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I - SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐƯA CÁC NỘI DUNG, QUY ĐỊNH VỀ 

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI  

TỰ DO  

1.1  Mục đích 

C ác hiệp định thương mại tự do là hệ 

thống các điều khoản quy định 

quyền lợi và nghĩa vụ của các bên là đại diện 

pháp lý đầy đủ của các quốc gia tuân thủ triệt 

để các nguyên tắc tự do hoá thương mại do Tổ 

chức thương mại thế giới (WTO) xây dựng và 

giám sát thực hiện trong tất cả các giao dịch 

mang bản thương mại. 

 Các nguyên tắc đó bao gồm đối xử tối 

huệ quốc, đối xử quốc gia, thương mại tự do 

hơn qua đàm phán và giành đối xử khác biệt và 

đặc biệt với các nước đang phát triển. Trong số 

các nội dung phổ biến của hiệp định, phòng vệ 

thương mại là một phạm trù có nội dung rộng, 

liên quan đến nhiều lĩnh  vực. gắn với các quy 

định pháp lý để bảo đảm chúng có hiệu lực 

thực hiện.  

Tuy nhiên, để bảo đảm tính chẩt rõ ràng 

của các vấn đề cần điều chỉnh, các quy định 

phòng vệ thương mại được hoàn thiện ở mức 

cao nhất thể hiện ở các quy định pháp lý thống 

nhất. Theo nghĩa rộng, các biện pháp phòng vệ 

thương mại là tổng hợp tất cả các biện pháp 

của chính sách thương mại để phòng ngừa tác 

động tiêu cực và bảo vệ nền thương mại tự do, 

minh bạch và công bằng. Theo nghĩa hẹp, các 

biện pháp phòng vệ thương mại gồm biện pháp 

chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ  

 

(WTO,1995) hay nói cách khác đây là hệ 

thống biện pháp bảo vệ lợi ích thương mại của 

các bên để chúng không bị biến dạng hay bị 

tổn thương. Mặc dù chủ nghĩa bảo hộ vẫn còn 

bộc lộ trong những thời điểm, lĩnh vực, điều 

kiện và với các công cụ nhất định song thương 

mại tự do trở thành sự lựa chọn của chính sách 

thương mại của hầu hết quốc gia. 

 Các hiệp định thương mại tự do là hình 

thức tổ chức hoàn chỉnh, chỗ dựa pháp lý tin 

cậy và biểu hiện tập trung nhất của xu hướng 

tự do hoá. Xu hướng này được tiếp tục củng cố 

và mở rộng, vận động theo chiều sâu nhờ tác 

động của các hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới với đặc trưng: cam kết rộng, tác động 

sâu sắc và lâu dài và phát huy hiệu lực trong 

thời gian ngắn. Theo đó, lợi ích thương mại thu 

được lớn hơn và trở thành động lực phát triển 

mởi của các quốc gia. Xuất- nhập khẩu gia 

1. Mục đích, vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại 
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tăng nhanh chóng tác động đến cơ cấu thị 

trường, chi phối đến sự vận hành của chuỗi giá 

trị, thúc đẩy phân phối lại lợi ích giữa các tác 

nhân cho nên cần có các biện pháp bảo vệ 

quyền và lọi ích hợp pháp của các chủ thể. 

Hàng rào thuế quan, hạn ngạch sẽ không còn 

nhiều tác động vì thuế giảm xuống bằng 0 

trong thời gian ngắn với hầu hết danh mục mặt 

hàng, việc tạo thuận lợi thương mại tiếp tục 

loại bỏ thủ tục hành chính, gây tốn kém thời 

gian và chi phí, ách tắc trong dòng thương 

mại,  

các biện pháp kỹ thuật đòi hỏi sự phát 

triển cao của các tiêu chuẩn kỹ thuật dựa trên 

các kết quả nghiên cứu khoa học không dễ áp 

dụng, do đó, các biện pháp phòng vệ thương 

mại vẫn cần được sử dụng. Chúng có đặc điểm 

gần với thuế quan bởi tính rõ ràng, dễ minh 

chứng và dễ áp dụng. Thực tiễn thương mại 

cho thấy nhiều hành vi vi phạm các quy định 

của thương mại quốc tế gần đây đều có nguyên 

nhân từ việc vi phạm các biện pháp phòng vệ 

thương mại.  

