cầu kỹ 

thuật, phương pháp thử, kiểm tra, đóng gói, ghi 

nhãn, vận chuyển và bảo quản xi măng portland. 

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 đóng góp ý kiến vào 15/01/2021. 
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Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7053_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1519 

Sản phẩm bảo vệ mắt hoặc mặt 

Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Đặc điểm kỹ 

thuật chung đối với sản phẩm bảo vệ mắt và 

mặt. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định việc phân 

loại, yêu cầu chung, yêu cầu về tính năng quang 

học vật lý, yêu cầu về tính năng cơ lý và phân 

loại các sản phẩm bảo vệ mắt và mặt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm 

bảo vệ mắt hoặc mặt trong sản xuất và sinh hoạt. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các 

sản phẩm bảo hộ đối với thợ hàn. 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 

đóng góp ý kiến vào 15/01/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7054_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1520 

Thiết bị y tế  

Ngày 17/11/2020 Hàn Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ An 

toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc 

đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn về Thực 

hành tốt đối với sản xuất thiết bị y tế. Cụ thể, 

sẽ bổ sung thêm 02 tài liệu vào bộ tài liệu bắt 

buộc để thực hiện đánh giá thực hành tốt. Mục 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7053_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7054_00_x.pdf
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đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác 

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

các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 16/01/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_7073_00_x.pdf  

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/934 

Thực phẩm 

Ngày 16/11/2020 Trung Quốc thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Đăng ký và Quản lý 

Thực phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Để thực hiện các 

quy định của Điều 96 Luật An toàn thực phẩm 

của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đáp ứng nhu 

cầu mở cửa hơn nữa và tăng trưởng nhanh chóng của thương mại thực phẩm nhập 

khẩu ở Trung Quốc, đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu và thúc đẩy tạo thuận 

lợi thương mại, Trung Quốc đã hoàn thiện và cải thiện các yêu cầu về đăng ký và 

quản lý các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu trên cơ sở các quy định hiện hành. 

Nội dung chính của dự thảo bao gồm đối tượng áp dụng, điều kiện áp dụng, 

phương pháp và nguyên liệu áp dụng, phương pháp thẩm định, số đăng ký và thời 

hạn hiệu lực, biện pháp quản lý (bao gồm cập nhật thông tin, đình chỉ, hủy bỏ, thu 

hồi, v.v.) của các nhà sản xuất ở nước ngoài đã kết thúc đăng ký. Mục đích của dự 

thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian 

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

Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 15/01/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7057_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1522 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_7073_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7057_00_x.pdf
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Dược phẩm và thiết bị y tế 

Ngày 14/12/2020 EU thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy 

định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về 

tăng cường chức năng cho Cơ quan Y tế Châu 

Âu trong việc chuẩn bị và quản lý khủng hoảng 

đối với các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế. 

Quy định này cung cấp cho Cơ quan Y tế Châu Âu các điều kiện để: 

(a) chuẩn bị và quản lý tác động của các sản phẩm dược phẩm dùng cho người 

và thiết bị y tế trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng;  

(b) theo dõi và báo cáo về tình trạng thiếu hụt các sản phẩm dược phẩm dùng 

cho người và các thiết bị y tế; 

(c) đưa ra đề xuất về các sản phẩm dược phẩm dùng cho người với khả năng 

giải quyết các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng; 

(d) hỗ trợ cho những chuyên gia về thiết bị y tế được chỉ định theo Quyết định 

thực hiện của Ủy ban (EU) 2019/1396. 

 Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi 

dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, 

nên biện pháp này đã được thông qua vào ngày 12/12/2020 và đã có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_7638_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/EU/765 

Khẩu trang 

Ngày 02/12/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc 

đưa ra Quy định mới về đánh giá sự phù hợp. Cụ thể, Dịch bệnh do coronavirus 

2019 (COVID-19) bùng phát đã đem lại thách thức rất lớn đối với các nguồn lực 

của Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe (NIOSH). Để kiểm soát sự lây lan của 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_7638_00_e.pdf
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COVID-19 và sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, NIOSH sẽ chấp nhận và ưu tiên 

một số trường hợp đặc biệt nhằm tăng cường nguồn cung khẩu trang được NIOSH 

phê duyệt. NIOSH sẽ chấp nhận mặt nạ có bộ lọc FFR, mặt nạ APR (mặt nạ lọc khí) 

và khẩu trang PAPR (khẩu trang phòng độc làm sạch không khí có trợ lực) là khẩu 

trang và mặt nạ sử dụng trong việc phòng chống Covid 19. 

