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Ngày 4/2/2016, khi 12 

nước thành viên Hiệp định 

Đối tác Xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) đặt bút ký Hiệp 

định này, tất cả đều tự tin vào 

một tương lai TPP rộng mở, 

với dự kiến có hiệu lực từ 

2018. Với phạm vi cam kết 

rộng và mức độ tự do hóa 

cao, TPP được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế và hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp đến từ các nước thành viên, bao gồm cả Việt Nam. 

Tương lai này đã thay đổi hoàn toàn khi Tổng thống Donald Trump chính 

thức ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định này vào ngày 23/1/2017. Hoa Kỳ rút 

khỏi TPP không chỉ vô hiệu hóa điều khoản có hiệu lực của TPP mà còn làm thay 

đổi cả cục diện cân bằng lợi ích trong TPP khi mà Hoa Kỳ chiếm tới 60% GDP 

của cả TPP, và cũng là nước cầm trịch trong đàm phán Hiệp định này. Các nước 

TPP còn lại, trong đó có Việt Nam, bị đặt trước tình thế phải đưa ra các lựa chọn 

về việc tiếp tục hay không tiếp tục TPP, nếu có thì phải tiếp tục TPP như thế nào? 

Bài viết dưới đây phân tích một số kịch bản có thể có liên quan tới TPP của Việt 

Nam. 

Ngày 17/2/2017, gần một tháng sau quyết định rút Hoa Kỳ khỏi TPP của 

Tổng thống Donald Trump, tại Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo Australia và 

New Zeanland, Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zeanland đã ra Tuyên bố 

chung khẳng định Australia và New Zeanland sẽ làm việc cùng với các nước thành 

viên khác thúc đẩy TPP thành hiện thực. Về phía mình, với tư cách nền kinh tế 

thành viên lớn thứ 2 của TPP sau Mỹ, Nhật Bản tỏ rõ quan điểm sẵn sàng theo 
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đuổi và triển khai TPP. Nhật Bản cũng là nước đầu tiên hoàn tất thủ tục thông qua 

TPP vào ngày 20/1/2017. Sau đó, New Zeanland cũng chính thức thông qua Hiệp 

định TPP vào ngày 11/5/2017. Trong khi các nước lớn trong TPP thể hiện thái độ 

sẵn sàng với việc theo đuổi TPP dù không có Mỹ (hoặc tạm thời không có Mỹ), 

một số quốc gia thành viên khác lại tỏ ra lưỡng lự về một tương lai TPP không có 

Mỹ khi mà thị trường mà họ trông chờ nhất trong Hiệp định này đã nói lời tạm 

biệt. 

Tình hình đã sáng sủa hơn sau cuộc họp ngày 01-03/5/2017 ở Toronto, 

Canada, khi 11 quốc gia thành viên TPP còn lại đã nhất trí quyết định thúc đẩy 

một Hiệp định TPP “không có Mỹ” và cho rằng để làm được điều này cần thiết 

phải sửa đổi các cam kết, đồng thời thay đổi nội dung và hình thức của TPP. Quyết 

tâm này đã được định hình rõ hơn trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Thương mại các 

nước TPP (trừ Hoa Kỳ) diễn ra tại Hà Nội ngày 21/5/2017 bên lề Hội nghị các Bộ 

trưởng Thương mại APEC. Trong Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, các nước 

thành viên khẳng định tiếp tục triển khai TPP để đem lại lợi ích cho người dân, 

doanh nghiệp, đồng thời đề xuất khả năng mở rộng Hiệp định cho các nước và nền 

kinh tế khác tham gia nếu họ có thể chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. 

Các Bộ trưởng cũng chỉ đạo các nhóm kỹ thuật làm việc để đưa ra các kịch bản 

thích hợp, chuẩn bị thảo luận cụ thể về vấn đề này giữa lãnh đạo cấp cao các quốc 

gia nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh APEC tháng 11 này tại Đà Nẵng. Về phía Việt 

Nam, ngay khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP, Chính phủ đã khẳng định quan điểm của 

Việt Nam là vẫn tiếp tục quá trình đổi mới, cải cách trong nước nhằm chuẩn bị sẵn 

sàng cho việc thực thi hiệu quả các cam kết trong những FTA Việt Nam đã và sẽ 

tham gia. Vào thời điểm tháng 3/2017, khi Chile chủ trì cuộc họp đầu tiên giữa các 

nước còn lại trong TPP sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hiệp định này, cũng 

giống như đa phần các nước thành viên khác, Việt Nam chưa bày tỏ quan điểm 

nào rõ ràng về TPP. Tới cuộc họp Bộ trưởng Thương mại 11 nước về TPP bên lề 

Hội nghị APEC tại Hà Nội tháng 5/2017, với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam đã 

tỏ rõ quyết tâm tiếp tục TPP. Chứng kiến các diễn tiến này, nhiều chuyên gia và 
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doanh nghiệp tỏ ra vui mừng và đánh giá cao quyết định của Chính phủ Việt Nam 

và các nước TPP còn lại trong việc tiếp tục TPP dù Hoa Kỳ tạm thời không còn là 

thành viên. 