Các doanh nghiệp tham gia xuất- nhập 

khẩu thường dễ đối mặt với các biện pháp này 

nếu không có phương thức tổ chức xuất- nhập 

khẩu theo chuỗi hợp lý, minh bạch và tuân thủ 

nghiêm túc các quy định như sổ sách ghi chép 

số liệu, lưu trữ chứng từ theo chuẩn mực kế 

toán quốc tế cũng như tính đến các yếu tố phi 

thị trường làm sai lệch tín hiệu thị trường là 

giá công bằng.  

Hơn nữa, các doanh nghiệp khi đã chiếm 

được thị trường thường có xu hướng mở rộng 

quy mô, lấn ảt doanh nghiệp trong nước, buộc 

doanh nghiệp trong nước phải thu hẹp quy mô, 

thậm chí đóng cửa và phá sản, làm giảm việc 

làm và gây ra tình trạng thất nghiệp. Đó là các 

khoản thiệt hại vật chất do cạnh tranh không 

công bằng gây ra và cũng là căn cứ để khởi 

xướng các hoạt động điều tra vi phạm nếu có 

yêu cầu của bên liên quan hợp pháp.  

Ngoài ra, trong các đối tác thương mại, 

vẫn còn tình trạng các nước chưa phải là nền 

kinh tế thị trường đầy đủ, việc hạch toán chi 

phí thiếu công khai, minh bạch, thiếu tính 

đúng, tính đủ cho nên kết cấu chi phí hạch toán 

không phản ánh đúng giá trị giao dịch thị 

trường,  

Khi hàng hoá được đưa ra thị trường, sự 

cạnh tranh khó đạt tính công bằng cần thiết. 

Hậu quả là làm giảm tính công bằng trong 

cạnh tranh. Khi không có lợi ích thoả đáng, 

doanh nghiệp sẽ rơi vào trạng thái bất lợi và 

khó tồn tại lâu dài trên thị trường.Các biện 

pháp phòng vệ thương mại ra đời có sứ mệnh 

bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp và công 

bằng của các đối tác. 

1.2 . Vai trò 

Vai trò của các biện pháp phòng vệ 

thương mại có thể xem xét trực tiếp ở các tác 
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động tích cực của chúng đến các chủ thể khác 

nhau mặc dù tác động này trong các hiệp định 

thường thường có tính lâu dài, lan tỏa đến 

nhiều lĩnh vực và lợi ích tạo ra khá đáng kể. 

Các chủ thể chủ yếu chịu tác động của các biện 

pháp này gồm có nhà nước, doanh nghiệp, 

người tiêu dùng, xã hội và phần còn lại của thế 

giới. 

Đối với nhà nước áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại, lợi ích của bên trong 

nước được bảo vệ, theo đó, môi trường kinh 

doanh được bảo đảm công bằng, thị trường nội 

địa được bảo vệ thoả đáng. Điều đó góp phần 

phát huy vai trò của nhà nước trong hoàn thiện 

thể chế phát triển, cập nhật chính sách theo 

cam kết quốc tế, phục vụ doanh nghiệp và đối 

tượng hữu quan và khẳng định vai trò chính 

phủ bảo vệ thị trường trong nước, chính phủ 

kiến tạo, nhà nước phục vụ sự phát triển.  

