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PHẦN I - HỆ THỐNG PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TẠI 

VIỆT NAM 

Phòng vệ thương mại (PVTM) là các 

công cụ được WTO cho phép các thành viên sử 

dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước 

trước tình trạng nhập khẩu gia tăng gây thiệt 

hại cho sản xuất trong nước. PVTM bao gồm 

ba biện pháp là chống bán phá giá (CBPG), 

chống trợ cấp (CTC) và tự vệ được quy định tại 

ba Hiệp định tương ứng của WTO. Ngoài ra, 

các nước còn điều tra và áp dụng biện pháp 

chống lại các hành vi lẩn tránh ba biện pháp 

trên (thường gọi là biện pháp chống lẩn tránh). 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu, 

rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu thì 

các biện pháp phòng vệ thương mại đang trở 

thành công cụ chính sách quan trọng góp phần 

tăng cường hiệu quả cả tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế.  

Trước tình hình đó, Việt Nam đã và đang 

tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và cam 

kết quốc tế khi áp dụng các biện pháp PVTM 

trong suốt thời qua và trong tương lai khi nước 

ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 

giới. Cụ thể:  

Chính phủ Việt Nam đã ngày càng hoàn 

thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế cũng như 

các chính sách, chương trình, đề án, cơ chế 

phối hợp về PVTM  tròn tình hình hội nhập vào 

nền kinh tế khu vực và toàn thế giới để bảo vệ 

nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong 

nước phù hợp với các cam kết quốc tế, ngày 28 

tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương đã ký 

Quyết định số 755/QĐ-BCT ban hành “Chương 

trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các 

biện pháp phòng vệ thương mại nhằm hỗ trợ 

phát triển một số ngày công nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025”. Chương 

trình tổng thể về phòng vệ thương mại nhấn 

mạnh vào nhóm nhiệm vụ về tăng cường bảo 

vệ lợi ích của các ngành công nghiệp để ứng 

phó với các vụ việc phòng vệ thương mại của 

nước ngoài. Cũng trong năm 2019, Đề án 

“Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) 

và gian lận xuất xứ" (Đề án 824) đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tạo sự chuyển biến 

rõ nét mạnh mẽ trong công tác ngăn ngừa, 

phòng chống các hành vi gian lận xuất xứ, lẩn 

tránh bất hợp pháp biện pháp PVTM, góp phần 

nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã 

I. Các cam kết quốc tế  
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có chính thức hiệu lực đối với Việt Nam vào 

tháng 1 năm 2019, căn cứ Luật Quản lý ngoại 

thương ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị 

quyết số 72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 

2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn CPTPP, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông 

tư số 19/2019/TT-BCT “Quy định về áp dụng 

các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp 

định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương”. 

Trước những tác động tiêu cực của đại 

dịch Covid-19 và chủ nghĩa bảo hộ thương mại 

đã và đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu, kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 

những năm gần đây vẫn đạt được những thành 

tích ấn tượng. Do vậy, các biện pháp PVTM 

cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn.  

Giờ đây, PVTM chính là “chiếc van an 

toàn” trong chính sách ngoại thương để ổn định 

sản xuất trong nước, bảo vệ công ăn việc làm 

của người lao động. Năm 2020, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định 316 /QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt 

Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ 

thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”. 

Để đảm bảo hiệu quả của tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế thì một trong những yêu cầu 

quan trọng là theo dõi sát diễn biến thị trường, 

cảnh báo được nguy cơ xuất hiện các biện pháp 

hạn chế thương mại tại các thị trường xuất 

khẩu chủ chốt.  

Ngày 19/5/2020, Bộ Công Thương ban 

hành Quyết định số 1347/QĐ-BCT triển khai 

một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm 

nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho 

các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh 

Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại 

tự do thế hệ mới trong bối cảnh 14 Hiệp định 

thương mại tự do có hiệu lực mở ra nhiều cơ 

hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, song cũng 

đặt ra không ít thách thức. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, thông tư số 

30/2020/TT-BCT “Hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về 

phòng vệ thương mại” đã được Bộ Công 

Thương ban hành. Thông tư này hướng việc áp 

dụng biện pháp tự vệ song phương, biện pháp 

chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp 
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để thực thi Hiệp định Thương mại tự do 

(EVFTA) giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu ngay khi Hiệp định 

EVFTA chính thức có hiệu lực, được Quốc hội 

của hai bên phê chuẩn.  

 

Để tạo ra khuôn khổ toàn diện, tổng thể 

để tạo điều kiện tăng cường hiệu quả công tác 

PVTM, bảo vệ hợp pháp và hợp lý sản xuất 

trong nước, nâng cao hiểu biết, năng lực của 

các doanh nghiệp, hiệp hội về công cụ PVTM, 

đồng thời có chiến lược và cơ chế phối hợp 

nhằm ứng phó hiệu quả với các vụ kiện PVTM 

đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Ngày 02 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính 

phủ đã ký Quyết định số 1659/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án "Nâng cao năng lực về phòng vệ 

thương mại trong bối cảnh tham gia các Hiệp 

định Thương mại tự do thế hệ mới.  

Mới đây nhất, ngày 29/10/2021, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 

14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại 

(UKVFTA) 

Trước xu thế bảo hộ gia tăng, xung đột 

thương mại giữa các nền kinh tế lớn còn nhiều 

diễn biến phức tạp cũng đã và đang tạo nguy cơ 

tiềm ẩn, tác động trực tiếp cũng như gián tiếp 

đến các ngành hàng xuất khẩu của ta. Việt Nam 

sẽ trở thành đối tượng bị kiện PVTM của các 

nước trên thế giới, do đó Việt Nam đã và đang 

xây dựng những văn bản pháp luật kịp thời 

nhằm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, các 

tổ chức hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất xuất 

khẩu ứng phó với các vụ kiện nước ngoài và là 

cam kết của chính phủ Việt Nam khi hội nhập 

và nền kinh tế toàn cầu.  

Trong thời gian qua, trên thực tế, các bộ, 

ngành phối hợp cùng doanh nghiệp đã tích cực, 

chủ động triển khai các nhiệm vụ thành các 

chương trình, hoạt động cụ thể nhằm đạt được 

các mục tiêu chính là hỗ trợ phát triển, nâng 

cao năng suất và khả năng cạnh tranh của 

ngành công nghiệp quốc gia; tận dụng tối đa 

điều kiện thuận lợi của các Hiệp định Thương 

mại tự do; nâng cao năng lực sử dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại; ứng phó hiệu quả 

các vụ kiện phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ 

các ngành công nghiệp trong nước; nâng cao 

kiến thức về phòng vệ thương mại cho cán bộ, 

công chức, nhân viên ở cơ quan quản lý Nhà 

nước các cấp. 

II. Các quy định pháp lý của Việt Nam 

Tại Việt Nam, lĩnh vực PVTM được quy 

định tại các văn bản pháp luật:  
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Ngày hết 

hiệu lực 

37/2019/TT-

BCT 

Quy định chi tiết một số nội 

dung về các biện pháp phòng 

vệ thương mại 

29/11/2019  

06/2018/TT-

BCT 

Thông tư quy định chi tiết 

một số nội dung về các biện 

pháp phòng vệ thương mại 

20/04/2018 15/01/2020 

10/2018/NĐ-

CP 

Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản 

lý ngoại thương về các biện 

pháp Phòng vệ thương mại 

15/01/2018  

05/2017/QH14 Luật Quản lý ngoại thương 12/6/2017  

38/2015/TT-

BTC 

Thông tư quy định về thủ tục 

hải quan; kiểm tra, giám sát 

hải quan; thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu và quản lý 

thuế đối với hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu 

25/03/2015  
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04/2006/NĐ-

CP 

Nghị định số 04/2006/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

09/01/2006 về việc Thành 

lập và quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

của Hội đồng xử lý vụ việc 

chống bán phá giá, chống trợ 

cấp và tự vệ. 

9/1/2006 15/01/2018 

89/2005/NĐ-

CP 

Nghị định số 89/2005/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

11/07/2005 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Chống trợ cấp đối 

với hàng hóa nhập khẩu vào 

Việt Nam. 

11/7/2005 15/01/2018 

90/2005/NĐ-

CP 

Nghị định số 90/2005/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

11/07/2005 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Chống bán phá 

giá hàng hóa nhập khẩu vào 

Việt Nam. 

11/7/2005 15/01/2018 
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22/2004/PL-

UBTVQH11 

Pháp lệnh số 22/2004/PL-

UBTVQH11 ngày 

20/8/2004 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về 

chống trợ cấp đối với hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt 

Nam 

20/08/2004 1/1/2018 

20/2004/PL-

UBTVQH11 

Pháp lệnh số 20/2004/PL-

UBTVQH11 ngày 

29/04/2004 về Chống bán 

phá giá hàng hóa nhập khẩu 

vào Việt Nam. 

29/04/2004 1/1/2018 

150/2003/NĐ-

CP 

Nghị định số 150/2003/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

08/12/2003 quy định chi tiết 

thi hành Pháp lệnh về Tự vệ 

trong nhập khẩu hàng hóa 

nước ngoài vào Việt Nam. 

8/12/2003 15/01/2018 

42/2002/PL-

UBTVQH10 

Pháp lệnh số 42/2002/PL-

UBTVQH10 ngày 

25/05/2002 về Tự vệ trong 

nhập khẩu hàng hóa nước 

ngoài vào Việt Nam. 

25/05/2002 1/1/2018 
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III. Cơ chế quản lý về phòng vệ thương mại tại Việt Nam 

Cục Phòng vệ thương mại  

Là tổ chức thuộc Bộ Công Thương 

- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và 

tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ; tổ chức, 

quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy 

định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. Do vậy, Cục PVTM sẽ là cơ quan 

quản lý Nhà nước chuyên trách về vấn đề PVTM đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào 

Việt Nam cũng như hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới.  

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: Trade Remedies Authority of Vietnam 

- Tên viết tắt: TRAV 

- Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. 

 Ngoài ra, còn có Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, tổ chức hiệp hội phối hợp, 

cung cấp thông tin liên quan tới lĩnh vực PVTM.  
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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

TẠI VIỆT NAM 

 

PHẦN II  PHẦN II  
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I. Biện pháp chống bán phá giá  

1. Bán phá giá là gì? 

Trong thương mại quốc tế, bán phá giá 

được hiểu là hiện tượng xảy ra khi một loại 

hàng hóa được xuất khẩu sang thị trường nước 

khác với mức giá thấp hơn mức giá hàng hóa 

tương tự bán trên thị trường nội địa của nước 

xuất khẩu.  

Theo Điều 77 Luật Quản lý Ngoại 

thương, biện pháp chống bán phá giá đối với 

hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là biện pháp 

được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được 

xác định bị bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt 

Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây 

ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong 

nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành 

sản xuất trong nước.  

Hàng hóa được xác định bị bán phá giá 

khi nhập khẩu vào Việt Nam với giá thấp hơn 

giá thông thương là giá có thể so sánh được của 

hàng hóa tương tự bán tại nước xuất khẩu hoặc 

tại một nước thứ ba trong các điều kiện thương 

mại thông thường hoặc mức giá mà Cơ quan 

điểu tra xác định bằng phương pháp tự tính 

toán.   