Câu hỏi tiếp theo đặt ra là TPP có thể được tiếp tục như thế nào? Bởi ai và 

với nội dung gì? 

Quan sát động thái của các nước thành viên TPP (bao gồm cả Hoa Kỳ) và 

một số nền kinh tế lớn khác trên thế giới cùng bối cảnh cụ thể của Việt Nam, có 

thể thấy hiện tại Việt Nam đang đứng trước ít nhất 04 kịch bản khả thi để “làm 

sống dậy TPP”. 

(Còn tiếp) - Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập  
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/08/2017-15/09/2017 

Nước thông 

báo 

Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ai Cập 1 Điều hòa 

Ấn Độ 2 Thực phẩm 

Argentina 5 Cà chua; Rượu; 

Armenia 2 Hàng hoá  

Ả Rập 10 Thiết bị làm lạnh; Trái cây, rau quả; Điều hòa; Thiết bị báo hiệu 

ánh sáng khác; Rơ moóc và nửa rơ moóc khác; Gạch; Các loại 

xe kéo và xe rơ moóc khác; Tơ tằm;  

Bahrain 1 Trái cây 

Belize 5 Lốp xe; Thực phẩm chế biến đóng gói sẵn  

Bolivia 1 Xe oto chở khách 

Brazil 9 Dược phẩm; Rau; Sản phẩm dệt may; Rượu vang; Bột sữa; Sản 

phẩm nguồn gốc từ động vật 

Canada 3 Thiết bị truyền thông; Thiết bị gia dụng 

Chile 2 Lốp xe; Thực phẩm dành cho người 

Colombia 3 Pin; Nồi áp suất; Dụng cụ thở 

Đài Loan 10 Mỹ phẩm; Thiết bị đầu cuối viễn thông; Giường trẻ em; Máy hút 

ẩm; Tủ lạnh loại hộ gia đình; Nồi áp suất để sử dụng trong gia 

đình; Thức ăn sức khoẻ cho con người; Thực phẩm nhập khẩu 

và các sản phẩm liên quan;  

Ecuador 7 Thiết bị làm lạnh; Thiết bị chăm sóc cơ thể; Bút 

Georgia 3 Chất thải; Nhiên liệu lỏng; Vận tải đường bộ 

Hàn Quốc 6 Gỗ; EMC (Tương thích điện từ); Dược thảo; Quasi-drugs;  

Israel 13 Nhiên liệu lỏng; Bộ hẹn giờ tự động; Đèn điốt quang tiết kiệm 

năng lượng; Cáp đồng trục; Cầu chì và các thiết bị bảo vệ quá 

dòng khác; Đèn; Máy cắt; Phích và ổ cắm; Đèn LED; Đèn chiếu 

sáng: đèn pha; Kim tiêm 
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Kenya 5 Máy rửa bát; Vải dệt; Nhựa 

Kuwait 1 Củ cải tươi 

Liên minh Châu 

Âu 

8 Thuốc lá; Thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp khác; Đồ chơi 

trẻ em; Sản phẩm bi ô xít, vật liệu xây dựng. 

Malaysia 3 Ăngten trong nhà tích hợp DTT; Thiết bị sử dụng LTE; Ti vi 

Mexico 9 Bao bì và phân phối hàng hoá nói chung; Thuốc trừ sâu; Thùng 

nhôm chứa khí nén hoặc khí hoá lỏng; Thuốc lá; Đèn; Thiết bị 

gây nhiễu được sử dụng để chặn tín hiệu điện thoại di động; 

Thiết bị lặn và thiết bị bảo vệ cá nhân; Sữa và các sản phẩm sữa 

nói chung; Phân bón; Trái cây rau quá 

Nga 2 Chất tẩy rửa tổng hợp và nước làm mềm; Chất khử trùng 

Nhật Bản 5 Dược phẩm; Phân bón; Các chất có khả năng tác động đến hệ 

thần kinh trung ương; Các loại cần cẩu di động; Mặt nạ phòng 

bụi 

Oman 1 Trái cây, rau quả 

Peru 1 Các sản phẩm thực phẩm nói chung 

Qatar 1 Trái cây, rau quả 

Rwanda 22 Đồ uống không cồn; Thang máy; Hóa chất vô cơ; Mỹ phẩm; 

Ngũ cốc; Dầu nhờn; Nhiên liệu lỏng; Hoá chất làm sạch nước; 

