
CHƯƠNG  6 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI 

 

ĐIỀU 6.1 

Mục tiêu 

Các mục tiêu của Chương này là tạo thuận lợi cho thương mại hàng hoá giữa các 

Bên bởi: 

a) thúc đẩy hợp tác về việc soạn thảo, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, 

các quy chuẩn kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp nhằm để loại bỏ các 

rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại, giảm thiểu, nếu có thể, các chi 

phí không cần thiết cho xuất khẩu; 

b) thúc đẩy việc hiểu biết lẫn nhau về các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ 

thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp của mỗi Bên; 

c) tăng cường trao đổi thông tin giữa các Bên liên quan đến việc phát triển, 

ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và các quy trình đánh 

giá sự phù hợp; 

d) tăng cường hợp tác giữa các Bên trong công việc của các tổ chức quốc tế 

liên quan tới tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù hợp;  

e) đưa ra khuôn khổ để thực hiện các mục tiêu này;  

f) thúc đẩy hợp tác về các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật đối với 

thương mại. 

 

ĐIỀU 6.2 

Phạm vi 

1. Chương này áp dụng đối với toàn bộ các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và 

các quy trình đánh giá sự phù hợp của các Bên mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến thương mại hàng hóa giữa các Bên, ngoại trừ: 

a) các quy định kỹ thuật mua sắm được soạn thảo bởi các cơ quan Chính 

phủ đối với các yêu cầu sản xuất hoặc tiêu thụ của các cơ quan đó; và 

b) các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật như đã được quy định 

tại Chương “Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật” của Hiệp định này. 



2. Phù hợp với Chương này và Hiệp định TBT mỗi Bên có quyền soạn thảo, ban 

hành và áp dụng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và các quy trình đánh giá 

sự phù hợp. 

 

ĐIỀU 6.3 

Các định nghĩa 

Đối với các mục đích của Chương này, các định nghĩa được nêu trong Phụ lục 1 

của Hiệp định TBT sẽ được áp dụng, với những sửa đổi phù hợp. 

 

ĐIỀU 6.4 

Kết hợp với Hiệp định TBT 

Trừ trường hợp quy định tại Chương này, Hiệp định TBT sẽ được áp dụng giữa các 

Bên và nó được đưa vào và là một phần của Hiệp định này, với những sửa đổi phù 

hợp. 

 

ĐIỀU 6.5 

Minh bạch hóa 

1. Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của tính minh bạch liên quan đến việc soạn 

thảo, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và các quy trình 

đánh giá sự phù hợp. 

2. Mỗi Bên phải cho phép một khoảng thời gian ít nhất là 60 ngày để góp ý sau 

khi công bố một thông báo được quy định tại Điều 2.9 và / hoặc 5.6 của Hiệp định 

TBT, trừ trường hợp mà các vấn đề cấp bách về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi 

trường hoặc an ninh quốc gia phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh đối với các Bên. 

3. Mỗi Bên phải cho phép ít nhất là 180 ngày, kể từ khi ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật và / hoặc quy trình đánh giá sự phù hợp đến khi có hiệu lực thi hành của 

chúng/nó, trừ trường hợp mà các vấn đề cấp bách về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi 

trường hoặc an ninh quốc gia phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh đối với các Bên. 

4. Các Bên phải cố gắng ở mức tối đa có thể để trao đổi thông tin bằng ngôn ngữ 

tiếng Anh. 

 

ĐIỀU 6.6 

Ghi dấu và ghi nhãn 



Các Bên ghi nhận rằng theo đoạn 1 của Phụ lục 1 của Hiệp định TBT, một quy 

chuẩn kỹ thuật có thể bao gồm hoặc đề cập riêng với các yêu cầu ghi dấu hoặc ghi 

nhãn, và đồng ý rằng ở đâu mà quy chuẩn kỹ thuật này có bao gồm ghi dấu hoặc 

ghi nhãn bắt buộc, họ sẽ tuân thủ theo các nguyên tắc của Điều 2.2 của Hiệp định 

TBT, rằng các quy chuẩn kỹ thuật không được soạn thảo, ban hành và áp dụng với 

mục đích, hoặc có tác động, tạo ra những trở ngại không cần thiết cho thương mại 

quốc tế, và không nên hạn chế thương mại hơn mức cần thiết để hoàn thành một 

mục tiêu hợp pháp. 

 

ĐIỀU 6.7 

Tham vấn 

1. Trong trường hợp việc áp dụng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và các 

quy trình đánh giá sự phù hợp đang có ảnh hưởng đến thương mại giữa các Bên, 

một Bên có thể yêu cầu tham vấn nhằm để giải quyết vấn đề này. Một yêu cầu đối 

với các tham vấn phải được chuyển trực tiếp tới đầu mối liên lạc của Bên kia được 

thành lập theo Điều 6.9 của Hiệp định này. 

2. Mỗi Bên phải nỗ lực xem xét ngay lập tức và có thiện chí đối với bất kỳ yêu cầu 

nào từ một Bên kia để tham vấn về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện Chương 

này. 