2.Các biện pháp chống bán phá giá1: 

 2.1. Áp dụng thuế chống bán phá giá; 

  2.2. Cam kết về các biện pháp loại trừ bán 

phá giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất 

khẩu hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá với Cơ quan điều tra của 

Việt Nam hoặc với các nhà sản xuất trong nước 

nếu được Cơ quan điều tra chấp thuận. 

3. Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá2: 

3.1. Biện pháp chống bán phá giá được áp 

dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bị 

bán phá giá với biên độ bán phá giá được xác 

định cụ thể ngoại trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 2 Điều 78 Luật Quản lý Ngoại thương; 

b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại 

đáng kể hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể 

hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản 

xuất trong nước;  

c) Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc 

nhập khẩu hàng hóa bị xác định bán phá giá với 

thiệt hại của ngành sản xuất trong nước theo 

quy định tại khoản (b) nêu trên.  

3.2. Không áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu có biên độ 

bán phá giá không vượt quá 2% giá xuất khẩu 

hàng hóa vào Việt Nam. 

3.3. Trong trường hợp hàng hóa nhập 

khẩu có xuất xứ từ một nước có khối lượng 

hoặc số lượng không vượt quá 3% tổng khối 

1. Khoản 3 Điều 77, Luật Quản lý Ngoại thương  
2. Điều 78 Luật Quản lý Ngoại thương  
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lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập 

khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số 

lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước đáp 

ứng điều kiện trên không vượt quá 7% tổng 

khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự 

nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước này 

được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá. 

4. Cách tính thuế chống bán phá giá:  

    Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu 

bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng 

hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam 

gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho 

ngành sản xuất trong nước3 Thuế chống bán 

phá giá được tính dựa trên biên độ phá giá. 

    Cách tính biên độ phá giá: 

   Biên độ bán phá giá được xác định dựa trên 

mức chênh lệch giữa giá thông thường với giá 

xuất khẩu. Biên độ bán phá giá được xác định 

theo một trong các cách sau đây:  

(i) So sánh giữa giá trị bình quân gia quyền của 

giá thông thường với giá trị bình quân gia 

quyền của giá xuất khẩu; 

(ii) So sánh giữa giá thông thường với giá xuất 

khẩu trên cơ sở từng giao dịch; 

(iii) So sánh giữa giá trị bình quân gia quyền 

của giá thông thường với giá xuất4 khẩu trên cơ 

sở từng giao dịch với điều kiện tồn tại sự khác 

biệt đáng kể của giá xuất khẩu giữa những 

người mua, khu vực địa lý và thời điểm xuất 

khẩu. 

Trong đó:  

 Giá thông thường:  

- Nếu trường hợp hàng hóa tương tự được bán 

trên thị trường nội địa của nước xuất khẩu với 

khối lượng, số lượng đáng kể, giá thông 

thường là giá có thể so sánh được của hàng hóa 

tương tự đang được bán trên thị trường nội địa 

của nước xuất khẩu theo điều kiện thương mại 

thông thường. 

- Nếu trong trường hợp không có hàng hóa 

tương tự được bán trên thị trường nội địa của 

nước xuất khẩu hoặc trong trường hợp việc bán 

trong nước đó không cho phép việc so sánh 

hợp lý do điều kiện đặc biệt của thị trường đó 

hoặc do hàng hóa tương tự được bán trên thị 

trường nội địa của nước xuất khẩu với khối 

lượng, số lượng không đáng kể thì giá thông 

thường được xác định theo một trong các cách 

sau đây: 

i) Giá xuất khẩu của hàng hóa tương tự sang 

một nước thứ ba thích hợp với điều kiện giá 

xuất khẩu đó mang tính đại diện; 

ii) Cơ quan điều tra tự xây dựng dựa trên giá 

thành hợp lý của hàng hóa cộng thêm các chi 

phí hợp lý khác và lợi nhuận ở mức hợp lý dựa 

trên từng công đoạn từ khâu sản xuất đến lưu 

thông trên thị trường của nước xuất khẩu hoặc 

nước thứ ba. 

- Khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự được 

bán trên thị trường nội địa của nước xuất khẩu 

được coi là đáng kể nếu chiếm ít nhất 5% tổng 

3 Khoản 5 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 

4. Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  
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khối lượng, số lượng hàng hóa bị điều tra xuất 

khẩu sang Việt Nam. Cơ quan điều tra có thể 

xem xét tỷ lệ thấp hơn với điều kiện có chứng 

cứ cho thấy tỷ lệ đó vẫn đủ lớn để tiến hành so 

sánh một cách hợp lý5. 

 Giá xuất khẩu: là giá bán của hàng 

hóa bị điều tra được xuất khẩu sang Việt Nam 

dựa trên các chứng từ giao dịch hợp pháp. 

- Nếu trong trường hợp không có giá xuất khẩu 

hoặc có chứng cứ cho thấy giá xuất khẩu 

không đáng tin cậy, Cơ quan điều tra xác định 

giá xuất khẩu theo một trong các cách sau đây: 

i) Giá xuất khẩu được xây dựng dựa trên giá 

bán lại cho khách hàng độc lập đầu tiên. Khách 

hàng độc lập đầu tiên được hiểu là khách hàng 

không có mối quan hệ với nhà sản xuất, xuất 

khẩu có liên quan; 

ii) Giá xuất khẩu được xây dựng trên các cơ sở 

hợp lý khác6.  

5. Quy định về nền kinh tế phi thị trường và 

tác động của nó đối với các vụ điều tra chống 

bán phá giá  

    Việc công nhận một nước có nền kinh tế thị 

trường (market economy status – “MES”) 

được phân tích và đánh giá trên cơ sở hệ thống 

các tiêu chí được quy định trong nội luật của 

mỗi nước. Một số nước có quy định nội luật về 

vấn đề này như Hoa Kỳ, EU, Canada, Brazil, 

Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Ấn Độ, Nhật 

Bản,… Cho đến nay, đã có 64 thành viên 

WTO công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị 

trường,  

trong số đó bao gồm một số nền kinh tế lớn 

như: 9 nước ASEAN, Trung Quốc, Úc, New 

Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ, 

Nga,... Tuy nhiên, Việt Nam đặc biệt quan tâm 

đến các quy định của Hoa Kỳ (6 tiêu chí) và 

EU (5 tiêu chí) bởi hai thành viên này chưa 

công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, 

trong khi đó đây lại là hai đối tác thương mại 

lớn và quan trọng của Việt  Nam, có liên quan 

nhiều nhất đến các vụ việc điều tra chống bán 

phá giá đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam 

cho đến nay. 

Trong các vụ điều tra áp thuế chống bán phá 

giá, việc bị coi là nước có nền kinh tế phi thị 

trường dẫn đến nhiều bất lợi cho Việt Nam 

trong quá trình các nhà điều tra nước ngoài 

tính toán biên độ phá giá, cụ thể: 

(i) Nguy cơ đánh trùng thuế (double 

counting): 

Hai trong các nguyên tắc cơ bản của 

WTO là mức thuế phải được áp một cách bình 

đẳng đối với tất cả các thành viên dựa trên 

nguyên tắc Đối xử Tối huệ quốc (MFN) và 

5.Điều 16 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP 
6Điều 18 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  
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cam kết thuế trần (bound rate) sẽ không được 

tăng trừ phi các thành viên đàm phán với 

nhau. Tuy nhiên, WTO vẫn có một số ngoại lệ 

đối với hai nguyên tắc cơ bản nêu trên, hai 

trong số đó là thuế chống bán phá giá và thuế 

đối kháng. Trên thực tế, hiện nay nhiều thành 

viên WTO có xu hướng điều tra cùng một lúc 

hai biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 

cấp đối với cùng một sản phẩm của một nước 

có nền kinh tế phi thị trường mặc dù Hiệp dịnh 

GATT 1994 không cho phép việc đánh trùng 

thuế lên cùng một sản phẩm7.  Đây bị coi là 

một hành vi thương mại không công bằng. 

(ii) Nguy cơ bị tính toán bất lợi trong 

điều tra áp thuế chống bán phá giá:  

Do Việt Nam vẫn bị coi là nước có nền 

kinh tế phi thị trường nên trong các vụ việc 

điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá, cơ 

quan điều tra nước ngoài sẽ sử dụng phương 

pháp dùng dữ liệu của nước thay thế 

(surrogate country) có nền kinh tế thị trường 

để tính mức thuế chống bán phá giá cho nền 

kinh tế phi thị trường. Cách tính toán này 

không phản ánh giá trị thực của hàng hóa bị 

điều tra và làm thổi phồng biên độ phá giá, 

dẫn đến thuế chống bán phá giá cao hơn so với 

thực tế. 

6. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá  

6.1. Việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm 

thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết 

định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan 

điều tra. Thuế suất thuế chống bán phá giá tạm 

thời không được vượt quá biên độ bán phá giá 

trong kết luận sơ bộ. 

 Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm 

thời là không quá 120 ngày kể từ ngày quyết 

định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời 

có hiệu lực. Khi có yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân xuất khẩu hàng hóa tương tự vào Việt 

Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể gia 

hạn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời 

nhưng không quá 60 ngày. 

 6.2. Việc áp dụng biện pháp cam kết được 

thực hiện như sau: 

a) Sau khi có kết luận sơ bộ và trước khi kết 

thúc điều tra, nhà sản xuất,  xuất khẩu hàng 

hóa bị điều tra có thể đưa ra cam kết với Cơ 

quan điều tra về việc tự nguyện điều chỉnh giá 

bán hoặc tự nguyện hạn chế khối lượng, số 

lượng hàng hóa bị điều tra xuất khẩu vào Việt 

Nam; 

b) Cơ quan điều tra có thể chấp nhận, không 

chấp nhận hoặc đề nghị điều chỉnh nội dung 

cam kết trên cơ sở lấy ý kiến của tổ chức, cá 

nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước. 

 6.3. Việc áp dụng thuế chống bán phá giá 

7 Khoản 5 Điều VI của GATT 1994 quy định “Không một sản phẩm nào trong lãnh thổ của một bên nhập khẩu vào 

lãnh thổ của một bên khác sẽ cùng lúc phải chịu cả thuế bán phá giá và thuế đối kháng (thuế chống trợ cấp) để bù 

đắp cho cùng một khoản bán phá giá hay trợ cấp xuất khẩu”.  
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được thực hiện như sau: 

a)Trường hợp không đạt được cam kết quy 

định, sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều 

tra công bố kết luận cuối cùng về các nội 

dung điều tra theo quy định. Kết luận cuối 

cùng của Cơ quan điều tra và các căn cứ chính 

để ban hành kết luận cuối cùng phải được 

thông báo bằng phương thức thích hợp cho 

các bên liên quan; 

 b) Căn cứ vào kết luận cuối cùng của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 

quyết định áp dụng hay không áp dụng thuế 

chống bán phá giá; 

c) Thuế suất thuế chống bán phá giá không 

được vượt quá biên độ bán phá giá trong kết 

luận cuối cùng; 

d) Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá là 

không quá 05 năm kể từ ngày quyết định áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức 

có hiệu lực, trừ trường hợp được gia hạn theo 

quy định. 