Sợi dệt nói chung;  Gia vị; Dụng cụ vệ sinh; Sản phẩm cá và 

thủy sản; Thiết bị xử lý chất thải; Thép 

Singapore 1 Thực phẩm ăn liền 

Thụy sỹ 1 Sản phẩm hữu cơ 

Úc 1 Điều hòa 

Uganda 22 Dầu thô; Nhiên liệu lỏng; Sáp; Quần áo trường học; Khăn vệ 

sinh; Tã; Phân bón 

Ukraine 9 Xe máy điện; Đèn; Máy biến áp điện với công suất tối thiểu là 1 

kVA sử dụng trong mạng truyền tải và phân phối điện 50 Hz 

hoặc dùng trong công nghiệp; Máy bơm nhiệt; Máy bơm nước; 

Các sản phẩm liên quan đến năng lượng; Pháo hoa; Đồ chơi;  
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại              Bản tin số 9/2017 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn   *  Websi te:  www . tb t vn . o r g 

 

6 

Hoa Kỳ 14 Máy vi tính; Vật liệu phóng xạ; Thiết bị dành cho trẻ em; Chất 

gây ô nhiễm không khí nguy hiểm; Chất chống đông; Nhiên 

liệu; Phát thải xe cơ giới; Khí gas tự nhiên; Hành; Hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi; Quả óc chó bóc vỏ; Phụ gia thức ăn cho gia súc; 

Đèn 

Yemen 1 Trái cây, rau quả 

Việt Nam 3 Muối; Keo dán gỗ; Vật liệu xây dựng 

 

Tin cảnh báo tháng 09/2017. 

Muối  

Ngày 28/8/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

34/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn 

kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu. 

Thông tư này quy định nội dung, thủ 

tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Việc nhập khẩu muối trong các trường 

hợp sau đây không thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Thông tư này nhưng phải thực hiện theo quy chế quản lý hiện hành: 

a) Tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; 

b) Nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng hoá cho thương nhân 

nước ngoài; 

c) Hành lý cá nhân, hàng mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu, hàng triển lãm hội 

chợ, hàng tinh khiết (Pa) dùng làm thuốc thử trong phân tích hóa học, quà biếu và 

muối mỹ phẩm, muối nuôi cá cảnh. 

Các văn bản cần sửa đổi, bổ sung trong dự thảo này bao gồm: 

- Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 

- Khoản 1 Điều 4 

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 6 

- Khoản 2 và khoản 4 Điều 8 

- Khoản 3 Điều 9 

- Sửa đổi một số điều khoản tại Điều 11, Điều 15 và Điều 16 
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Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm sức khỏe động thực vật. Các nước thành viên 

có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông 

qua vào tháng 12 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 01 năm 

2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/VNM/17_3800_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/105. 

 

Keo dán gỗ  

Ngày 23/8/2017, Việt Nam thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng keo dán gỗ. 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu 

chất lượng phải tuân thủ đối với các 

sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được 

sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu 

thông trên thị trường Việt Nam. Quy 

chuẩn này không áp dụng cho các sản 

phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu 

dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, 

hàng hóa quá cảnh. Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm sức khỏe và sự an toàn 

của con người. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia 

góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào 24 tháng 10 năm 2017. Thời gian dự 

kiến có hiệu lực vào tháng 08 năm 2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/VNM/17_3800_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/104 

 

Vật liệu xây dựng  

Ngày 16/8/2017, Việt Nam thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng. Quy chuẩn này quy định yêu 

cầu kỹ thuật và quản lý chất lượng các 

sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng 

nêu trong Bảng 2.1, Phần 2, thuộc 

Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi 
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tắt là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, 

kinh doanh và lưu thông trên thị trường Việt Nam. 

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập 

khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hoá 

tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh. 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này sẽ áp dụng cho: 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, vật liệu xây dựng; 

- Cơ quan quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan; 

- Cơ quan được chỉ định để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá vật liệu 

xây dựng 

Nguyên tắc chung: 

- Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập 

khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm hội chợ; hàng hoá 

tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.; 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, 

hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 

2.1, Phần 2. Nếu chưa rõ, cần phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực 

hiện việc định danh chủng loại sản phẩm. Tên các sản phẩm nêu tại Bảng 2.1, 

Phần 2 được quy định dựa theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quốc tế; 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, 

hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 

2.1, Phần 2. Nếu chưa rõ, cần phối hợp với tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực 

hiện việc định danh chủng loại sản phẩm. Tên các sản phẩm nêu tại Bảng 2.1, 

Phần 2 được quy định dựa theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quốc tế; 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải 

thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, 

sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng không phải thực hiện chứng nhận 

hợp quy và công bố hợp quy nhưng phải có bằng chứng chứng minh các sản phẩm, 

hàng hóa đang kinh doanh, sử dụng đã được chứng nhận hợp quy và công bố hợp 

quy. Mục đích của dự thảo nhằm bảo đảm yêu cầu chất lượng. Các nước thành 

viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến 

thông qua vào 18 tháng 10 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01 tháng 