Đối với doanh nghiệp xuất-nhập khẩu, 

các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ giảm 

thiểu đến mức cần thiết và được phép áp dụng 

để bảo vệ lợi ích thoả đáng của doanh nghiệp, 

bù đắp thiệt hại nghiêm trọng lợi ích. Các biện 

pháp này tạo nền tảng để doanh nghiệp điều 

chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng phát 

triển mở rộng ra thị trường ngoài nước và cải 

thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường trong 

nước. 

Đối với người tiêu dùng, người tiêu dùng 

sẽ được bảo đảm đầy đủ thông tin về nguồn 

gốc xuất xử, hàm lượng các chất trong hàng 

hoá, hàng hoá được mua bán theo đúng giá thị 

trường, bảo đảm lợi ích hợp pháp không bị 

xâm phạm. Đây là quá trình thúc đẩy hình 

thành cộng đồng người tiêu dùng có trách 

nhiệm, tạo nền tảng xây dựng cộng đồng 

doanh nghiệp có trách nhiệm. Quyền lợi người 

tiêu dùng được bảo vệ sẽ hình thành khối 

người tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn hàng 

hoá để tiêu dùng tạo động lực để doanh nghiệp 

kinh doanh có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp 

và chuẩn mực, thúc đẩy văn mình thương mại.  

Đối với xã hội, việc tuân thủ biện pháp 

phòng vệ thương mại bảo đảm giảm thiểu lãng 

phí do điều chỉnh hành vi vi phạm, góp phần 

phát triển xã hội đạt mục tiêu công bằng và văn 

minh trước hết thể hiện ở văn minh thương 

mại. 

Đối với phần còn lại của thế giới, các 

biện pháp phòng vệ thương mại cho thấy mức 

độ phù hợp của chúng với quan điểm chung 

của cộng đồng quốc tế. Đây là cách thức tăng 

uy tín quốc gia, doanh nghiệp trưởc cộng đồng 

quốc tế do đó, có thể kết nối được với nhiều 

đối tác kinh doanh chân chính trong tương lai, 

lợi ích thu được tổng thể sẽ lớn hơn. 

2. Xu hướng xây dựng các quy định về 

phòng vệ thương mại trong các hiệp định 

thương mại tự do 
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Xu hướng tự do hoá thương mại là xu 

hướng cơ bản trong chính sáhc thương mại của 

các quốc gia được diễn ra từ thời điểm ra đời 

của Hiệp định chúng về thương mại và thuế 

quan (GATT, 1947). Các hiệp định thương mại 

tự do cả truyền thống và thế hệ mới là công cụ 

đắc lực thực hiện hiệu quả xu hướng này. Nội 

dung của các hiệp định thương mại tự do ngày 

càng tính đến đầy đủ mọi khía cạnh của thương 

mại, bảo vệ lợi ích thương mại từ mọi khía 

cạnh.  

Nếu việc giảm thuế và loại bỏ các loại 

rào cản thương mại là điều kiện cần để mở 

rộng quy mô giao dịch thương mại, các quy 

định về phòng vệ thương mại là điều kiện đủ 

bảo đảm tính trọn vẹn lợi ích thương mại thu 

được của đối tác khi quy mô xuất- nhập khẩu 

tăng đột biến đến mức gây thiệt hại nghiêm 

trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng. 

 Mức độ quy định các biện pháp phòng 

vệ thương mại trong các hiệp định thương mại 

tự do có những xu hướng nhất định. 

2.1. Các biện pháp phòng vệ thương 

mại chuyển dịch từ trạng thái phân bố rải 

rác, phân tán trong các điều khoản của hiệp 

định sang tập hợp thành một chương độc 

lập 

         Trong hệ thống các hiệp định của Tổ 

chức thương mại thế giới (WTO), các biện 

pháp phòng vệ thương mại được quy định 

trong 3 hiệp định là Hiệp định về các biện pháp 

chống bán phá giá, Hiệp định trợ cấp và các 

biện pháp đối kháng và Hiệp định về các biện 

pháp tự vệ.  