 6.4. Việc áp dụng thuế chống bán phá giá có 

hiệu lực trở về trước được thực hiện như sau: 

a) Trong trường hợp kết luận cuối cùng của 

Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể 

hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế 

chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước; 

b) Thuế chống bán phá giá được áp dụng có 

hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa nhập 

khẩu trong thời hạn 90 ngày trước khi áp 

dụng biện pháp tạm thời nếu hàng hóa nhập 

khẩu được xác định là bán phá giá; khối 

lượng hoặc số lượng hàng hóa bán phá giá 

nhập khẩu vào  

Việt Nam tăng nhanh đột biến trong giai đoạn 

từ khi tiến hành điều tra đến khi áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá tạm thời và gây ra 

thiệt hại khó có khả năng khắc phục cho 

ngành sản xuất trong nước. 

7. Quy trình thủ tục trong điều tra chống 

bán phá giá 

7.1.   Nộp đơn yêu cầu 

 Đơn yêu cầu có thể được nộp bởi tổ 

chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá được coi là đại diện 

cho ngành sản xuất trong nước.   

 Điều kiện để xác định tính đại diện 

cho ngành sản xuất trong nước gồm có: 

a) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa 

do họ sản xuất hoặc đại diện chiếm ít nhất 

25% tổng khối lượng, số lượng hoặc trị giá 

hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong 

nước; 

b) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng 

hóa quy định tại điểm a khoản này và của các 

nhà sản xuất trong nước ủng hộ việc nộp hồ 

sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá giá phải lớn hơn khối lượng, số lượng 
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hoặc trị giá hàng hóa tương tự của các nhà 

sản xuất trong nước phản đối yêu cầu áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá. 

7.2. Nội dung đơn yêu cầu 

 Đơn yêu cầu phải bao gồm chứng cứ về bán 

phá giá, thiệt hại và mối liên hệ nhân quả 

giữa việc bán phá giá với thiệt hại. Các nội 

dung cụ thể như sau:  

a) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết khác của 

tổ chức, cá nhân có yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá; 

b) Mô tả hàng hoá nhập khẩu là đối tượng bị 

yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá, trong đó bao gồm tên gọi của hàng hoá, 

các đặc tính cơ bản và mục đích sử dụng 

chính, mã số theo biểu thuế nhập khẩu hiện 

hành và mức thuế nhập khẩu đang áp dụng, 

xuất xứ của hàng hoá nhập khẩu; 

c) Mô tả khối lượng, số lượng và trị giá của 

hàng hoá nhập khẩu quy định tại điểm b 

khoản này trong thời hạn mười hai tháng 

trước khi nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá; 

d) Mô tả khối lượng, số lượng và trị giá của 

hàng hoá tương tự được sản xuất trong nước 

trong thời hạn mười hai tháng trước khi nộp 

hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá; 

đ) Thông tin về giá thông thường và giá xuất 

khẩu của hàng hoá được mô tả theo quy định 

tại điểm b khoản này tại thời điểm nhập khẩu 

vào Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng 

trước khi nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá; 

e) Biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập 

khẩu bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá; 

g) Thông tin, số liệu, chứng cứ về thiệt hại 

đáng kể cho ngành sản xuất trong nước do 

hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam gây ra 

hoặc đe dọa gây ra; 

h) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết khác của 

tổ chức, cá nhân sản xuất và xuất khẩu hàng 

hoá vào Việt Nam bị yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá; 

i) Yêu cầu cụ thể về việc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá, thời hạn áp dụng và mức 

độ áp dụng. 

 7.3. Yêu cầu về mẫu đơn 

    Đơn phải được thực hiện bằng văn bản 

theo mẫu của Cục Quản lý cạnh tranh. Trong 

trường hợp đơn có chứa thông tin mật, người 

yêu cầu cũng sẽ được yêu cầu nộp hai (02) 

bản của Đơn yêu cầu: một (01) bản Hạn chế 

và một (01) bản Công khai. 

 7.4. Tham vấn trước khi nộp đơn chính thức 
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     Mặc dù người yêu cầu không có nghĩa vụ 

phải liên hệ với Cơ quan điều tra trước khi nộp 

đơn chính thức, nhưng việc tham vấn không 

chính thức với Cơ quan điều tra trong quá trình 

soạn thảo đơn yêu cầu sẽ đảm bảo chất lượng 

của đơn chính thức. 

 7.5. Nộp đơn chính thức 

      Đơn yêu cầu sẽ được xem như là đã nộp 

vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày được gửi 

đến Cơ quan điều tra thông qua thư tín hoặc 

ngày phát hành hóa đơn biên nhận của Cơ 

quan điều tra. Ngày trên Đơn kiện được nộp là 

rất quan trọng bởi cuộc điều tra phải được tiến 

hành hoặc Bên khởi kiện phải được thông báo 

các lý do từ chối trong vòng 60 ngày kể từ 

ngày chấp nhận Đơn kiện. 

8. Chấm dứt điều tra 

Trước khi có quyết định chính thức điều tra, 

bên khởi kiện có thể chọn rút Đơn kiện.  

 Trong quá trình điều tra, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quyết định chấm dứt điều tra 

khi: 

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá tự nguyện rút hồ 

sơ. 

 Kết luận sơ bộ của vụ việc có ít nhất một nội 

dung sau: 

+ Không có bán phá giá theo quy định tại Điều 

3 của Pháp lệnh CBPG; 

+ Biên độ bán phá giá không đáng kể; 

+ Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa 

bán phá giá vào Việt Nam không đáng 

kể; 

+ Không có thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây 

ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất 

trong nước. 

  9. Rà soát việc áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá 

9.1. Rà soát giữa kỳ:  

Sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương có quyền quyết định rà soát việc 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo đề 

nghị của một hoặc nhiều bên liên quan trong 

vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng 

chứng do bên đề nghị cung cấp. Thời hạn rà 

soát không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết 

định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể 

gia hạn 01 lần nhưng không quá 03 tháng. 

 9.2. Rà soát cuối kỳ: 

  Các biện pháp chống bán phá giá hết 

hạn sau năm (05) năm kể từ ngày áp dụng hoặc 

kể từ ngày có kết luận về việc rà soát gần nhất 

bao gồm cả phá giá và thiệt hại trừ phi nó được 

quyết định trong một cuộc rà soát mà việc hết 

hạn có thể dẫn đến tiếp tục hoặc tái diễn việc 

phá giá và thiệt hại. 

 Việc rà soát cuối kỳ được thực hiện 

như sau: 

a) 01 năm trước khi kết thúc thời hạn áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát 

cuối kỳ đối với việc áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá; 

b) Nội dung của việc rà soát nhằm xác định sự 
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cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế - xã hội của việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá; 

c) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định 

gia hạn hoặc không gia hạn việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá; 

KHUNG THỜI GIAN CHUẨN CHO MỘT VỤ KIỆNCHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 

Khung thời gian Sự kiện 

Bước thủ tục đầu tiên Ngành sản xuất trong nước nộp Đơn kiện 

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn Thông báo tiến hành điều tra 

Trong vòng 01 hoặc 02 ngày kể từ ngày 

thông báo tiến hành điều tra 
Gửi các bản câu hỏi cho các Bên liên quan 

30 ngày kể từ ngày tiến hành điều tra Trả lời Bản câu hỏi 

Thông thường, 01 tháng sau khi đệ trình 

các bản trả lời câu hỏi 
Gửi thư thông báo về việc thiếu hồ sơ, nếu có 

Thông thường, 02 tuần sau khi nhận được 

thư thông báo về việc thiếu hồ sơ 
Trả lời thư thông báo về việc thiếu hồ sơ 

03 đến 04 tháng sau khi tiến hành điều tra Thẩm tra tại chỗ 

Trong vòng 120 ngày từ ngày tiến hành 

điều tra 

Công bố mức thuế tạm thời, nếu có, và gửi tài 

liệu Công khai về biện pháp sơ bộ 

02 tuần sau ngày có các kết luận sơ Bình luận về các kết luận sơ bộ 

11 tháng kể từ ngày tiến hành điều tra Gửi tài liệu công khai cuối cùng 

10 ngày kể từ ngày công bố tài liệu công 

khai cuối cùng 
Bình luận về tài liệu công khai cuối cùng. 

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày tiến hành 

điều tra 
Công bố mức thuế cuối cùng, nếu có 



 

21  TRAV www.trav.gov.vn 

II. Biện pháp chống trợ cấp 

1. Trợ cấp là gì? 

Trong thương mại quốc tế, trợ cấp được hiểu 

là các khoản hỗ trợ, đóng góp từ phía Chính 

phủ cho các doanh nghiệp mà các khoản hỗ trợ 

hay đóng góp này sẽ đem lại lợi ích thương 

mại cho doanh nghiệp. Theo khoản 1 của Hiệp 

định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 

(Agreement on Subsidies and Countervailing 

Measures – SCM), trợ cấp được xem là tồn tại 

khi thỏa mãn 02 yếu tố sau: 

(i) 

Là khoản đóng góp tài chính của chính phủ 

hoặc bất kỳ tổ chức công nào;  

(ii) Khoản đóng góp đó phải tạo ra lợi ích do 

đối tượng được nhận. 

Theo quy định của WTO, các chính phủ được 

phép trợ cấp nhưng chỉ trong các giới hạn và 

điều kiện nhất định. Hiện nay, WTO có hai hệ 

thống quy định riêng về trợ cấp, áp dụng cho 

hai nhóm sản phẩm: 

- Đối với hàng hoá nông sản: các vấn đề 

liên quan đến trợ cấp được quy định tại theo 

Hiệp định Nông nghiệp (Agreement on 

Agriculture) của WTO. 

- Đối với hàng phi nông sản: các loại trợ 

cấp, quy tắc và điều kiện cho mỗi loại trợ cấp 

và các biện pháp đối kháng được quy định tại 

Hiệp định SCM. Theo pháp luật Việt Nam, trợ 

cấp là sự đóng góp của Chính phủ hoặc bất kỳ 

tổ chức công nào ở quốc gia có hàng hóa nhập 

khẩu vào Việt Nam dưới các hình thức sau đây 

đem lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân nhận trợ 

cấp: 

Chính phủ thực tế chuyển vốn trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân hoặc nhận nợ trực tiếp 

cho tổ chức, cá nhân; 

Chính phủ bỏ qua hoặc không thu các 

khoản thu mà tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ 

phải nộp cho Chính phủ; 

Chính phủ cung cấp cho tổ chức, cá nhân 

tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ không phải là 

cơ sở hạ tầng chung;  

Chính phủ mua tài sản, hàng hóa hoặc 

dịch vụ của tổ chức, cá nhân với giá cao hơn 

giá thị trường; 

Chính phủ bán tài sản, hàng hóa hoặc 

dịch vụ cho tổ chức, cá nhân với giá thấp hơn 

giá thị trường; 

Chính phủ góp tiền vào một cơ chế tài 

trợ; ủy thác, giao hoặc chỉ đạo, yêu cầu tổ chức 

tư nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động 

được quy định tại các khoản (i), (ii), (iii), (iv), 

và (v) nêu trên thông thường thuộc chức năng 

của Chính phủ và trong thực tế không khác với 

những hoạt động thông thường của Chính phủ; 

Bất kỳ hình thức hỗ trợ về thu nhập hoặc giá; 
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Bất kỳ trợ cấp nào khác không thuộc quy 

định tại các khoản (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), 

và (vii) nêu trên được xác định dựa trên nguyên 

tắc công bằng, hợp lý, không trái với điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên  

2. Tính riêng biệt 

       

         

Theo Điều 2 Hiệp định SCM, khi xác định trợ 

cấp cần phải xác định tính riêng biệt. Tính 

riêng biệt thể hiện ở việc liệu trợ cấp được 

dành chung cho tất cả các ngành sản xuất trong 

khu vực được nhận trợ cấp hay trợ cấp chỉ 

dành cho một doanh nghiệp, một ngành sản 

xuất hay một nhóm doanh nghiệp, nhóm ngành 

sản xuất. Chỉ có thể áp dụng biện pháp đối 

kháng đối với trợ cấp nếu hành vi trợ cấp đó 

mang tính ‘riêng biệt’. 