12 năm 2017. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Tao%20Link/QCV

N%2016-2017%20 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/103 

 

 

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Tao%20Link/QCVN%2016-2017
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Tao%20Link/QCVN%2016-2017


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Sản phẩm Bi ô xít  

Ngày 04/9/2017, EU thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban 

phê duyệt 2-methyl-1,2-

benzisothiazol-3 (2H) -on như là 

một chất hoạt tính để sử dụng trong 

các sản phẩm bi ô xít nhóm 6. Mục 

đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ cộng đồng và môi trường và 

hài hòa hoá thị trường EU đối với 

sản phẩm bi ô xít. Thời gian dự 

kiến thông qua vào tháng 12 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày 

kể từ ngày công bố chính thức trên công báo của EU. Các nước thành viên có 60 

ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3895_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/502 

 

Vật liệu xây dựng 

Ngày 25/8/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy định Ủy ban về hệ thống đánh giá và kiểm tra tính ổn định của các thiết 

bị neo dùng trong công trình xây dựng nhằm ngăn ngừa tai nạn ngã trên cao theo 

quy định EU 305/2011của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Thời gian dự kiến 

thông qua vào tháng 12 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào Quý I năm 

2018. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý 

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

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3780_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/501 

 

Dược phẩm  

Ngày 14/9/2017, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi một phần Dược điển 

Nhật Bản ấn bản thứ 17 theo Điều 41 của 

Luật Bảo đảm Chất lượng, Hiệu quả và 

An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược 

phẩm và Thiết bị Y tế. Mục đích của dự 

thảo điều chỉnh tính chất và chất lượng 
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dược phẩm. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào cuối 

tháng 10/2017. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO góp ý kiến vào 

15/10/2017. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_4051_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/568 

 

Phân bón  

Ngày 12/9/2017, Nhật Bản thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các 

thông số kỹ thuật đối với phân bón 

thông thường. Cụ thể, hiện nay, phân 

bón làm từ chất thải động vật sử dụng 

flocculant và chất làm đông chỉ được 

phép nếu đăng ký với Bộ Nông 

nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản. Dự 

thảo này sẽ sửa đổi quy định trên và cho phép các nhà sản xuất phân bón chỉ cần 

đệ trình thông báo Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng sự tiến bộ của công nghệ 

nông nghiệp và khoa học, góp phần đảm bảo sức khoẻ con người và thúc đẩy năng 

suất nông nghiệp. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 

vào cuối tháng 11/2017. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để 

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

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/JPN/17_4006_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/567 

 

Gỗ  

Ngày 05/9/2017, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Nghị 

định thi hành của Đạo luật về sử dụng 

bền vững gỗ. Các nội dung chính của 

dự thảo: 

Khi nhập khẩu gỗ hoặc sản phẩm gỗ, 

người nhập khẩu phải nộp tờ khai 

nhập khẩu với Bộ trưởng Bộ Lâm 

nghiệp Hàn Quốc. 

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc yêu cầu cơ quan kiểm tra kiểm tra các tài 

liệu liên quan trước khi hoàn thành thủ tục hải quan. 
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Trường hợp cơ quan kiểm tra kiểm tra văn bản, cơ quan kiểm tra phải xác minh 

xem liệu tài liệu có đáp ứng các yêu cầu theo Điều 19-3-2 hay không. 

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc có thể ra lệnh ngưng bán, trả lại hoặc tiêu 

huỷ gỗ hoặc sản phẩm gỗ không xác minh tính hợp pháp của gỗ.  

Mục đích của Dự thảo nhằm hạn chế việc khai thác và buôn bán gỗ trái phép và 

tham gia các nỗ lực quốc tế để bảo vệ môi trường rừng. Thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 22/03/2018. Các nước thành viên có 60 

ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/KOR/17_3917_01_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/726 
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

1. Thông tư 36/2017/TT-BYT ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-

1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Thong-tu-36-2017-TT-BYT-bai-bo-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-QCVN-5-1-

2017-BYT-361324.aspx  

2. Thông tư 30/2017/TT-BTNMT ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - quy chuẩn kỹ thuật điều tra, đánh 

giá tài nguyên nước 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-

Moi-truong/Thong-tu-30-2017-TT-BTNMT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-

danh-gia-tai-nguyen-nuoc-361806.aspx  

3. Thông tư 18/2017/TT-BTTTT ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện 

từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-

thong-tin/Thong-tu-18-2017-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky-thuat-tuong-thich-dien-tu-

voi-thiet-bi-vo-tuyen-362075.aspx 

4. Quyết định 2599/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm 

thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu 

áo đường ô tô 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-

Van-tai/Quyet-dinh-2599-QD-BGTVT-2017-thi-cong-lop-tai-sinh-nguoi-be-tong-

nhua-tai-cho-bang-bitum-bot-361420.aspx  

5. Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy định, quy chuẩn kỹ thuật quan trắc môi trường 
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-