  Do đây là một biện pháp được ban 

hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch 

bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý 

của các nước Thành viên WTO, nên biện 

pháp này đã được thông qua vào ngày 21/08/2020 và đã có hiệu lực.  

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7412_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1673 

Vắc xin 

Ngày 20/11/2020 Brazill thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Chỉ 

thị số 77, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Chỉ thị 

này sẽ đưa ra các quy trình đăng ký vắc xin 

phòng chống coronavirus 2019 Covid-19. 

Do đây là một biện pháp được ban hành 

do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh 

Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện 

pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6118549/IN_77_2020_.pdf/54b5

61e4-bfba-4f87-9fd6-c71862bf69dd 

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1099 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7412_00_e.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6118549/IN_77_2020_.pdf/54b561e4-bfba-4f87-9fd6-c71862bf69dd
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6118549/IN_77_2020_.pdf/54b561e4-bfba-4f87-9fd6-c71862bf69dd
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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 

32/2020/TT-

BCT của Bộ 

Công thương 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

an toàn bồn chứa 

khí dầu mỏ hóa 

lỏng  

30/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-32-

2020-TT-BCT-Quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-ve-an-toan-bon-

chua-khi-dau-mo-hoa-long-

458665.aspx 

2 Thông tư 

33/2020/TT-

BCT của Bộ 

Công thương 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

thuốc nổ nhũ tương 

năng lượng cao 

dùng cho lộ thiên  

30/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-

33-2020-TT-BCT-Quy-chuan-

ky-thuat-thuoc-no-nhu-tuong-

nang-luong-cao-dung-cho-lo-

thien-458589.aspx 

3 Thông tư 

38/2020/TT-

BCT của Bộ 

Công thương 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

an toàn đối với 

máy phát điện 

phòng nổ sử dụng 

trong mỏ hầm lò  

30/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-38-

2020-TT-BCT-Quy-chuan-doi-

voi-may-phat-dien-phong-no-su-

dung-trong-mo-ham-lo-

458601.aspx 

4 Thông tư 

35/2020/TT-

BCT của Bộ 

Công thương 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

thuốc nổ nhũ tương 

an toàn dùng cho 

mỏ hầm lò có độ 

thoát khí mê tan 

siêu hạng  

30/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-35-

2020-TT-BCT-Quy-chuan-ky-

thuat-ve-thuoc-no-nhu-tuong-an-

toan-dung-cho-mo-ham-lo-

458643.aspx 

5 Thông tư 

39/2020/TT-

BCT của Bộ 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

an toàn điện  

30/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-39-

2020-TT-BCT-Quy-chuan-ky-

thuat-quoc-gia-ve-an-toan-dien-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Công thương 458642.aspx 

6 Quyết định 

3111/QĐ-

BKHCN của 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Tiêu chuẩn quốc 

gia về than thương 

phẩm  

13/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Quyet-dinh-3111-QD-

BKHCN-2020-cong-bo-Tieu-

chuan-quoc-gia-ve-Than-thuong-

pham-458691.aspx 

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

 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

653/QĐ-QLD 

của Cục Quản 

lý dược 

Danh mục 54 thuốc 

nước ngoài được 

cấp giấy đăng ký 

lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 104 bổ 

sung lần 3  

21/12/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

653-QD-QLD-2020-Danh-muc-

thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-

giay-luu-hanh-tai-Viet-Nam-

460064.aspx 

2 Quyết định 

2138/QĐ-BTC 

của Bộ Tài 

chính 

Danh mục linh kiện 

nhập khẩu để sản 

xuất máy thở được 

miễn thuế nhập 

khẩu phục vụ 

phòng, chống dịch 

COVID-19  

18/12/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

dinh-2138-QD-BTC-2020-linh-

kien-nhap-khau-de-san-xuat-

may-tho-duoc-mien-thue-nhap-

khau-460053.aspx 

3 Thông tư 

44/2020/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Quy định về tạm 

ngừng kinh doanh 

tạm nhập, tái xuất 

mặt hàng khẩu 

trang y tế, găng tay 

y tế, bộ trang phục 

phòng, chống dịch  

07/12/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-44-

2020-TT-BCT-tam-ngung-kinh-

doanh-tam-nhap-tai-xuat-mat-

hang-khau-trang-y-te-

459064.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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4 Thông tư 