3. Các hình thức trợ cấp 

  Hiệp định SCM quy định ba loại trợ cấp gồm: 

(1) Trợ cấp bị cấm (prohibited subsidies); (2) 

Trợ cấp có thể bị đối kháng (actionable 

subsidies); và (3) Trợ cấp không bị đối kháng 

(non-actionable subsidies). 

 3.1. Trợ cấp bị cấm hay còn được gọi là 

trợ cấp đèn đỏ (red subsidies): 

Hiệp định SCM liệt kê hai loại trợ cấp bị cấm 

trong tất cả các trường hợp là Trợ cấp xuất 

khẩu (export subsidies) và trợ cấp nhằm ưu tiên 

sử dụng hàng nội địa (import substitution 

subsidies). Trợ cấp xuất khẩu (trợ cấp phụ 

thuộc vào thành tích xuất khẩu) như thưởng 

xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để sản 

xuất xuất khẩu, miễn thuế hoặc giảm thuế cao 

hơn mức mà các hàng tương tự trong nội địa 

được hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi 

tín dụng xuất khẩu. 

 3.2. Trợ cấp không bị đối kháng (Non-

actionable subsidies) hay còn gọi là trợ cấp đèn 

xanh.  

 Loại trợ cấp này bao gồm tất cả các loại 

trợ cấp không mang tính cá biệt (tức là không 

hướng tới một/một nhóm doanh nghiệp, ngành 

hay một khu vực địa lý cụ thể nào và tiêu chí 

hưởng trợ cấp là khách quan, không tạo ra hệ 

quả ưu đãi riêng đối với bất kỳ nhóm nào). Trợ 

cấp này gồm có ba hình thức trợ cấp cụ thể: (i) 

Nghiên cứu và phát triển (Research and 

Development) như khoản hỗ trợ của chính phủ 

đối với các hoạt động nghiên cứu và phát triển 

công nghiệp với một số điều kiện về loại trợ 

cấp và mức trợ cấp cụ thể; (ii) Phát triển vùng/

khu vực khó khăn (với các tiêu chí xác định cụ 

thể như mức thu nhập bình quân, tỷ lệ thất 

nghiệp); và (iii) trợ cấp hỗ trợ điều chỉnh các 

điều kiện sản xuất phù hợp với tình hình sản 

8Quy định tại Điều 3, Hiệp định SCM 

9Quy định tại Điều 8, 9  Hiệp định SCM 
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xuất kinh doanh mới. 

 3.3. Trợ cấp có thể bị đối kháng 

(actionable subsidies) hay còn được gọi là trợ 

cấp hổ phách đậm (dark amber) và đèn vàng 

(yellow) dựa trên mức độ gây bóp méo thương 

mại.  Trợ cấp có thể bị đối kháng  bao gồm tất 

cả các loại trợ cấp mang tính cá biệt.  

4.Biện pháp chống trợ cấp là gì? 

  Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa 

nhập khẩu vào Việt Nam là biện pháp được áp 

dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp 

khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại 

đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể 

của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản 

sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.  

 5.Các biện pháp chống trợ cấp  

    Các biện pháp chống trợ cấp đối với hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: 

(i) Áp dụng thuế chống trợ cấp; 

(ii) Cam kết của tổ chức, cá nhân hoặc của 

Chính phủ nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất, 

xuất khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

của Việt Nam về việc tự nguyện chấm dứt trợ 

cấp, giảm mức trợ cấp, cam kết điều chỉnh giá 

xuất khẩu; 

(iii) Các biện pháp chống trợ cấp khác. 

  6. Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ 

cấp 

 

    6.1. Biện pháp chống trợ cấp được áp dụng 

đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

 (i) Hàng hóa được xác định có trợ cấp theo 

quy định và mức trợ cấp được xác định cụ 

thể, trừ trường hợp quy định khác; 

 (ii) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại 

đáng kể hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng 

kể hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành 

sản xuất trong nước; 

 (iii) Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa 

việc nhập khẩu hàng hóa được trợ cấp quy 

định tại điểm a khoản này với thiệt hại của 

ngành sản xuất trong nước quy định tại 

mục (ii) nêu trên. 

 6.2. Không áp dụng biện pháp chống trợ 

cấp đối với nhà sản xuất, xuất khẩu ở các 

nước phát triển có mức trợ cấp không vượt 

quá 1% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt 

Nam, nhà sản xuất hoặc xuất khẩu ở các 

nước đang phát triển có mức trợ cấp không 

vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào 

Việt Nam và nhà sản xuất hoặc xuất khẩu ở 

các nước kém phát triển có mức trợ cấp 

không vượt quá 3% giá xuất khẩu hàng hóa 

vào Việt Nam. 

  6.3. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu 

có xuất xứ từ một nước đang phát triển có khối 

lượng hoặc số lượng không vượt quá 4% tổng 

khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự 

nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng 

hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước 

10 Quy định tại Điều 5,6,7 Hiệp định SCM 

11 Việc dùng màu sắc (traffic lights) để quy định là những thuật ngữ không phải chính thức được quy định trong WTO, chỉ 

mang tính chất mình hoạ và dễ hiểu  
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đang phát triển đáp ứng điều kiện trên không 

vượt quá 9% tổng khối lượng hoặc số lượng 

hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam 

thì các nước này được loại khỏi phạm vi áp 

dụng biện pháp chống trợ cấp. 

7.Thuế chống trợ cấp được tính như thế 

nào? 

    Thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng) được 

tính toán dựa trên biên độ trợ cấp. Biên độ trợ 

cấp được xác định như sau: 

 7.1. Xác định lợi ích: 

 Để chứng minh “trợ cấp” tồn tại cần chứng 

minh được là không chỉ có các khoản lợi ích 

dành cho người nhận trợ cấp mà còn phải 

chứng minh các khoản lợi ích này lớn hơn 

khoản đúng ra nhận được trong điều kiện thị 

trường thông thường. Các khoản lợi ích bao 

gồm: 

Khoản cho không (grants) 

Khi tính toán các khoản cho không, giá trị của 

khoản trợ cấp là khoản tiền cho không sau khi 

đã điều chỉnh những khác biệt giữa thời điểm 

nhận trợ cấp và thời kỳ điều tra. Những khoản 

sau có thể xếp vào diện khoản cho không: 

+ Chuyển tiền trực tiếp: trong trường hợp 

chuyển tiền trực tiếp, giá trị trợ cấp là khoản 

tiền các công ty liên quan nhận được. 

+ Lợi ích về thuế 

+ Hoàn thuế nhập khẩu dựa theo tỷ lệ thành 

phẩm xuất khẩu 

+ Khấu hao tích lũy 

+ Xóa các khoản nợ Chính phủ 

- Các khoản cho vay 

- Bảo lãnh vay 

- Chính phủ cung cấp hàng hóa và dịch vụ 

- Chính phủ thu mua hàng hóa 

- Chính phủ cung cấp vốn đầu tư 

 7.2. Xác định giá trị trợ cấp 

 Giá trị trợ cấp phải được tính toán trên 

cơ sở đơn vị và theo cơ chế (tức là tổng giá trị 

trợ cấp mang lại lợi ích của một đơn vị sản 

phẩm được nhập khẩu vào Việt Nam là bao 

nhiêu). Công thức cơ bản như sau: 

            Giá trị trợ cấp (mang lại lợi ích) + 

lãi suất tích lũy – các khoản điều chỉnh/giảm 

trừ 

Trợ cấp =     ------------------------------------- 

Doanh thu của người nhận trợ cấp 

  7.3. Công thức tính toán biên độ trợ cấp 

Lợi ích mà chương trình trợ cấp mang lại 

trong khoảng thời gian điều tra 

Biên độ trợ cấp = -------------------------------

- 

Trị giá của các sản phẩm được nhận trợ cấp 

8. Áp dụng biện pháp chống trợ cấp 

 8.1. Áp dụng thuế chống trợ cấp tạm 

11Theo quy định tại Điều 84 và Điều 85 Luật Quản lý Ngoại thương 
12Theo quy định tại khoản 2 Ðiều 86 Luật Quản lý Ngoại thương  

13Điều 14 của Pháp lệnh Chống trợ cấp  
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thời:  

 Việc áp dụng thuế chống trợ cấp tạm 

thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định 

căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. 

Thuế suất thuế chống trợ cấp tạm thời không 

được vượt quá mức trợ cấp trong kết luận sơ 

bộ. 

 Thời hạn áp dụng thuế chống trợ cấp 

tạm thời là không quá 120 ngày kể từ ngày 

quyết định áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời 

có hiệu lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể 

gia hạn áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời 

nhưng không quá 60 ngày. 

8.2. Áp dụng biện pháp cam kết: 

a) Sau khi có kết luận sơ bộ và trước khi kết 

thúc điều tra, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất 

khẩu hàng hóa bị điều tra hoặc Chính phủ nước 

hoặc vùng lãnh thổ trợ cấp hàng hóa có thể đưa 

ra cam kết với Cơ quan điều tra về việc tự 

nguyện chấm dứt trợ cấp, giảm mức trợ cấp, 

cam kết điều chỉnh giá xuất khẩu hoặc áp dụng 

các biện pháp thích hợp khác; 

b) Cơ quan điều tra có thể chấp nhận, không 

chấp nhận hoặc đề nghị điều chỉnh nội dung 

cam kết trên cơ sở lấy ý kiến của tổ chức, cá 

nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước. 

 8.3. Áp dụng thuế chống trợ cấp: 

a) Trường hợp không đạt được cam kết theo 

luật định, sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan 

điều tra công bố kết luận cuối cùng về các nội 

dung điều tra theo luật định. Kết luận cuối cùng 

của Cơ quan điều tra và các căn cứ chính để 

ban hành kết luận cuối cùng phải được thông 

báo bằng phương thức thích hợp cho các bên 

liên quan; 

b) Căn cứ vào kết luận cuối cùng của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 

quyết định áp dụng hay không áp dụng thuế 

chống trợ cấp; 

c) Thuế suất thuế chống trợ cấp không được 

vượt quá mức trợ cấp trong kết luận cuối cùng; 

d) Thời hạn áp dụng biện pháp chống trợ cấp 

là không quá 05 năm kể từ ngày quyết định áp 

dụng biện pháp chống trợ cấp chính thức có 

hiệu lực, trừ trường hợp được gia hạn theo luật 

định. 

 8.4. Việc áp dụng thuế chống trợ cấp có 

hiệu lực trở về trước được thực hiện như sau: 

a) Trong trường hợp kết luận cuối cùng của 

Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể 

hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương có thể quyết định áp dụng thuế chống 

trợ cấp có hiệu lực trở về trước; 

b) Thuế chống trợ cấp được áp dụng có hiệu 

lực trở về trước đối với hàng hóa nhập khẩu 

trong thời hạn 90 ngày trước khi áp dụng biện 

pháp tạm thời nếu hàng hóa nhập khẩu được 
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xác định có trợ cấp; khối lượng hoặc số lượng 

hàng hóa có trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam 

tăng nhanh đột biến trong giai đoạn từ khi tiến 

hành điều tra đến khi áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp tạm thời và gây ra thiệt hại khó 

có khả năng khắc phục cho ngành sản xuất 

trong nước. 