Moi-truong/Thong-tu-24-2017-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-quan-trac-moi-

truong-315834.aspx 

6. Quyết định 55/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu và mức giới hạn an 

toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá được kèm theo Quyết định 53/2009/QĐ-

UBND 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Quyet-dinh-55-2017-QD-UBND-sua-doi-muc-gioi-han-an-toan-thuc-pham-san-

pham-ca-kho-An-Giang-361209.aspx 

7. Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 

cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-16-2017-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-yeu-cau-ve-

sinh-co-so-san-xuat-tinh-lon-360073.aspx 

8. Quyết định 3798/QĐ-BYT ngày 21 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật chuyên môn khám, chữa bệnh đái tháo đường 

týp 2 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-3798-QD-BYT-2017-Quy-trinh-chuyen-mon-kham-chua-benh-dai-

thao-duong-typ-2-360021.aspx  

9. Quyết định 2168/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành công bố Tiêu chuẩn quốc gia 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-

thong-tin/Quyet-dinh-2168-QD-BKHCN-2017-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-An-

toan-he-thong-bao-mat-360468.aspx  
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

1. Quyết định 2999/QĐ-TCHQ ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Tổng cục Hải quan 

ban hành về quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-2999-QD-TCHQ-2017-Quy-che-Kiem-dinh-phan-tich-hang-hoa-

xuat-khau-nhap-khau-361355.aspx  

2. Quyết định 3566/QĐ-BNN-BVTV ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ 

Hoa Kỳ  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-3566-QD-BNN-BVTV-2017-ve-tiep-tuc-nhap-khau-bot-ba-ngo-tu-

Hoa-Ky-361265.aspx 

3. Quyết định 3542/QĐ-BNN-TY ngày 31 tháng 08 năm 2017 của do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm 

gia cầm từ Hoa Kỳ  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-3542-QD-BNN-TY-2017-tiep-tuc-nhap-khau-gia-cam-va-san-

pham-gia-cam-tu-Hoa-Ky-361264.aspx 

4. Quyết định 1173/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết 

hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-

dinh-1173-QD-BKHDT-2017-Danh-muc-van-ban-quy-pham-con-het-hieu-luc-quan-

ly-Bo-Ke-hoach-360426.aspx  

5. Thông tư 14/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định về việc áp dụng chế độ 

cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép 
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Thong-tu-14-2017-TT-BCT-bai-bo-12-2015-TT-BCT-che-do-cap-Giay-phep-

nhap-khau-tu-dong-thep-360019.aspx 

6. Quyết định 1421/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Quyet-dinh-1421-QD-BTTTT-2017-van-ban-quy-pham-het-hieu-luc-toan-bo-

quan-ly-nha-nuoc-360231.aspx 

7. Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với mặt hàng 

thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Quyet-dinh-3283-QD-BCT-2017-bien-phap-chong-ban-pha-gia-thep-hinh-chu-

H-co-xuat-xu-tu-Trung-Hoa-360328.aspx  

8. Quyết định 303/QĐ-QLD ngày 18 tháng 08 năm 2017 năm 2017 của  Cục trưởng 

Cục Quản lý dược ban hành về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc 

được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang 

lưu hành tại Việt Nam  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-303-QD-QLD-2017-rut-so-dang-ky-dinh-chi-luu-hanh-thu-hoi-thuoc-

dang-luu-hanh-359462.aspx 

9. Quyết định 3741/QĐ-BYT ngày 17 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành bãi bỏ Quyết định 818/2007/QĐ-BYT về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 

kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-3741-QD-BYT-2017-bai-bo-818-2007-QD-BYT-hang-hoa-nhap-

khau-an-toan-thuc-pham-359681.aspx 
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10. Quyết định 37/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 08 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về danh mục sản phẩm, 

hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Quyet-dinh-37-2017-QD-TTg-bai-bo-50-2016-QD-TTg-Danh-muc-hang-hoa-

phai-kiem-tra-chat-luong-359210.aspx 

11. Quyết định 1593/QĐ-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành về thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa 

xuất, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-1593-QD-BTC-2017-khai-so-van-don-tren-to-khai-hai-quan-hang-

hoa-xuat-nhap-khau-359054.aspx  

12. Quyết định 3117/QĐ-BCT ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản xuất được 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Quyet-dinh-3117-QD-BCT-2017-bo-sung-danh-muc-may-moc-vat-tu-trong-

nuoc-da-san-xuat-duoc-359403.aspx 

13. Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-

BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại 

Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử 

dụng tại Việt Nam 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Thong-tu-15-2017-TT-BNNPTNT-sua-doi-03-2016-TT-BNNPTNT-Danh-muc-

thuoc-bao-ve-thuc-vat-353999.aspx 
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Định lượng tác động của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (tiếp) 