3. Một khi có vấn đề được bao hàm theo các điều khoản của Chương này không 

được làm rõ hoặc không được giải quyết theo như kết quả của các tham vấn, các 

Bên có thể thành lập nhóm công tác đặc biệt với quan điểm để xác định giải pháp 

thực tiễn và khả thi mà có thể tạo thuận lợi cho thương mại. Nhóm công tác cần 

phải gồm có các đại diện của các Bên. 

4. Khi một Bên từ chối yêu cầu của một Bên kia về việc thiết lập nhóm công tác, 

theo yêu cầu, Bên từ chối phải giải thích các lý do đối với quyết định của mình. 

 

ĐIỀU 6.8 

Hợp tác  

1. Với các mục đích đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và 

các quy trình đánh giá sự phù hợp không tạo ra những trở ngại không cần thiết đối 

với thương mại hàng hóa giữa các Bên, các Bên sẽ phải, nếu có thể, hợp tác trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp. 

2. Việc hợp tác theo khoản 1 của Điều này có thể bao gồm như sau: 



a) tổ chức hội thảo chung nhằm để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp tại mỗi Bên; 

b) trao đổi cán bộ của các Bên đối với mục đích đào tạo; 

c) trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và các quy 

trình đánh giá sự phù hợp; 

d) tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả các tổ chức quốc 

tế liên quan đến tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp và các Ủy ban của WTO về 

Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại, trong các lĩnh vực cùng quan tâm; 

e) khuyến khích các tổ chức chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp tại mỗi Bên sẽ hợp tác về các vấn đề cùng 

quan tâm;  

f) cung cấp hợp tác khoa học và kỹ thuật nhằm để nâng cao chất lượng của 

các quy chuẩn kỹ thuật; và 

g) làm cho sử dụng hiệu quả các nguồn quy định. 

3. Việc thực hiện khoản 2 của Điều này phải tùy theo hiệu lực của các quỹ thích 

hợp và các luật lệ và quy định tương ứng của mỗi Bên. 

4. Hợp tác về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại có thể được thực hiện, nhưng 

không hạn chế bởi, hình thức đối thoại qua các kênh thích hợp, các dự án chung, các 

chương trình hỗ trợ kỹ thuật . 

5. Các Bên có thể tiến hành các dự án chung, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực 

được lựa chọn, được đồng thuận chung. 

6. Các bên cam kết trao đổi quan điểm về các vấn đề giám sát thị trường và các 

hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực đó có liên quan đến hàng rào kỹ thuật 

đối với thương mại.   

7. Khi có yêu cầu, một Bên sẽ phải xem xét thích đáng đối với các đề xuất mà Bên 

kia chuẩn bị cho việc hợp tác theo Chương này. 

8. Để thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ của Chương này, các Bên có thể ký kết 

các thỏa thuận đặc biệt về các vấn đề được bao gồm trong đó. 

 

ĐIỀU 6.9 

Các cơ quan có thẩm quyền và mối liên lạc 

1. Các Bên sẽ phải chỉ định các cơ quan có thẩm quyền và đầu mối liên lạc và trao 

đổi thông tin gồm có tên của các cơ quan có thẩm quyền và đầu mối liên lạc được 



chỉ định, các chi tiết liên lạc của các cán bộ liên quan trong các tổ chức đó, bao 

gồm cả số điện thoại và số fax, địa chỉ e-mail và các chi tiết khác có liên quan. 

2. Các Bên phải kịp thời thông báo ngay cho nhau biết bất kỳ thay đổi nào đối với 

các cơ quan có thẩm quyền và đầu mối liên lạc của mình hoặc bất kỳ thông tin sửa 

đổi nào của các cán bộ liên quan. 

3. Các chức năng của đầu mối liên lạc sẽ phải bao gồm như sau: 

a) tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các Bên về các tiêu chuẩn, 

các quy chuẩn kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp để đáp ứng tất cả các 

yêu cầu hợp lý đối với các thông tin như vậy từ một Bên; 

b) chuyển các yêu cầu từ một Bên tới các cơ quan quản lý thích hợp. 

4. Các chức năng của các cơ quan có thẩm quyền sẽ phải bao gồm như sau: 

a) giám sát việc thực hiện của Chương này;  

b) tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, khi thích hợp, phù hợp với Điều 

6.8 của Hiệp định này; 

c) kịp thời giải quyết mọi vấn đề do một Bên đưa ra liên quan đến việc xây 

dựng, ban hành, áp dụng hoặc thực thi các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật và 

các quy trình đánh giá sự phù hợp; 

d) tạo thuận lợi cho việc tham vấn về mọi vấn đề phát sinh trong Chương 

này theo yêu cầu của một Bên; 

e) thực hiện mọi hành động khác mà các Bên cho là sẽ hỗ trợ họ trong việc 

thực hiện chương này; và 

f) thực hiện các chức năng khác mà có thể được ủy quyền bởi Ủy ban Hỗn 

hợp. 

 