 8.5. Việc áp dụng các biện pháp chống 

trợ cấp khác được thực hiện theo quy định của 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo 

nguyên tắc của pháp luật quốc tế. 

9.Rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ 

cấp 

9.1. Rà soát giữa kỳ: việc rà soát theo đề 

nghị của bên liên quan trong vụ việc điều tra 

được thực hiện như sau: 

a) Sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp 

dụng biện pháp chống trợ cấp, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương có quyền quyết định rà soát 

việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp theo đề 

nghị của 01 hoặc nhiều bên liên quan trong vụ 

việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng 

chứng do bên đề nghị cung cấp; 

b) Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến 

quá trình rà soát không được gây cản trở việc 

áp dụng biện pháp chống trợ cấp đang có hiệu 

lực; 

c) Thời hạn rà soát quy định tại khoản này 

là không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết 

định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể 

gia hạn 01 lần nhưng không quá 03 tháng. 

9.2. Rà soát cuối kỳ:  

a) 01 năm trước khi kết thúc thời hạn áp 

dụng biện pháp chống trợ cấp, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát 

cuối kỳ đối với việc áp dụng biện pháp chống 

trợ cấp; 

b) Nội dung của việc rà soát nhằm xác định 

sự cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế - 

xã hội của việc tiếp tục áp dụng biện pháp 

chống trợ cấp; 

c) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ quan 

điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết 

định gia hạn hoặc không gia hạn việc áp dụng 

biện pháp chống trợ cấp;  

d) Thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng 

biện pháp chống trợ cấp là không quá 09 

tháng kể từ ngày có quyết định rà soát, trong 

trường hợp cần thiết có thể gia hạn 01 lần 

nhưng không quá 03 tháng. 

9.3. Rà soát nhà xuất khẩu mới 

a) Nhà xuất khẩu mới có thể nộp hồ sơ yêu 

cầu Cơ quan điều tra tiến hành rà soát và xác 

định mức thuế suất thuế chống trợ cấp riêng; 

b) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ quan 

điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết 

định áp dụng mức thuế suất thuế chống trợ 

cấp riêng cho nhà xuất khẩu mới được rà soát; 

c) Thời hạn rà soát đối với nhà xuất khẩu 

mới là không quá 03 tháng kể từ ngày có 

quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết 

có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 03 

tháng. 

9.4. Rà soát phạm vi hàng hóa bị áp dụng 

biện pháp chống trợ cấp 
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a) Các bên liên quan trong vụ việc điều tra có thể yêu cầu Cơ quan điều tra rà soát phạm vi 

hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp; 

b) Hồ sơ yêu cầu rà soát bao gồm các bằng chứng và thông tin chứng minh việc áp dụng biện 

pháp chống trợ cấp với toàn bộ hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp là không phù hợp; 

c) Căn cứ vào kết luận rà soát của Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định 

về việc điều chỉnh phạm vi hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp;  

d) Thời hạn rà soát phạm vi hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp là không quá 06 tháng 

kể từ ngày có quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn 01 lần nhưng không 

quá 03 tháng. 

 9.5. Rà soát do thay đổi hoàn cảnh 

a) Trong bất kỳ thời điểm nào sau khi thuế chống trợ cấp chính thức có hiệu lực, nếu 01 hoặc 

các bên liên quan thấy xuất hiện hoàn cảnh mới làm thay đổi một cách đáng kể mức trợ cấp của 

hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống trợ cấp chính thức, dẫn đến việc không còn trợ cấp hoặc 

mức trợ cấp không đáng kể hoặc không còn gây ra thiệt hại đáng kể hoặc không còn đe dọa gây 

ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc không ngăn cản sự hình thành của 

ngành sản xuất trong nước thì bên liên quan đó có quyền đề nghị Cơ quan điều tra tiến hành rà 

soát do thay đổi hoàn cảnh; 

b) Hồ sơ yêu cầu rà soát phải cung cấp được các bằng chứng và thông tin chứng minh việc áp 

KHUNG THỜI GIAN CHUẨN CHO VIỆC TIẾN HÀNH MỘT VỤ CHỐNG TRỢ CẤP 

  

THỜI GIAN 

  

SỰ KIỆN 

Bước đầu tiên 
Nhận hồ sơ khiếu nại của ngành công nghiệp 

nội địa 

Càng sớm càng tốt 
Tham vấn với các cơ quan chức năng của 

quốc gia xuất khẩu có liên quan 

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 
Thông báo bắt đầu điều tra 

  

Trong vòng 1 đến 2 ngày kể từ ngày bắt 

đầu vụ việc 
Gửi bản câu hỏi điều tra tới các bên liên quan 

30 ngày kể từ ngày bắt đầu vụ việc Trả lời bản câu hỏi điều tra 

15 ngày sau khi trình bản trả lời câu hỏi 

điều tra 

Gửi thư về thiếu sót của bản trả lời câu hỏi 

điều tra, nếu có 
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15 ngày sau khi trình bản trả lời câu 

hỏi điều tra 

Gửi thư về thiếu sót của bản trả lời câu 

hỏi điều tra, nếu có 

10 ngày sau khi nhận được thư về 

thiếu sót của bản trả lời câu hỏi điều 

tra 

Trả lời thư về thiếu sót của bản trả lời 

câu hỏi điều tra 

Trong vòng 90 ngày từ ngày bắt đầu 

điều tra vụ việc 

Công bố mức thuế tạm thời (nếu có) và 

gửi Kết quả điều tra sơ bộ 

2 tuần sau ngày đưa ra bản kết quả 

điều tra sơ bộ 

Nhận định về Bản kết quả điều tra tạm 

thời 

11 tháng sau ngày bắt đầu điều tra vụ 

việc 
Gửi Bản kết quả điều tra cuối cùng 

10 ngày sau khi gửi Bản kết quả điều 

tra cuối cùng 

Nhận định về Bản kết quả điều tra cuối 

cùng 

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt 

đầu vụ việc 
Công bố mức thuế cuối cùng (nếu có) 
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 III - BIỆN PHÁP TỰ VỆ  

T rong thương mại quốc tế, biện 

pháp tự vệ được hiểu là việc tạm 

thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một 

số loại hàng hóa khi việc nhập khẩu chúng 

tăng nhanh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 

Biện pháp này chỉ được áp dụng đối với hàng 

hóa, không áp dụng đối với dịch vụ, đầu tư 

hay sở hữu trí tuệ.  

 Điều 2 Hiệp định về các biện pháp tự 

vệ của WTO quy định nước thành viên có thể 

áp dụng biện pháp tự vệ khi thành viên đó đã 

xác định được sản phẩm nhập khẩu vào lãnh 

thổ mình có sự gia tăng nhập khẩu, tương đối 

hay tuyệt đối so với sản xuất nội địa, mà có 

thể gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn hại nghiêm 

trọng cho ngành sản xuất nội địa sản xuất các 

sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp. 

Theo pháp luật Việt Nam, biện pháp tự 

vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào 

Việt Nam là biện pháp được áp dụng trong 

trường hợp hàng hóa được nhập khẩu quá 

mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng của ngành sản xuất trong nước15. 

2.Các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa 

nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm: 

(i) Áp dụng thuế tự vệ; 

(ii) Áp dụng hạn ngạch nhập khẩu; 

(iii) Áp dụng hạn ngạch thuế quan; 

(iv) Cấp giấy phép nhập khẩu;  

(v) Các biện pháp tự vệ khác. 

3.Các điều kiện áp dụng 

3.1. Các biện pháp tự vệ chỉ được áp 

dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

(i) Nhập khẩu quá mức khi khối lượng 

hoặc số lượng hàng hóa nhập khẩu gia tăng 

một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối 

lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự được 

sản xuất trong nước; 

(ii) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt 

hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt 

hại nghiêm trọng; 

(iii) Việc gia tăng khối lượng hoặc số 

lượng hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm 

a khoản này là nguyên nhân chính gây ra hoặc 

đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của 

ngành sản xuất trong nước. 

 3.2. Trong trường hợp hàng hóa nhập 

khẩu có xuất xứ từ 01 nước đang phát triển có 

1. Biện pháp tự vệ là gì? 

15 Điều 1 Pháp lệnh Tự vệ  
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khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 3% 

tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa 

tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng 

khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất 

xứ từ các nước đang phát triển đáp ứng điều 

kiện trên không vượt quá 9% tổng khối lượng 

hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu 

vào Việt Nam thì các nước này được loại khỏi 

phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.  

4. Áp dụng biện pháp tự vệ 

 

4.1. Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời: 

 Việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 

do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định 

căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều 

tra trước khi kết thúc điều tra, nếu xét thấy 

việc chậm thi hành các biện pháp tự vệ gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất 

trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc 

phục về sau. Thời hạn áp dụng biện pháp tự 

vệ tạm thời là không quá 200 ngày kể từ ngày 

quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 

có hiệu lực chính thức. 

 4.2. Áp dụng biện pháp tự vệ chính 

thức: 

 Việc áp dụng biện pháp tự vệ chính 

thức được thực hiện như sau: 

a) Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan 

điều tra công bố kết luận cuối cùng về các nội 

dung liên quan đến quá trình điều tra theo luật 

định. Kết luận cuối cùng và các căn cứ chính 

để ban hành kết luận cuối cùng phải được 

thông báo bằng phương thức thích hợp cho 

các bên liên quan đến quá trình điều tra; 

b) Căn cứ vào kết luận cuối cùng của 

Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

ra quyết định áp dụng hay không áp dụng 

biện pháp tự vệ chính thức; 

c) Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ, 

bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp tự vệ 

tạm thời, là không quá 04 năm, trừ trường 

hợp được gia hạn theo luật định;  

d) Tổng thời gian áp dụng biện pháp tự 

vệ, bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp 

tự vệ tạm thời, biện pháp tự vệ chính thức và 

thời gian gia hạn là không quá 10 năm.   

5. Rà soát việc áp dụng biện pháp tự 

vệ 

5.1. Rà soát giữa kỳ: 

a) Trong trường hợp thời gian áp dụng 

biện pháp tự vệ vượt quá 03 năm, Cơ quan 

điều tra phải tiến hành rà soát các biện pháp 

tự vệ trước khi hết một nửa thời gian này để 

có kết luận về việc duy trì, chấm dứt hoặc 

giảm nhẹ mức độ áp dụng các biện pháp tự 

vệ; 

b) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 

quyết định về việc duy trì, chấm dứt hoặc 
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giảm nhẹ mức độ áp dụng các biện pháp tự vệ;  

c) Thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp dụng 

biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ 

ngày có quyết định rà soát, trong trường hợp 

cần thiết có thể gia hạn 01 lần nhưng không 

quá 03 tháng. 