4.2. Tiêu chuẩn và Vấn đề Thương mại 

Trên một phạm vi quan trọng, những nhận xét về lợi ích của tiêu chuẩn áp dụng 

xuyên biên giới, do đó, tiêu chuẩn của một nước thể hiện đặc tính sản phẩm và yêu 

cầu pháp lý đối với người tiêu dùng nước ngoài và nhà cung cấp. Có thể thúc đẩy 

thương mại để mở rộng tác động xây dựng thị trường của tiêu chuẩn bằng việc 

tuân thủ yêu cầu về khả năng tương thích, các nước có thể cải thiện sự hội nhập 

với thông tin toàn cầu và mạng lưới viễn thông. 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng tạo ra chi phí có thể hạn chế 

cạnh tranh. Trong khi khẳng định này áp dụng với thị trường trong nước và quốc 

tế, việc minh họa chi phí này là hữu ích trong bối cảnh của thương mại quốc tế. 

Vấn đề thẳng thắn nhất là chi phí tuân thủ tiêu chuẩn có thể cao đối với công ty 

nước ngoài hơn là công ty trong nước, ngầm tạo ra rào cản thương mại. Tuân thủ 

liên quan đến chi phí tái thiết kế sản phẩm một lần và xây dựng một hệ thống quản 

lý. Nó cũng liên quan đến chi phí tuần hoàn của việc duy trì kiểm soát chất lượng, 

thử nghiệm và chứng nhận. Thêm vào đó, có thể có chi phí gián tiếp như tái sản 

xuất thành phần của một sản phẩm thức ăn do yêu cầu liệt kê đặc tính dinh dưỡng, 

do đó, một danh mục khả năng tăng chi phí tồn tại, trong đó, tiêu chuẩn khác nhau 

có thể làm tăng rào cản thâm nhập thị trường (chi phí ban đầu cao hơn) hoặc giảm 

khả năng cạnh tranh (chi phí biên cao hơn). Vấn đề này gồm các công ty phải 

quyết định thiết lập một thiết kế nền tảng có chi phí cao có thể được chỉnh sửa một 

chút để phù hợp với thị trường cụ thể hoặc để thiết kế một sản phẩm ban đầu chỉ 

dành cho thị trường trong nước nhưng cần chỉnh sửa với chi phí cao để xuất khẩu. 

Chiến lược trước thông dụng hơn trong số các doanh nghiệp lớn hơn trong khi 

chiến lược sau có ở công ty nhỏ hơn (OECD, 1999), do đó, chi phí tuân thủ có thể 

tạo ra lợi thế cho công ty lớn trong cạnh tranh toàn cầu. 

Chi phí cũng có thể khác nhau giữa việc đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật chính xác và 

kiểm tra xem quy chuẩn có được đáp ứng không. Công việc sau được gọi là đánh 
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giá sự phù hợp và nó thể hiện rào cản kỹ thuật tiềm tàng lớn đối với thương mại, 

Chính phủ của các nước nhập khẩu có thể từ chối công nhận thử nghiệm thực hiện 

bởi công ty xuất khẩu hoặc cơ quan có thẩm quyền và không chấp nhận tuyên bố 

về sự phù hợp. Họ có thể yêu cầu thực hiện kiểm tra riêng tại cơ sở của nhà xuất 

khẩu và kiểm tra hàng vận chuyển, do đó, đánh giá sự phù hợp dễ chịu sự không 

minh bạch do quan liêu và ảnh hưởng bởi công ty trong nước cần bảo hộ. Việc 

chậm trễ thời gian là vấn đề đặc biệt với sản phẩm có thời gian sử dụng kỹ thuật 

ngắn. Thêm vào đó, chi phí của sự không chắc chắn trong việc tuân thủ quy trình 

này có thể làm giảm sự sẵn sàng cạnh tranh. 

Các nước đang phát triển đi sau các nước phát triển về khả năng chứng nhận và 

kiểm định hiệu quả của cơ sở thử nghiệm (Stephenson, 1997). Trường hợp này có 

ba điểm quan trọng. Thứ nhất, các nước đang phát triển gặp khó khăn trong việc 

phát triển đủ tiêu chuẩn và đạt được thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) với 

quốc gia khác. Thứ hai, họ cũng chưa hội nhập thông qua việc chấp nhận kết quả 

thử nghiệm từ nước ngoài (Wilson, 1995). Thứ ba, do cơ quan tại các nước phát 

triển không tin nhiều vào quy trình kiểm tra tại các nước đang phát triển, các nước 

phát triển có trách nhiệm hợp tác xây dựng tiêu chuẩn và MRA, không bao gồm 

các nước đang phát triển, theo thảo luận của Baldwin trong chương này. Khả năng 

thương mại và đầu tư không phù hợp trong kịch bản này là rất cao. 