           Đây là khuôn khổ pháp lý mang tính 

nền tảng cho các hiệp định thương mại tự do 

tiếp theo kể cả các hiệp định  thương mại tự do 

thế hệ mới. Đồng thời, với các cam kết trong 
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hiệp định quốc tế được phê chuẩn, các quốc 

gia thành viên hiệp định sẽ tiếp tục cụ thể hoá 

thành các chiến lược, chính sách và quy định 

quốc gia cụ thể thành các đạo luật độc lập để 

điều chỉnh các quan hệ pháp luuật trong nước. 

Đây là quá trình nội luật hoá các cam kết quốc 

tế để các quy định pháp luật có hiệu lực thực 

hiện trên lãnh thổ nước thành viên, theo đó 

phổ biến tất cả các nước thành viên hiệp định.  

         Hiệp định thương mại song phương Việt

- Mỹ là hiệp định thương mại song phương 

đầu tiên cỉa Việt Nam không đề cập đến biện 

pháp tự vệ trong một chương độc lập. Hiệp 

định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) 

cũng chưa giành 1 chương hoàn chỉnh đối với 

các biện pháp này.  

         Gần đây nhất các biện pháp phòng vệ 

thương mại mới được tập hợp thành một 

chương độc lập trong số các biện pháp khác 

nhất là trong các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới như EVFTA, CPTPP và RCEP. 

Nội dung của chương ngày càng được trình 

bày cụ thể và rõ ràng hơn. Nội dung của 3 

hiệp định trong WTO được kết hợp lại thành 

một chương độc lập trong các hiệp định 

thương mại tự do- chương các biện pháp 

phòng về thương mại. 

        Điều đó cho thấy có sự chuyển hoá từng 

bước và đáng kể trong tư duy xây dựng hiệp 

định về biện pháp phòng vệ thương mại. Sự 

cần thiết phải độc lập hoá, đặc định hoá hay 

khu trú hoá các quy định này để thuận lợi 

trong áp dụng. Ở góc độ khác, có thể thấy 

những vụ việc liên quan đến các biện pháp 

phòng vệ thương mại tăng lên đáng kể, đòi hỏi 

phải có các quy định rõ ràng, chặt chẽ, thống 

nhất để tạo nhận thức thống nhất và xử  lý phù 

hợp. Về dài hạn, các quy định này càng rõ 

ràng, được xây dựng khoa học và kiểm 

nghiệm đầy đủ qua thực tiễn sẽ càng giảm 

thiểu tình trạng tranh chấp thương mại liên 

quan đến phòng vệ thương mại.  

         2.2. Gia tăng độ bao phủ và tần suất 

áp dụng các biện pháp phòng vệ thương 

mại 

         Việc bao phủ này bao gồm bao phủ tất 

cả các biện pháp phòng vệ thương mại, bao 

phủ tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi điều 

chỉnh của hiệp định thương mại và bao phủ 

các quy trình liên quan. 

          Điều này xuất phát từ việc cắt giảm gần 

như hoàn toàn thuế quan và giảm thiểu các 

hàng rào phi thuế quan, gia tăng tính chất đa 

dạng, phức tạp và tinh vi của các biện pháp 

phòng vệ thương mại khi số vụ việc vi phạm 

toàn thế giới có xu hướng tăng lên gần như 

tương ứng với sự gia tăng của quy mô thương 

mại quốc tế.  

         Khía cạnh này còn cho thấy tác động 

điều chỉnh bao trùm của các biện pháp phòng 
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vệ thương mại.  

           Việc bao phủ góp phần giảm bớt tình 

trạng bỏ sót các hành vi vi phạm thương mại 

công bằng để các giao dịch thương mại diễn 

ra ổn định với tiềm năng lớn nhất. 