5.2. Rà soát cuối kỳ: 

a) Trước khi kết thúc thời hạn áp dụng 

biện pháp tự vệ, tổ chức, cá nhân trong nước 

sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa 

cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng 

biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia 

hạn áp dụng biện pháp tự vệ. Hồ sơ yêu cầu 

gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải bao gồm 

bằng chứng cho thấy ngành sản xuất trong 

nước đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh 

cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh và 

việc chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ sẽ gây 

ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất 

trong nước; 

b) Cơ quan điều tra có thể căn cứ theo 

yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ quy 

định tại điểm a khoản này hoặc Cơ quan điều 

tra tự tiến hành rà soát cuối kỳ; 

c) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 

quyết định về việc chấm dứt hoặc gia hạn áp 

dụng biện pháp tự vệ; 

d) Mức độ áp dụng biện pháp tự vệ trong 

thời gian gia hạn không được cao hơn mức độ 

áp dụng trong thời gian ngay trước khi kết 

thúc thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ trước 

đó; 

đ) Thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng 

biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ 

ngày có quyết định rà soát, trong trường hợp 

cần thiết có thể gia hạn 01 lần nhưng không 

quá 06 tháng. 

5.3. Rà soát phạm vi sản phẩm: 

a) Các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều 

tra có thể yêu cầu Cơ quan điều tra rà soát 

phạm vi sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ; 

b) Hồ sơ yêu cầu rà soát phải cung cấp 

được các bằng chứng và thông tin chứng minh 

việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với toàn bộ 

hàng hóa bị điều tra là không phù hợp; 

c) Căn cứ vào kết luận rà soát của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 
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quyết định về việc điều chỉnh phạm vi sản 

phẩm thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự 

vệ; 

d) Thời hạn rà soát phạm vi sản phẩm là 

không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định 

rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia 

hạn 01 lần nhưng không quá 03 tháng. 

6. Tái áp dụng biện pháp tự vệ 

6.1. Biện pháp tự vệ đã được áp dụng với một 

loại hàng hóa có thể được tái áp dụng đối với 

hàng hóa đó theo các quy định sau đây: 

a) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp 

dụng từ 04 năm trở lên, bao gồm thời gian gia 

hạn (nếu có), thì chỉ được tái áp dụng sau 

khoảng thời gian bằng ít nhất một nửa thời 

gian áp dụng biện pháp tự vệ trước đó; 

b) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp 

dụng từ trên 180 ngày đến dưới 04 năm, bao 

gồm thời gian gia hạn (nếu có), thì chỉ được 

tái áp dụng sau ít nhất 02 năm kể từ khi chấm 

dứt biện pháp tự vệ trước đó; 

c) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được áp 

dụng từ 180 ngày trở xuống thì chỉ được tái áp 

dụng sau ít nhất 01 năm kể từ khi bắt đầu áp 

dụng biện pháp tự vệ trước đó với điều kiện 

biện pháp tự vệ trước đó không được áp dụng 

quá 02 lần trong vòng 05 năm trước ngày biện 

pháp tái áp dụng có hiệu lực. 

 6.2. Trình tự, thủ tục điều tra để tái áp 

dụng biện pháp tự vệ tương tự trình tự, thủ tục 

điều tra áp dụng biện pháp tự vệ thông thường  

7. Thuế chống trợ cấp được tính như 

thế nào? 

Thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng) được tính 

toán dựa trên biên độ trợ cấp. Biên độ trợ cấp 

được xác định như sau: 

 7.1. Căn cứ tính thuế:  

- Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập 

khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế 

tự vệ. 

- Trị giá tính thuế nhập khẩu của từng mặt 

hàng nhập khẩu áp dụng thuế tự vệ. 

- Mức thuế từng mặt hàng theo quy định tại 

điểm d khoản 1 Ðiều 37 Thông tư số 38/2015/

TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm 

tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

7.2. Phương pháp tính thuế: 

Thuế tự vệ 

= Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực 

tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp 

dụng thuế tự vệ x Giá tính thuế nhập khẩu 

xThuế suất thuế tự vệ 

8.Rà soát việc áp dụng biện pháp tự 

vệ16 

 8.1. Việc rà soát giữa kỳ được thực 

hiện như sau: 

a) Trong trường hợp thời gian áp dụng 

biện pháp tự vệ vượt quá 03 năm, Cơ quan 

điều tra phải tiến hành rà soát biện pháp tự vệ 

trước khi hết một nửa thời gian này để có kết 

16 Điều 96 Luật Quản lý Ngoại thương  
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luận về việc duy trì, chấm dứt hoặc giảm nhẹ 

mức độ áp dụng các biện pháp tự vệ; 

b) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 

quyết định về việc duy trì, chấm dứt hoặc 

giảm nhẹ mức độ áp dụng biện pháp tự vệ; 

c) Thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp 

dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng 

kể từ ngày có quyết định rà soát, trong trường 

hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng 

không quá 03 tháng. 

8.2. Việc rà soát cuối kỳ được thực hiện 

như sau: a) Trước khi kết thúc thời hạn áp 

dụng biện pháp tự vệ, tổ chức, cá nhân trong 

nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng 

hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp 

dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu 

gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ. Hồ sơ yêu 

cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm 

bằng chứng cho thấy ngành sản xuất trong 

nước đã thực hiện các biện pháp điều chỉnh 

cần thiết để nâng cao khả năng cạnh tranh và 

việc chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ sẽ gây 

ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra 

thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất 

trong nước; 

b) Cơ quan điều tra có thể căn cứ theo 

yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ quy 

định tại điểm a khoản này hoặc Cơ quan điều 

tra tự tiến hành rà soát cuối kỳ; 

c) Căn cứ vào kết quả rà soát của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra 

quyết định về việc chấm dứt hoặc gia hạn áp 

dụng biện pháp tự vệ; 

d) Mức độ áp dụng biện pháp tự vệ 

trong thời gian gia hạn không được cao hơn 

mức độ áp dụng trong thời gian ngay trước 

khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ 

trước đó; 

đ) Thời hạn rà soát cuối kỳ là không 

quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định rà 

soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia 

hạn một lần nhưng không quá 06 tháng. 

 8.3. Việc rà soát phạm vi hàng hóa 

bị áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện 

như sau: 

a) Các nhà nhập khẩu hàng hóa bị áp 

dụng biện pháp tự vệ có thể yêu cầu Cơ quan 

điều tra rà soát phạm vi hàng hóa bị áp dụng 

biện pháp tự vệ; 

b) Hồ sơ yêu cầu rà soát phải cung cấp 

được các bằng chứng và thông tin chứng 

minh việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với 

toàn bộ hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ 

là không phù hợp; 

c) Căn cứ vào kết luận rà soát của Cơ 

quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quyết định việc điều chỉnh phạm vi hàng hóa 

bị áp dụng biện pháp tự vệ; 

d) Thời hạn rà soát phạm vi hàng hóa 

bị áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 

tháng kể từ ngày có quyết định rà soát, trong 

trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần 

nhưng không quá 03 tháng. 

17Điều 97 Luật Quản lý Ngoại thương  
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9.Tái áp dụng biện pháp tự vệ 17 

9.1. Biện pháp tự vệ đã được áp dụng 

với một loại hàng hóa có thể được tái áp dụng 

đối với hàng hóa đó theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được 

áp dụng từ 04 năm trở lên, bao gồm cả thời 

gian gia hạn (nếu có), thì chỉ được tái áp dụng 

sau khoảng thời gian bằng ít nhất một nửa 

thời gian áp dụng biện pháp tự vệ trước đó; 

b) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được 

áp dụng từ trên 180 ngày đến dưới 04 năm, 

bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), thì chỉ 

được tái áp dụng sau ít nhất 02 năm kể từ khi 

chấm dứt biện pháp tự vệ trước đó; 

c) Trường hợp biện pháp tự vệ đã được 

áp dụng từ 180 ngày trở xuống thì chỉ được 

tái áp dụng sau ít nhất 01 năm kể từ khi bắt 

đầu áp dụng biện pháp tự vệ trước đó với điều 

kiện biện pháp tự vệ trước đó không được áp 

dụng quá 02 lần trong vòng 05 năm trước 

ngày biện pháp tái áp dụng có hiệu lực. 

9.2. Trình tự, thủ tục điều tra để tái áp dụng 

biện pháp tự vệ thực hiện theo trình tự, thủ 

tục điều tra áp dụng biện pháp tự vệ. 

10. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ  

 10.1. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp tự vệ (sau đây gọi là Hồ sơ yêu cầu) 

gồm Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ và 

các giấy tờ, tài liệu có liên quan18. 

 10.2. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp 

tự vệ gồm các nội dung sau đây19 

a) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết khác của 

tổ chức, cá nhân đại diện ngành sản xuất trong 

nước; 

b) Thông tin, số liệu, chứng cứ để xác định 

đại diện ngành sản xuất trong nước, bao gồm 

danh sách các tổ chức, cá nhân trong nước sản 

xuất hàng hóa tương tự  

hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp; khối 

lượng, số lượng hàng hóa tương tự hoặc hàng 

hóa cạnh tranh trực tiếp mà các tổ chức, cá 

nhân nêu trên sản xuất; 

c) Tên, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân 

sản xuất hàng hóa tương tự ủng hộ hoặc phản 

đối vụ việc; 

d) Thông tin mô tả về hàng hóa nhập 

khẩu bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự 

vệ, bao gồm tên khoa học, tên thương mại, tên 

thường gọi; thành phần; các đặc tính vật lý, 

hóa học cơ bản; mục đích sử dụng chính; quy 

trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế 

và Việt Nam; mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và 

mức thuế nhập khẩu có hiệu lực áp dụng theo 

biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại từng 

thời kỳ; 

đ) Thông tin mô tả về hàng hóa tương tự 

hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp của ngành 

sản xuất trong nước bao gồm tên khoa học, 

tên thương mại, tên thường gọi; các đặc tính 

vật lý, hóa học cơ bản; mục đích sử dụng 

chính; quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn quốc tế và Việt Nam; 

18Điều 47 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  
19Điều 47 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  
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e) Thông tin về khối lượng, số lượng và 

trị giá hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm d 

khoản này trong thời kỳ 03 năm trước khi nộp 

Hồ sơ yêu cầu; 

g) Thông tin về khối lượng, số lượng và 

trị giá hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh 

tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước 

quy định tại điểm đ khoản này trong thời kỳ 

03 năm trước khi nộp Hồ sơ yêu cầu. Trong 

trường hợp ngành sản xuất trong nước hoạt 

động ít hơn 03 năm, dữ liệu thu thập sẽ là toàn 

bộ thời gian hoạt động của ngành sản xuất 

trong nước tính đến thời điểm nộp Hồ sơ yêu 

cầu; 

h) Thông tin, số liệu, chứng cứ về thiệt 

hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại 

nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước; 

i) Thông tin, số liệu, chứng cứ về mối 

quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng 

hóa quy định tại khoản d điểm này và thiệt hại 

nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại 

nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước; 

k) Yêu cầu cụ thể về việc áp dụng biện 

pháp tự vệ, thời hạn áp dụng và mức độ áp 

dụng. 

 10.3. Lập Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp tự vệ trong trường hợp không có Bên 

yêu cầu20 

a) Trong trường hợp không có Bên yêu 

cầu nhưng có dấu hiệu rõ ràng về việc hàng 

hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra 

hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của 

ngành sản xuất trong nước, Cơ quan điều tra 

tiến hành lập Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp tự vệ gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương 

xem xét quyết định điều tra. 

b) Nội dung hồ sơ do Cơ quan điều tra 

lập phải bảo đảm các nội dung. 