Tiêu chuẩn quốc tế khác nhau có thể phục vụ phân loại thị trường, làm tăng khả 

năng của thị trường và tạo ra rào cản khi thâm nhập thị trường, ví dụ, một yêu cầu 

đơn giản rằng bao bì sản phẩm hoặc hướng dẫn chỉ ghi bằng ngôn ngữ của nhà 

nhập khẩu khiến công ty bán chênh lệch giá không thể vận chuyển hàng đến thị 

trường có giá cao hơn bằng ngôn ngữ khác1. Thị trường có thể được hội nhập tốt 

hơn theo quy tắc cho phép công ty sử dụng nhiều ngôn ngữ. 

                                                      
1Trong chương này, Ganslandt và Markusen mô phỏng chi phí ngăn bán chênh lệch giá thông qua việc 

thiết lập tiêu chuẩn. 
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Rõ ràng rằng chính phủ và công ty có thể thiết lập tiêu chuẩn chiến lược nhằm 

đóng cửa thị trường, thay thế điều khoản cạnh tranh có lợi cho công ty trong nước 

hoặc điều chỉnh điều khoản thương mại (Matuters và Regibeau, 1996; Fischer và 

Serra, 2000), ví dụ, nếu chi phí chuyển đổi sang một mạng lưới mới lớn, một 

nhóm nhỏ các nước có thể thấy có ưu thế hơn khi hình thành liên minh tiêu chuẩn 

có tính loại trừ gây thiệt hại cho các nước bị loại trừ (Gandal và Shy, 1999). Tiêu 

chuẩn không chỉ có thể tạo ra sự loại trừ của thị trường tĩnh mà còn tăng cường 

khả năng của thị trường động. 

4.3. Công nhận Tiêu chuẩn Bảo hộ 

Sự phức tạp này nghĩa là có thể khó hoặc không thể xác định tiêu chuẩn là bảo hộ 

hạn chế thương mại do tiêu chuẩn nhằm mục đích vượt qua sự thất bại của thị 

trường, không có giả định về việc làm giảm hoặc phối hợp chúng có thể cải thiện 

hiệu quả. Tiêu chuẩn không trực tiếp tạo ra giá cả có thể xác định, tiền thuê và 

thuế quan, hạn ngạch cũng tương tự. Thay vào đó, tác động của chúng được đưa 

vào giá sản phẩm, tùy thuộc vào khả năng thị trường rạo ra (hoặc phá hủy) bởi tiêu 

chuẩn và quy chuẩn. Những quy tắc này cũng có thể bảo hộ tiền thuê độc quyền. 

Tuy nhiên, sẽ khó làm rõ những loại ảnh hưởng này từ những ảnh hưởng khác đối 

với cơ cấu giá và thị trường. 

Một số nguyên tắc có thể được sử dụng để xem xét vai trò của tiêu chuẩn trong 

việc hạn chế thương mại. Thứ nhất, nếu một tiêu chuẩn hoặc việc thực hiện nó làm 

tăng chi phí (ví dụ, thông qua việc chậm trễ kiểm tra hoặc phí độc quyền), nó 

không hiệu quả và cần được loại bỏ. Thứ hai, nếu một tiêu chuẩn được quy định ở 

mức độ chặt chẽ hơn mức cần thiết để đạt mục tiêu chính sách cụ thể, nó có thể có 

mục đích bảo hộ do làm giảm lợi nhuận của công ty nước ngoài và làm tăng lợi 

nhuận của công ty trong nước. Một cơ chế xác định một tiêu chuẩn bảo hộ là hỏi 

xem nó có vượt quá quy chuẩn mà một chính phủ sẽ chọn nếu tất cả nhà sản xuất 

đều là trong nước hay không (Fischer và Serra, 2000). Một cơ chế khác được phát 

hiện trong định nghĩa của WTO về “ít gây rối loạn thương mại nhất” và “không 
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phân biệt đối xử” trong Hiệp định TBT và SPS. Thứ ba, nếu một tiêu chuẩn (bất kể 

bắt buộc hay tự nguyện) mang tính phân biệt đối xử khi áp dụng hoặc ảnh hưởng 

giữa công ty trong nước và nhập khẩu, ranh giới của việc phân biệt đối xử có thể 

được xem là bảo hộ không cần thiết và loại bỏ. Thứ tư, chúng tôi có thể đặt câu 

hỏi xem tiêu chuẩn được chọn có ít gây rối loạn nhất với thương mại hay không 

trong số chính sách hiện nay. Cuối cùng, một tiêu chuẩn có thể được coi là bảo hộ 

nếu nó quy định sự thận trọng quá mức về biện pháp khoa học và ngăn ngừa rủi ro 

một cách tin cậy. Chú ý rằng nguyên tắc trong đoạn này được đưa vào hiệp định 

TBT và SPS. 