           Các hành vi vi phạm các biện pháp 

phòng vệ thương mại trong các vụ việc đều 

được tổng kết đầy đủ, tạo căn cứ thực tiễn để 

đúc rút thành thực tiễn tốt đối với các quốc 

gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Các kỹ 

thuật cảnh báo sớm các biện pháp phòng vệ 

thương mại được xây dựng ngày càng đầy đủ, 

sâu sắc và có độ tin cậy cao. 

          Công tác truyền thông về các biện pháp 

phòng vệ thương mại được coi trọng đáng kể, 

bảo đảm truyền thông kịp thời, đầy đủ, chính 

xác, tạo sự chuyển biến rất cao về nhận thức 

của nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp 

và các nhà quản lý. Do đó, đầu tư để nghiên 

cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định 

được thực hiện thường xuyên.  

          Bộ phận thường trực chuyên theo dõi, 

phân tích, rà soát và hoàn thiện chính sách, 

quy định về các biện pháp phòng vệ thương 

mại được vận hành chuyên nghiệp và trình độ 

chuyên môn ngày càng cao. Đội ngũ chuyên 

gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch 

định chính sách và doanh nghiệp kể cả với đối 

tác nước ngoài được hình thành tạo khả năng 

hình thành lực lượng bảo vệ các biện pháp 

phòng vệ thương mại có cơ sở khoa học, thực 

tiễn, cập nhật và có tính hệ thống cao.    

         2.3. Coi trọng tinh đầy đủ, hoàn thiện 

và tác động sâu rộng của các biện pháp 

phòng vệ thương mại  

      Các biện  pháp phòng vệ thương mại ngày 

càng được xây dựng đầy đủ từ thống nhất tên 

gọi, quan niệm, bản chất, quy trình, và các 

loại thủ tục liên quan. Đồng thời, các công cụ 

đánh giá tác động cũng được coi trọng sử 

dụng. Các thuật ngữ được sử dụng thường 

xuyên và ổn định là các biện pháp chống bán 

phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.  

       Trong mỗi loại biện pháp này có các khái 

niệm cụ thể, chi tiết, bảo đảm tính chất chặt 

chẽ về nội dung, có cơ sở khoa học đầy đủ. 

Chẳng hạn, trong biện pháp chống bán phá giá 

có các khái niệm như bán phá giá, thiệt hại 

nghiêm trọng, biên độ phá giá, thuế chống bán 

phá giá, rà soát hoàng hôn.  

       Trong biện pháp chống trợ cấp có khái 

niệm trợ cấp, trợ cấp đèn xanh, đèn đỏ, đèn 

vàng, thiệt hại nghiêm trọng, thuế đối kháng. 

Trong biện pháp tự vệ có khái niệm tự vệ toàn 

cầu, song phương, tạm thời, tự vệ đặc biệt, 

thiệt hại nghiêm trọng, biện pháp tăng thuế 

nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, áp dụng thuế 

tuyệt đối, cấp giấy phép nhập khẩu để kiểm 

soát nhập khẩu, phụ thu đối với hàng nhập 

khẩu. Đồng thời, các biện pháp này được hoàn 

thiện liên tục, với mức độ khác nhau và tác 

động sâu rộng đến cảc ngành hoặc sản phẩm 

liên quan. Các loại tài liệu và sổ tay hướng 

dẫn chi tiết việc thực hiện các biện pháp này 

được xuất bản và phổ biến kiến thức rộng rãi. 

Những sản phẩm mới xuất hiện trong thương 

mại gắn với tiến bộ công nghệ nhanh chóng 

và hoạt động cải tiến liên tục của doanh 

nghiệp đều được tính đến trong thể chế phòng 
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vệ thương mại để chu kỳ sống của sản phẩm 

vận hành hoàn hảo nhất. Các biện pháp được 

rà soát thường xuyên để cập nhật và hoàn 

thiện cao nhất có thể. Cơ chế thông báo và 

tham vấn đối với vụ việc phòng vệ thương mại 

được thực hiện kịp thời, tuân thủ đúng trình 

tự, thủ  tục và bảo đảm tính minh bạch cao 

nhất, tạo điều kiện thuận lợi để xử lý vụ việc 

nhanh chóng, công bằng và minh bạch.  