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan có 

trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cần 

thiết theo yêu cầu của Bộ Công Thương.  

 10.4. Thẩm định hồ sơ21 

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được Hồ sơ yêu cầu, Cơ quan điều tra có 

trách nhiệm xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của 

Hồ sơ yêu cầu. 

b) Trong trường hợp xác định Hồ sơ yêu 

cầu chưa đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan điều tra 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ yêu 

cầu. Tổ chức, cá nhân có ít nhất 30 ngày để bổ 

sung các nội dung còn thiếu theo yêu cầu của 

Cơ quan điều tra. 

c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Cơ 

20Điều 48 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP 

21Điều 49 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP 
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quan điều tra thông báo nhận được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ, Cơ quan điều tra chịu trách 

nhiệm thẩm định hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ 

Công Thương xem xét quyết định điều tra. 

Trong trường hợp cần thiết, việc ban hành 

quyết định điều tra có thể được gia hạn 

nhưng không quá 30 ngày. 

d) Nội dung thẩm định Hồ sơ yêu cầu 

bao gồm: 

 i) Xác định tư cách đại diện hợp pháp 

cho ngành sản xuất trong nước của tổ chức, 

cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 

Điều 46 của Nghị định này; 

 ii) Xác định chứng cứ về việc hàng 

hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra 

hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của 

ngành sản xuất trong nước. 

1. Khái niệm  

 Lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại là hành vi nhằm trốn tránh một phần 

hoặc toàn bộ nghĩa vụ thực thi biện pháp 

phòng vệ thương mại đang có hiệu lực đối 

với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện 

pháp này khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt 

Nam22 

 Biện pháp phòng vệ thương mại đang 

được áp dụng có thể được mở rộng trong 

trường hợp Cơ quan điều tra xác định có 

hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại. 

  Cơ quan điều tra có thể tiến hành 

điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại căn cứ vào yêu cầu của đại diện 

ngành sản xuất trong nước hoặc các thông tin 

mà Cơ quan điều tra có được.  

 Căn cứ vào kết luận của Cơ quan điều 

tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

quyết định về việc áp dụng biện pháp chống 

lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối 

với hàng hóa, cấu phần hàng hóa nhập khẩu 

từ các nước liên quan bị điều tra.  

2. Phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn 

tránh phòng vệ thương mại 23 

Phạm vi áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại có thể được mở rộng đối với 

hàng hóa lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại như sau: 

 i) Nguyên vật liệu, linh kiện hoặc vật 

tư có xuất xứ từ nước bị áp dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại nhập khẩu vào Việt 

Nam để sản xuất hàng hóa bị áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại; 

 ii) Hàng hóa tương tự với hàng hóa 

đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại có xuất xứ tư nước thứ ba mà hàng hóa 

đó sử dụng nguyên vật liệu, linh kiện hoặc 

vật tư có xuất xứ từ nước đang bị áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại; 

 iii) Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ 

nước đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại có sự khác biệt không đáng kể so 

với hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp 

22Điều 72 Luật Quản lý Ngoại thương  

23 Điều 73 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  

 IV. Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại  
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phòng vệ thương mại; 

 iv) Hàng hóa bị áp dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại được chuyển tải thông 

qua nước thứ ba; 

  v) Hàng hóa bị áp dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại được thay đổi hình thức 

kinh doanh và kênh phân phối để hưởng lợi từ 

mức áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 

thấp hơn mức đang áp dụng. 

3. Hồ sơ yêu cầu 

 3.1. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại bao gồm Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại và các thông tin, tài liệu có liên quan. 

 3.2. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết 

khác của Bên yêu cầu; 

b) Mô tả hàng hóa nhập khẩu là đối 

tượng bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm 

tên khoa học, tên thương mại, tên thường gọi; 

thành phần; các đặc tính vật lý, hóa học cơ 

bản; mục đích sử dụng chính; quy trình sản 

xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế và 

Việt Nam; mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và 

mức thuế nhập khẩu có hiệu lực áp dụng theo 

biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại từng 

thời kỳ; 

c) Mô tả khối lượng, số lượng của hàng 

hóa nhập khẩu quy định tại Điều 73 của Nghị 

định này; 

d) Mô tả khối lượng, số lượng của hàng 

hóa tương tự được sản xuất trong nước; 

đ) Thông tin về giá xuất khẩu của hàng 

hóa được mô tả theo quy định tại điểm b 

khoản này tại thời điểm nhập khẩu vào Việt 

Nam trong thời hạn tối thiểu 12 tháng trước 

khi Bên yêu cầu nộp Hồ sơ hoặc trước khi Cơ 

quan điều tra lập hồ sơ theo quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

e) Thông tin, số liệu, chứng cứ về các 

hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại mà Bên yêu cầu cáo buộc; 

g) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết 

khác của tất cả Bên bị yêu cầu; 

h) Yêu cầu cụ thể về việc áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng. 

 3.3. Lập Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại trong trường hợp không có Bên 

yêu cầu24 

 Trong trường hợp không có Bên yêu 

cầu nhưng có dấu hiệu về hành vi lẩn tránh 

biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều 

tra tiến hành lập Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương 

xem xét quyết định điều tra. 

4. Trình tự, thủ tục, nội dung điều tra 

24Điều 80 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  

25 Điều 81 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  
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chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại25 

4.1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được Hồ sơ yêu cầu, Cơ quan điều tra có 

trách nhiệm xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của 

Hồ sơ yêu cầu. 

4.2. Trong trường hợp Hồ sơ yêu cầu 

chưa đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan điều tra thông 

báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và tổ 

chức, cá nhân đó có ít nhất 30 ngày để bổ 

sung các nội dung còn thiếu theo yêu cầu của 

Cơ quan điều tra. 

4.3. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 

nhận được Hồ sơ yêu cầu đầy đủ, hợp lệ, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương xem xét quyết định 

điều tra căn cứ kết quả thẩm định Hồ sơ yêu 

cầu của Cơ quan điều tra. 

 4.4. Việc điều tra chống lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại bao gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Xác định hành vi lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại; 

b) Sự thay đổi dòng chảy thương mại từ 

các nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu hàng 

hóa sau khi quyết định áp dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại có hiệu lực và sự thay 

đổi này là nguyên nhân của việc lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực; 

c) Thiệt hại của ngành sản xuất trong 

nước hoặc sự giảm hiệu quả của biện pháp 

phòng vệ thương mại đang có hiệu lực. 

4.5. Thời hạn điều tra26 

a) Thời hạn điều tra áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết 

định điều tra. 

b) Trong trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương có thể quyết định gia hạn 

điều tra nhưng không quá 06 tháng. 

 5. Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh 

biện pháp phòng vệ thương mại27 

5.1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi 

Cơ quan điều tra gửi kết luận cuối cùng, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định 

áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp chống 

lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. 

 5.2. Trong trường hợp quyết định áp 

dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại, biện pháp phòng vệ 

thương mại đang có hiệu lực sẽ được mở rộng 

áp dụng đối với từng nhà sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa và xác định có hành vi lẩn tránh 

biện pháp phòng vệ thương mại. 

 5.3. Thời hạn áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại chấm dứt khi thời hạn áp dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại ban đầu hết hiệu lực. 

 

 

 

 

 

26Điều 82 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP 
27Điều 83 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP  
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1. Ngành sản xuất trong nước 

1.1. Khái niệm 

 Ngành sản xuất trong nước là tập hợp 

các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong 

phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc đại diện của 

họ chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng 

hàng hóa của ngành đó được sản xuất trong 

nước. Trong trường hợp nhà sản xuất trong 

nước trực tiếp nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 

hoặc có mối quan hệ với các nhà xuất khẩu 

hoặc nhập khẩu hàng hóa bị điều tra thì nhà 

sản xuất này có thể không được xem là nhà 

sản xuất trong nước.  

 1.2. Xác định ngành sản xuất trong 

nước 

 Khối lượng, số lượng hàng hóa sản 

xuất chiếm ít nhất 50% tổng khối lượng, số 

lượng hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh 

tranh trực tiếp được sản xuất ở trong nước 

được coi là chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản 

lượng hàng hóa của ngành sản xuất trong 

nước. Cơ quan điều tra có thể xem xét tỷ lệ 

thấp hơn nếu có bằng chứng cho rằng tỷ lệ đó 

đủ để coi là chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng 

sản lượng hàng hóa của ngành sản xuất trong 

nước. 

  Trong các vụ việc điều tra chống bán 

phá giá, chống trợ cấp, các nhà sản xuất trong 

một thị trường địa lý nhất định trên lãnh thổ 

Việt Nam có thể được coi là ngành sản xuất 

trong nước nếu thỏa mãn các điều kiện sau 

đây: 

a) Các nhà sản xuất trên thị trường địa 

lý đó bán toàn bộ hoặc hầu như toàn bộ hàng 

hóa họ sản xuất được trên thị trường đó; 

b) Nhu cầu của thị trường địa lý đó 

không được đáp ứng một cách đáng kể bởi 

các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong 

nước ở các thị trường địa lý khác. 

           Trong trường hợp này, Cơ quan điều 

tra vẫn có thể xác định thiệt hại ngay cả khi 

các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong 

nước ở các thị trường địa lý khác không bị 

thiệt hại, nếu Cơ quan điều tra xác định tồn tại 

hành vi bán phá giá, trợ cấp chỉ diễn ra trên 

thị trường địa lý đó và gây thiệt hại cho toàn 

bộ hoặc hầu hết các nhà sản xuất trên thị 

trường đó. 

2.Hàng hóa tương tự 

Hàng hóa tương tự là hàng hóa có tất cả 

các đặc tính giống với hàng hóa bị điều tra. 

Trong trường hợp không có hàng hóa nào như 

vậy thì hàng hóa tương tự là hàng hóa có 

nhiều đặc tính cơ bản giống với hàng hóa bị 

điều tra. 

 3. Hàng hóa cạnh tranh trực tiếp 

Hàng hóa cạnh tranh trực tiếp là hàng 

hóa có khả năng được người mua chấp nhận 

thay thế cho hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng 

các biện pháp tự vệ do ưu thế về giá và mục 

đích sử dụng.  

4.Thiệt hại của ngành sản xuất trong 

nước 

V. Giải thích một số khái niệm  
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4.1. Thiệt hại của ngành sản xuất trong 

nước được xác định như sau: 

a) Thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất 

trong nước là tình trạng suy giảm đáng kể 

hoặc kìm hãm tăng trưởng hoạt động sản xuất 

kinh doanh của ngành sản xuất trong nước; 

b) Đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước là khả năng trước 

mắt, rõ ràng và chứng minh được về nguy cơ 

gây thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong 

nước; 

d) Thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản 

xuất trong nước là tình trạng suy giảm tổng 

thể hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành 

sản xuất trong nước; 

đ) Đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng 

của ngành sản xuất trong nước là khả năng 

trước mắt, rõ ràng và chứng minh được về 

nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng của ngành 

sản xuất trong nước. 