4.4. Phối hợp về Tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn có bản chất khác nhau tại từng quốc gia do mức độ phát triển, khả 

năng công nghệ, nguồn vốn và quy định khác nhau. Sự thống nhất tiêu chuẩn kỹ 

thuật quốc tế là không thể. Tuy nhiên, một số hình thức phối hợp có thể mở rộng 

sự tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển. Chúng tôi thảo luận trước một 

số khó khăn thực tế trong việc đạt được sự phối hợp trong WTO và trong một số 

nhóm nước cụ thể. Ở đây chúng tôi thực hiện một ít điểm phân tích. 

Các nước đang phát triển có thể mong muốn đạt được sự bảo đảm hiệu quả hơn 

khi tranh luận với cơ quan quy định tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn tiên tiến 

thường có đặc trưng là mang tính tự nguyện nhưng có thể có ảnh hưởng loại trừ 

khi được quy định bởi một nhóm nhỏ các quốc gia hoặc ngành có chung lợi ích. 

Các nước đang phát triển cũng cần kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ 

thuật được phát triển tại các nước công nghiệp như Hoa Kỳ hoặc Canada. Từ quan 

điểm hiệu quả kinh tế, không có lý do tại sao các nước đang phát triển cần xây 

dựng khả năng xây dựng tiêu chuẩn trong nước trong tất cả các ngành công 

nghiệp. Bằng việc tiến tới phương pháp tiếp cận pháp lý thống nhất hơn, các nước 

đang phát triển sẽ tiếp thu trực tiếp kiến thức công nghệ kế thừa trong tiêu chuẩn 

và cũng thúc đẩy chuyển giao công nghệ về nước. Chúng tôi không biết nghiên 

cứu thực nghiệm nào kiểm tra giả thuyết này. 
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Cuối cùng, nhà xuất khẩu, về lý thuyết, có thể đạt được lợi ích từ thỏa thuận thừa 

nhận lẫn nhau trong số nhiều thỏa thuận và với các nước phát triển. Tuy nhiên, 

việc đàm phán MRA đó phụ thuộc vào việc phát triển tiêu chuẩn, quy trình đánh 

giá và kiểm tra sự phù hợp hiệu quả và đủ khả năng trong nước. Trong bối cảnh 

bày, việc hỗ trợ kỹ thuật sẽ đem đến lợi ích. Như chú ý ở trên, cần thận trọng trong 

quá trình tìm kiếm MRA. Thêm vào đó, một loạt MRA song phương và đa phương 

làm tăng rủi ro phân biệt đối xử mạnh mẽ2. 

(Nguồn: Quantifying the impact of TBT – Văn phòng TBT Việt Nam dịch để tham khảo) 

 

 

 

                                                      
2 Baldwin thảo luận vấn đề này trong chương của ông. 
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Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017 

Thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT - 

Technical Barriers to Trade), Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017 trong thời 

gian 03 ngày (từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 09 năm 2017) tại Khách sạn Green 

Hotel Nha Trang (6 Hùng Vương, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa). 

Tới tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Tôn Nữ Thục Uyên, Phó Giám đốc 

Văn phòng TBT Việt Nam; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố và các điểm TBT địa phương 

thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam. 

 

Bà Tôn Nữ Thục Uyên, Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam phát biểu tại hội nghị 

Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹthuật trong thương mại 

cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017 là tập trung chia sẻ, giới thiệu, hướng 

dẫn về thực thi cam kết Hiệp định TBT của WTO thông qua các chuyên đề 

gồm: (1) Hàng rào phi thuế và tranh chấp thương mại liên quan tới TBT (2) Tài 

liệu hướng dẫn mới của Ủy ban WTO/TBT & việc thực thi Hiệp định TBT (3) Tra 
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cứu thông tin về TBT: Tra cứu hàng rào kỹ thuật nước ngoài; tra cứu hàng rào kỹ 

thuật trong nước. 

Bên cạnh nội dung của Hội nghị tập huấn, các học viên còn được tham gia 

thực hành theo từng nội dung chuyên đề và cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ 

những vấn đề thực tế, kinh nghiệm của các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới 

TBT Việt Nam. 

 

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 thực thi cam 

kết Hiệp định TBT của WTO. Đây cũng là dịp để các cán bộ của Sở Khoa học và 

Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố và 

các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam có điều kiện chia sẻ 

những thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn công tác thực thi cam kết về hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn với nhau. Trong thời gian tới, Mạng lưới 

TBT Việt Nam 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 để phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính, 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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Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- TPP - Kịch bản nào cho Việt Nam? 1 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/08/2015 - 15/09/2016 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 6 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 12 

Doanh nghiệp và TBT  

- Định lượng tác động của các rào cản kỹ thuật đối với thương 

mại (tiếp) 

17 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017 
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