43/2020/TT-

BCT của Bộ 

Công thương 

Quy định về việc 

nhập khẩu thuốc lá 

nguyên liệu theo 

hạn ngạch thuế 

quan năm 2021  

04/12/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

43-2020-TT-BCT-nhap-khau-

thuoc-la-nguyen-lieu-theo-han-

ngach-thue-quan-nam-2021-

459148.aspx 

5 Quyết định 

4832/QĐ-

BNN-TCLN 

của Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Danh mục các loại 

gỗ đã nhập khẩu 

vào Việt Nam  

27/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

4832-QD-BNN-TCLN-2020-

cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-

da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-

458434.aspx 

6 Thông tư 

30/2020/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Hướng dẫn thực 

hiện Hiệp định 

thương mại tự do 

giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu 

về phòng vệ thương 

mại  

26/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-30-

2020-TT-BCT-huong-dan-Hiep-

dinh-Thuong-mai-tu-do-voi-

chau-Au-ve-phong-ve-thuong-

mai-454527.aspx 

7 Quyết định 

556/QĐ-QLD 

của Cục Quản 

lý Dược 

Danh mục 13 vắc 

xin, sinh phẩm 

được cấp giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 39  

18/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

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

556-QD-QLD-2020-Danh-muc-

sinh-pham-duoc-cap-giay-dang-

ky-luu-hanh-tai-Viet-Nam-

458493.aspx 

8 Quyết định 

3115/QĐ-

BKHCN của 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Công bố sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 

thuộc trách nhiệm 

quản lý  

13/11/2020 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-

3115-QD-BKHCN-2020-sua-

doi-Quyet-dinh-3810-QD-

BKHCN-cong-bo-san-pham-

hang-hoa-nhom-2-457781.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
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Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 

1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến các loài thực vật 

có chứa các dẫn xuất hydroxyanthracene 

Trong biên bản họp của Ủy ban 

TBT/WTO ban hành tháng 06/2020, Dự thảo 

sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 

1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu 

Âu liên quan đến các loài thực vật có chứa 

các dẫn xuất hydroxyanthracene, (mã thông 

báo G/ TBT/N/EU/702) đã vấp phải quan 

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

- Quan ngại của phái đoàn Mexico: 

Phái đoàn Mexico đặc biệt bày tỏ quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Phụ lục III 

của Quy định (EC) số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến 

các loài thực vật có chứa các dẫn xuất hydroxyanthracene, được thông báo cho Ủy 

ban TBT với mã thông báo G/TBT/N/EU/702. Chính phủ Mexico đã gửi các ý kiến 

về dự thảo quy định này vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 trong khuôn khổ quy trình 

tham vấn cộng đồng của WTO. Phái đoàn Mexico ghi nhận sự quan tâm của EU 

trong việc thiết lập các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, Mexico 

cho rằng dự thảo quy định có thể dẫn đến hạn chế thương mại một cách không cần 

thiết so với mục tiêu hợp pháp đó. Do dự thảo quy định sẽ áp đặt lệnh cấm tuyệt đối 

đối với việc sử dụng lô hội và chiết xuất của nó trong thực phẩm và đồ uống, nên 

việc thực hiện quy định này sẽ tác động rất tiêu cực đến ngành công nghiệp sản xuất 

của Mexico trong mục tiêu xuất khẩu sang Liên minh châu Âu các loại sản phẩm 
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phục vụ con người có chứa aloin - một thành phần tự nhiên được tìm thấy trong lô 

hội. 

Mexico cho rằng, dự thảo quy định có thể vi phạm nguyên tắc theo Điều 2.2 

của Hiệp định WTO/TBT và không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế (Điều 2.4). 

Hơn nữa, EU đã không cung cấp cho các Thành viên WTO một khoảng thời gian 

hợp lý để tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo (Điều 2.12 của Hiệp định 

WTO/TBT). Mặc dù EU cho rằng các sửa đổi được đề xuất dựa trên ý kiến khoa 

học do Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đưa ra vào ngày 22 tháng 11 

năm 2017, tuy nhiên y kiến của EFSA không phân biệt giữa chế phẩm và chiết xuất 

lô hội có thể chứa các dẫn xuất hydroxyanthracene (HAD) ở mức tối thiểu với các 

loại thực vật có dẫn xuất cao hơn. Trong đánh giá rủi ro của mình, ý kiến khoa học 

của EFSA không có đánh giá về tác động tiềm ẩn của các loại lô có chứa mức HAD 

tối thiểu hoặc bằng không để sử dụng trong các sản phẩm và chế phẩm thực phẩm. 

EFSA không cung cấp thông tin rằng việc uống lô hội hàng ngày không gây lo ngại 

về tác hại đối với sức khỏe, mà còn giúp cải thiện chức năng ruột. 