 4.2. Thiệt hại đáng kể của ngành sản 

xuất trong nước 

 Việc xác định thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước dựa trên cơ sở xem 

xét các yếu tố sau đây: 

a) Sự gia tăng tuyệt đối hoặc tương đối 

của khối lượng, số lượng hàng hóa bị bán phá 

giá, được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam so 

với khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự 

sản xuất trong nước hoặc tiêu dùng trong 

nước; 

b) Tác động ép giá, kìm giá của hàng 

hóa bị điều tra nhập khẩu vào Việt Nam đối 

với giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất 

trong nước; 

c) Tác động của hàng hóa bị bán phá giá, 

được trợ cấp đối với tình trạng hoạt động sản 

xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong 

nước, bao gồm mức suy giảm thực tế, suy 

giảm tiềm ẩn của doanh thu, lượng bán hàng, 

lợi nhuận, sản lượng, thị phần, công suất, năng 

suất, đầu tư; các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán 

trong nước; độ lớn của biên độ bán phá giá, 

mức trợ cấp; và ảnh hưởng bất lợi thực tế và 

tiềm ẩn đối với dòng tiền, tồn kho, lao động, 

tiền lương, khả năng huy động vốn; 

d) Các yếu tố tác động khác. 

 Việc xác định thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước phải dựa trên 

những chứng cứ cụ thể. 

 4.3. Đe dọa gây thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước 

a) Việc xác định đe dọa gây thiệt hại 

đáng kể của ngành sản xuất trong nước dựa 

trên cơ sở xem xét các yếu tố sau đây: 

 i) Sự gia tăng tuyệt đối hoặc tương đối 

của khối lượng, số lượng hàng hóa bị bán phá 

giá, được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam so 

với khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự 

sản xuất trong nước hoặc so với tiêu dùng 

trong nước; 

 ii) Năng lực sản xuất của nhà sản xuất, 

xuất khẩu nước ngoài đủ lớn hoặc có thể gia 

tăng đáng kể trong tương lai gần dẫn đến khả 

năng gia tăng đáng kể của khối lượng, số 

lượng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu vào Việt 

Nam; 

 iii) Hàng hóa bị bán phá giá, được trợ 
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cấp nhập khẩu vào Việt Nam làm giảm giá 

đáng kể, hoặc kìm giá ở mức đáng kể, hoặc 

ngăn không cho tăng đáng kể giá bán của hàng 

hóa tương tự sản xuất trong nước, dẫn đến khả 

năng gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa nhập 

khẩu; 

 iv) Số liệu tồn kho của hàng hóa bị 

điều tra; 

 v) Các yếu tố khác. 

mật độ cao (HDPE) và hạt nhựa mật độ 

thấp tuyến tính (LLDPE). Lượng nhập khẩu 

HDPE vào Phi-líp-pin có sự gia tăng tuyệt đối 

trong giai đoạn điều tra (POI).  

Cụ thể, lượng nhập khẩu HDPE của quốc 

b) Việc xem xét tổng hợp các yếu tố quy định 

tại khoản 1 Điều này cho thấy khả năng thực tế 

gia tăng nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá, 

được trợ cấp và nếu không áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá, chống trợ cấp thì thiệt hại 

đáng kể sẽ xảy ra. 

c) Việc xác định đe dọa gây thiệt hại 

đáng kể của ngành sản xuất trong nước phải 

dựa trên những chứng cứ cụ thể. 

 4.4. Ngăn cản đáng kể sự hình thành 

của ngành sản xuất trong nước 

a) Việc xác định sự hình thành của ngành 

sản xuất trong nước được xem xét dựa trên các 

yếu tố sau đây: 

  i) Đặc điểm của ngành sản xuất trong 

nước; 

 ii) Thời gian hoạt động của ngành sản 

xuất trong nước; 

 iii) Quy mô hoạt động của ngành sản 

xuất trong nước so với toàn bộ thị trường; 

 iv) Điểm hòa vốn tài chính hợp lý của 

ngành sản xuất trong nước; 

 v) Ngành sản xuất đang xem xét là 

ngành sản xuất mới hay là sự mở rộng dây 

chuyền của ngành sản xuất hiện tại; 

 vi) Các yếu tố khác mà Cơ quan điều 

tra xác định là phù hợp. 

b) Việc xác định ngăn cản đáng kể sự 

hình thành ngành sản xuất trong nước được 

quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét 

dựa trên các yếu tố sau đây: 

 i) Kế hoạch của ngành sản xuất trong 

nước; 

 ii) Công suất và sản lượng sản xuất; 

 iii) Khối lượng, số lượng bán hàng 

trong nước; 

 iv) Thị phần, doanh thu, lợi nhuận; 

 v) Giá bán hàng hóa tương tự trong 

nước; 

 vi) Tình hình xuất khẩu hàng hóa tương 

tự và tình hình nhập khẩu hàng hóa bị điều tra; 

 vii) Tồn kho; 

 viii) Nhân công và tiền lương; 

 ix) Các yếu tố khác mà Cơ quan điều 

tra xác định là phù hợp. 

c) Việc xác định ngăn cản đáng kể sự 

hình thành của ngành sản xuất trong nước phải 

bảo đảm dựa trên những chứng cứ cụ thể. 

 4.5. Nguyên tắc xem xét cộng gộp 

a) Trong trường hợp hàng hóa bị điều tra 

được nhập khẩu từ hai hay nhiều nước sản 

xuất, xuất khẩu, Cơ quan điều tra có thể xác 

định thiệt hại cộng gộp của hàng hóa bị điều 
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tra. 

b) Việc xem xét cộng gộp ảnh hưởng của hàng hóa bị điều tra cần xét đến điều kiện cạnh 

tranh giữa hàng hóa bị điều tra với nhau và điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa bị điều tra và 

hàng hóa tương tự sản xuất trong nước. 

c) Việc xem xét cộng gộp quy định tại mục a) không bao gồm các nước có biên độ bán 

phá giá và mức trợ cấp. 

 4.6. Mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng hóa bị bán phá giá, được trợ cấp nhập khẩu 

vào Việt Nam với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước 

 Khi xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá, trợ cấp hàng hóa nhập khẩu 

vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong 

nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành một ngành sản xuất trong nước, Cơ quan điều tra 

xem xét: 

a) Việc bán phá giá, trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là nguyên nhân gây ra 

thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn 

cản đáng kể sự hình thành một ngành sản xuất trong nước. 

b) Các yếu tố khác ngoài việc bán phá giá, trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản 

xuất trong nước sẽ không được xem xét vào ảnh hưởng do hàng hóa bị bán phá giá, được trợ 

cấp gây ra, bao gồm: 

 i) Khối lượng, số lượng của hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam không bị bán 

phá giá, không được trợ cấp; 

 ii) Mức độ giảm sút của cầu tiêu dùng hoặc sự thay đổi về hình thức tiêu dùng đối với 

hàng hóa tương tự sản xuất trong nước; 

 iii) Chính sách hạn chế thương mại; 

Cho đến hết tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 32 vụ việc 

chống bán phá giá, 01 vụ việc chống trợ cấp và 06 vụ việc tự vệ. Trong đó, Việt Nam đã áp 

dụng 17 vụ việc chống bán phá giá, 01 vụ việc chống trợ cấp và 05 vụ việc tự vệ. Việt Nam 

chưa tiến hành vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại nào.  

Biểu đồ. Tỷ lệ điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của  Việt Nam 
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Thực trạng điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam 

 

 

STT Tên vụ việc Biện pháp tạm 

thời 

Biện pháp chính 

thức 

I Điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ 

1 Vụ việc điều tra tự vệ đối với sản 

phẩm kính nổi năm 2009 

Không áp dụng Không áp dụng 

2 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm dầu 

thực vật năm 2012 

5% 5% 

3 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm bột 

ngọt năm 2015 

Không áp dụng 

  

4.065.673 đồng/

tấn 
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4 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi 

thép và thép dài năm 2015 

23,3% đối với 

Phôi thép và 

14,2% đối với 

Thép dài 

23,3% đối với 

Phôi thép và 

15,4% đối với 

Thép dài 

5 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn 

phủ màu 

Không áp dụng - Áp dụng hạn 

ngạch thuế quan 

với lượng hạn 

ngạch là 380.679 

tấn. 

- Mức thuế ngoài 

hạn ngạch là 19%. 

6 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm phân 

bón DAP nhập khẩu vào Việt 

Nam 

Mức thuế tự vệ 

tạm thời là 

1,855,790 VND/

tấn (bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 

19/8/2017) 

  

II 
Điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

1 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

sản phẩm thép không gỉ cán nguội 

nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài 

Loan, Indonesia và Malaysia năm 

2013 

6,45% - 30,73% 3,07% - 37,29% 

2 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

sản phẩm tôn mạ nhập khẩu từ 

Trung Quốc và Hàn quốc năm 

2016 

4,02% - 38,34% 3,17% - 38,34% 
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3 Vụ việc Chống bán phá giá Thép 

hình chữ H nhập khẩu từ Trung 

Quốc năm 2016 

21,18% - 36,33% 20,48% - 

29,17% 

4 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

sản phẩm thép hợp kim hoặc thép 

không hợp kim được cán phẳng, 

được sơn hoặc quét vécni hoặc 

phủ plastic hoặc phủ loại khác 

nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn 

Quốc năm 2018 

4,48% - 34,27% 2,53% - 34,27% 

5 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

sản phẩm bằng nhôm, hợp kim 

hoặc không hợp kim, ở dạng 

thanh, que và hình nhập khẩu từ 

Trung Quốc năm 2019 

2,46% - 35,58% 2,49% - 35,58% 

6 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp Chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ 

hoặc bằng các loại vật liệu có chất 

gỗ khác có xuất xứ từ Vương 

Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a 

năm 2019 

Không áp dụng Không áp dụng 

7 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp Chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm plastic và sản 

phẩm bằng plastic được làm từ 

các polymer từ propylencó có 

xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan 

và Ma-lai-xi-a năm 2019 

10,91% - 43,03% 9,05% - 23,71% 
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8 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp Chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm thép cán nguội 

(ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có 

xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa năm 2019 

  4,43% - 25,22% 

9 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp Chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm bột ngọt có xuất 

xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a 

năm 2019 

2.889.245 VNĐ/

Tấn - 6.385.289 

VNĐ/Tấn 

 

3.529.958 đồng/

tấn - 6.385.289 

đồng/tấn 

10 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm sợi dài làm từ 

polyester có xuất xứ từ Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa 

Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a 

Đang điều tra Đang điều tra 

11 Vụ việc Điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm đường lỏng 

chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất 

xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa và Đại Hàn Dân Quốc năm 

2020 

Đang điều tra Đang điều tra 

12 Vụ việc chống bán phá giá đối 

với một số sản phẩm thép hình 

chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a 

năm 2020 

10,2%   

13 Vụ việc chống bán phá giá và 

chống trợ cấp đối với một số sản 

phẩm đường mía có xuất xứ từ 

Thái Lan năm 2020 

29,23% - 44,23% 42,99% 
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14 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm Sorbitol có xuất 

xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng 

hòa In-đô-nê-xi-a năm 2020 

39,63% - 68,50% Đang điều tra 

15 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm vật liệu hàn có 

xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan 

Đang điều tra Đang điều tra 

III Điều tra và áp dụng biện pháp chống trợ cấp 

1 Vụ việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống trợ cấp đối với một số 

sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ 

từ Trung Quốc, Thái Lan và Ma-

4,65% 4,65% 
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