Việc hoàn thiện cơ chế phòng vệ 

thương mại góp phần đáng kể trong hoàn thiện 

cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc 

tế. Bên cạnh biện pháp chống bán phá giá, 

chống trợ cấp còn có các biện pháp chống lẫn 

tránh thuế, gian lận xuất xứ và các biện pháp 

lẫn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại. 

Chế tài xử lý vi phạm ngày càng được quy 

định chặt chẽ, thống nhất và rõ ràng hơn so 

với trước. 

Khi áp dụng các biện pháp này, các tác 

động thường mang tính lâu dài kể cả các biện 

pháp tạm thời, thay đổi cơ cấu của thị trường 

ngành hàng. Cao hơn nữa, hàng loạt doanh 

nghiệp cung ứng sản phẩm có thể thu hẹp quy 

mô sản xuất, chuyển hướng thị trường, tìm 

kiếm đối tác mới, thậm chí đóng cửa. Người 

lao động của doanh nghiệp có thể bị thất 

nghiệp gây gánh nặng cho xã hội. Đây là 

những hành vi đòi hỏi gia tăng chi phí đối với 

doanh nghiệp. Chính vì thế, để tránh gây tác 

động bất lợi khi áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại, các bên cần quá trình tham vấn và 

cơ chế cảnh báo để giảm thiểu tác động bất 

lợi. Ý thức tuân thủ các quy định về phòng vệ 

thương mại cần được quán triệt đầy đủ và chấp 

hành tự giác cao nhất đối với doanh nghiệp. 

Trình tự, thủ tục pháp lý hay quy trình giải 

quyết các biện pháp phòng vệ thương mại 

ngày càng được tối ưu hoá. 

2.4. Cơ sở dữ liệu phòng vệ thương 

mại ngày càng phong phú, đa dạng, tạo điều 

kiện phát triển mạnh khoa học phòng vệ 

thương mại giai đoạn mới  

Trung bình hàng năm có hàng trăm vụ việc 

liên quan đến phóng vệ thương mại của 164 

nước thành viên. Trong vòng 30 năm ra đời 

của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), số 

vụ việc đã lên tới hàng chục ngàn. Con số này 

ngày càng có xu hướng tăng lên liên tục do 

quy mô thương mại toàn cầu gia tăng không 

ngừng, điều kiện thương mại thay đổi liên tục, 

chính sách thương mại có sự điều chỉnh và rác 

động của tiến bộ công nghệ đến thương mại 

làm cơ cấu và dòng dịch chuyển thương mại 

diễn ra nhanh chóng  Các vụ việc được xử lý 

hiệu quả cung cấp báo cáo xử lý các vụ việc 

của Ban hội thẩm hay cơ quan phúc thẩm góp 

phần làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu quan 

trọng phòng vệ thương mại. Hàng hoá chịu tác 

động của phòng vệ thương mại rất đa dạng với 

nhiều nhóm hàng cơ khí, chế tạo, nông -lâm-

ngư nghiệp và trong từng nhóm hàng, số mặt 

hàng chi tiết cũng rất lớn. Nếu dữ liệu tổng 

hợp càng phong phú và với quy mô rất lớn. 

các bằng chứng thực tiễn có độ tin cậy càng 

cao. Các nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu 

phong phú, đa dạng, đủ quy mô cần thiết sẽ 

bảo đảm cho phương pháp phân tích định tính 

và định lượng, cách tiếp cận thực chứng và 

chuẩn tắc đạt mục tiêu mong đợi.  
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       1. Quy định về phòng vệ thương mại 

trong các hiệp định thương mại tự do 

(EVFTA, CTTPP, RCEP)  

1.1 Quy định EVFTA  

        EVFTA là hiệp định thương mại tự do 

song phương giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 30/6/2019 

và có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Đây là hệ 

thống cam kết được tiếp tục mở rộng, làm sâu 

sắc và gia tăng hiệu lực thực hiện với yêu cầu 

cao hơn cam kết truyền thống. Đây là phiên 

bản cập nhật của chính sách thương mại tự do 

song phương phù hợp vơi cả Việt Nam và Liên 

minh châu Âu, kế thừa những kết quả đạt được 

của các cam kết thương mại đa phương trong 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong đó 

có cam kết phòng vệ thương mại. 