Kết luận của EFSA dựa trên các nghiên cứu được thực hiện trên chuột, thay vì 

trên người. Trong những kết luận đó, người ta thậm chí còn công nhận rằng những 

ảnh hưởng có thể có của lô hội và các chất chiết xuất của nó đối với sức khỏe con 

người vẫn chưa chắc chắn và do đó sẽ không phù hợp để thực hiện lệnh cấm tuyệt 

đối tiêu thụ chất này. Ý kiến của EFSA cũng như các tài liệu được chia sẻ trong 

thông báo G/TBT/N/EU/702 đều không cho biết liệu có bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế 

nào được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đề xuất sửa đổi hay không. Tuy 

nhiên, Tiêu chuẩn Chung Codex về Phụ gia Thực phẩm (GSFA, CODEX-STAN-

1995 (2019)) công nhận lô hội là một chất phụ gia có thể được sử dụng trong các 

điều kiện cụ thể cho một số loại thực phẩm hoặc các sản phẩm thực phẩm nhất định. 
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Dự thảo quy chuẩn không được thông báo là quy chuẩn kỹ thuật khẩn cấp. Do đó, 

EU đã vi phạm nguyên tắc Minh bạch hoá theo như cam kết trong Hiệp định 

WTO/TBT. 

Do đó, phái đoàn Mexico đề nghị EU như sau: xem xét lại đề xuất sửa đổi đối 

với Phần A của Phụ lục III Quy định (EC) số 1925/2006, trên cơ sở các bằng chứng 

khoa học hiện có về việc sử dụng lô hội hoặc các chất chiết xuất của nó trong các 

sản phẩm tiêu dùng; làm rõ liệu dự thảo quy định có bao gồm aloin tự nhiên có 

trong các sản phẩm thực phẩm hay không; điều chỉnh dự thảo quy định với các quy 

định của CODEX-STAN-1995 (2019), hoặc giải thích lý do tại sao Ủy ban Châu Âu 

đang thúc đẩy việc áp dụng một biện pháp sai lệch so với tiêu chuẩn này; cung cấp 

một khoảng thời gian hợp lý trước khi dự thảo quy định có hiệu lực; và xem xét 

cũng như cân nhắc các ý kiến do Mexico gửi vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 trong 

quá trình tham vấn cộng đồng.  

- Đối với các quan ngại trên, đại diện phái đoàn EU cho biết như sau: 

Liên minh châu Âu cảm ơn Mexico đã nêu vấn đề này. Dự thảo biện pháp 

được đề xuất dựa trên tư vấn khoa học của EFSA và tham vấn sâu rộng với các quốc 

gia thành viên và tất cả các bên quan tâm. Dự thảo biện pháp nhằm đảm bảo mức độ 

an toàn cao bằng cách cấm sử dụng trong thực phẩm các chất có tác hại đối với sức 

khỏe, đồng thời EU sẽ tiếp tục tham vấn về mức độ an toàn của các chất khác dưới 

góc độ khoa học. Trong thời gian tham vấn, các bên quan tâm có thể gửi bằng 

chứng khoa học để chứng minh độ an toàn của các chất khác. Theo ý kiến khoa học 

của EFSA ngày 22 tháng 11 năm 2017, một số dẫn xuất hydroxyanthracene - HAD - 

(chẳng hạn như emodin, lô hội-emodin và danthron) và chiết xuất lô hội có chứa 

HAD được phát hiện là gây độc cho gen và/hoặc gây ung thư dựa trên dữ liệu thu 

được từ in vitro và các nghiên cứu lâm sàng in vivo. Hội đồng EFSA cũng cho biết 
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có bằng chứng khoa học về sự không an toàn đối với sức khoẻ con người trong một 

số chiết xuất có chứa HAD (chẳng hạn như chiết xuất Rheum, Cassia và Rhamnus. 

Hiện các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục, do đó EU không thể đưa ra một giới 

hạn an toàn cụ thể đối với HAD. 

Ngoài ra, biện pháp này phù hợp với quy trình theo Điều 8 của Quy định (EC) 

số 1925/2006 về việc bổ sung vitamin và khoáng chất và một số chất khác vào thực 

phẩm. Quy định trên cho phép EU cấm, hạn chế hoặc đặt dưới sự giám sát của EU 

việc sử dụng một chất không phải là vitamin hoặc khoáng chất trong thực phẩm, 

nếu chất đó có liên quan đến nguy cơ tiềm ẩn cho người tiêu dùng. Về vấn đề Minh 

bạch hoá, bên cạnh việc thông báo dự thảo cho Uỷ ban TBT, dự thảo này cũng đã 

được công bố trong thời gian tham vấn là 07 tuần để đảm bảo việc lấy ý kiến từ tất 

cả các bên quan tâm. Trong quá trình tham vấn đó, EU đã nhận được nhiều góp ý 

bởi các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như các hiệp hội doanh nghiệp, công ty, 

tổ chức phi chính phủ, các cơ sở nghiên cứu, cũng như người dân. Ủy ban Châu Âu 

hiện đang xem xét, nghiên cứu tất cả các ý kiến nhận được và sẽ xem xét các sửa 

đổi có thể có đối với dự thảo biện pháp để đảm bảo đưa ra quyết định phù hợp nhất 

về vấn đề này. 
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Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đóng góp cho mục tiêu phát triển 

bền vững của Liên Hợp quốc 

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết luôn nêu cao trách nhiệm đóng góp vào 

quá trình hội nhập khu vực, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của 

Liên Hợp quốc” đó là chia sẻ của Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp trong Hội 

nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) trong 

lĩnh vực năng suất.   

Tại cuộc hội nghị, các nước thành viên tham gia đã chia sẻ và trao đổi về tầm 

nhìn và chiến lược của hai tổ chức ASEAN và APO trong 5 năm tới, trao đổi cấp 

cao về triển vọng hợp tác giữa hai tổ chức trong thúc đẩy năng suất trong khu vực; 

nghe chia sẻ kinh nghiệm của Singapore với tư cách vừa là thành viên của 

ASEAN, vừa là thành viên của APO trong chặng đường phát triển năng suất trong 

các thập kỷ qua để đạt được những thành quả một nước Singapore phát triển như 

ngày hôm nay và Kế hoạch tổng thể về năng suất hướng đến phát triển dựa trên 

đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong những năm tới. Ngoài ra, trong phiên thảo 

luận giữa các nước thành viên về các chính sách thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng 

tạo và sản xuất thông minh trong ASEAN. 

Với vai trò là đại diện cho Việt Nam tích cực tham gia các tổ chức chuyên 

ngành của ASEAN và là thành viên có trách nhiệm trong APO, Bộ Khoa học và 

Công nghệ cam kết luôn nêu cao trách nhiệm đóng góp vào quá trình hội nhập khu 

vực, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Chặng 

đường dài phía trước không ít những thách thức, nhưng với sự hợp tác của hai tổ 

chức trong lĩnh vực năng suất sẽ đóng góp một phần quan trọng trong thực thi các 

mục tiêu của ASEAN.   
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Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp phát biểu tại Hội nghị 

Trong phiên làm việc thứ hai vào ngày 11/12/2020, hai bên sẽ tiếp tục thảo 

luận nội dung quan trọng về hợp tác giữa ASEAN và APO nhằm thúc đẩy sản xuất 

thông minh trong khu vực. Sáng kiến ASEAN 2020 về xây dựng lộ trình, giải pháp 

nhằm tiếp cận, thúc đẩy sản xuất thông minh cho các quốc gia ASEAN là một 

trong 13 sáng kiến đã được các nhà lãnh đạo ASEAN phê duyệt. Phiên họp ngày 

mai sẽ là dịp để lấy ý kiến rộng rãi của quý vị đại biểu đối với bản dự thảo lộ trình 

và giải pháp thúc đẩy sản xuất thông minh trong ASEAN. 

Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất là 

diễn đàn đầu tiên kết nối và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa ASEAN và APO 

qua đó kết nối hai tổ chức trong khu vực, trao đổi cụ thể về các nội dung và cách 
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thức hợp tác, cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy năng suất trong khu vực, 

hướng đến đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.   

Việc chủ trì tổ chức hội nghị trên thể hiện sự tích cực và chủ động của Việt 

Nam với vai trò Chủ tịch của hai tổ chức, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn 

quan hệ của Việt Nam với các quốc gia/vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, thúc 

đẩy hợp tác trong khu vực. Hội nghị diễn ra đúng vào năm Việt Nam là Chủ tịch 

của APO và Chủ tịch của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của 

ASEAN (ACCSQ). 

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL 
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Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà 

Việt Nam là thành viên (hết) 

2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/11/2020 - 15/12/2020 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 7 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 13 

Quan ngại thương mại  

- Quan ngại đối với Dự thảo sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) 

số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến 

các loài thực vật có chứa các dẫn xuất hydroxyanthracene 

16 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đóng góp cho mục tiêu phát 

triển bền vững của Liên Hợp quốc 

20 
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