          Các quy định phòng vệ thương mại được 

trình bày trong một chương độc lập - Chương 3 

và chúng được chia thành hai nhóm là nhóm 

biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp 

và nhóm biện pháp tự vệ. 

Đối với biện pháp chống bán phá giá và chống 

trợ cấp:    

          Việt Nam và EU thống nhất quan niệm, 

tác động, cơ sở áp dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại theo thông lệ, tập quán và thực 

tiễn tốt. Các bên thống nhất nhận thức về 

phòng vệ thương mại với các điểm cơ bản là: 

     - Khẳng định quyền và nghĩa vụ của các 

bên phát sinh có căn cứ pháp lý vững chắc, tin 

cậy là Điều VI Hiệp định GATT 1994, Hiệp 

định chống bán phá giá và Hiệp định các biện 

pháp chống trợ cấp.  

     - Thừa nhận các biện pháp phòng vệ thương 

mại có thể bị lạm dụng để cản trở thương mại, 

cho nên, các bên khi sử dụng chúng cần tuân 

thủ hoàn toàn các yêu cầu của WTO và bảo 

đảm tính công bằng, mình bạch. Khi một bên 

áp dụng các biện pháp này, cần cân nhắc kỹ 

lưỡng lợi ích của bên kia.  

      - Trước khi áp dụng biện pháp tạm thời và 

ra quyết định cuối cùng về áp dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại, cần công bố thông tin 

đầy đủ và cơ sở áp dụng các biện pháp bằng 

văn bản, cho phép bên liên quan đủ thời gian 

bình luận.     

      - Mỗi bên liên quan đều có cơ hội thể hiện 

quan điểm trong quá trình điều tra phòng vệ 

thương mại nếu việc làm này không làm chậm 

tiến trình điều tra không cần thiết.  

 II: QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG MỘT SỐ 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM THAM GIA  

KÝ KẾT 
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     - Không áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá hoặc đối kháng dựa trên số liệu điều tra 

nếu không phù hợp với lợi ích công cộng. Lợi 

ích công cộng được xác định dựa vào tình hình 

ngành sản xuất, nhà nhập khẩu, hiệp hội đại 

diện, người sử dụng đại diện và đại diện hiệp 

hội người tiêu dùng thông qua sử dụng số liệu 

điều tra.  

        - Quy tắc thuế suất thấp hơn yêu cầu mức 

thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng 

không được vượt quá biên độ phá giá và biên 

độ trợ cấp đối kháng. Bên áp dụng phải có nỗ 

lực bảo đảm mức thuế thấp hơn này đủ để bù 

đắp thiệt hại ngành sản xuất trong nước.  

    Đối với biện pháp tự vệ:  

         Việt Nam và EU bổ sung biện pháp tự vệ 

toàn cầu và tự vệ song phương. Đối với tự vệ 

toàn cầu, hai bên khẳng định căn cứ thực hiện 

quyền và nghĩa vụ theo Điều XIX Hiệp định 

GATT 1994, Hiệp định Tự vệ và Điều 5 Hiệp 

định Nông nghiệp. Không bên nào được áp 

dụng đối với cùng một hàng hoá vào cùng một 

thời điểm một biện pháp tự vệ song phương 

theo Điều khoản tự vệ song phương của Hiệp 

định và một biện pháp theo Điều XIX của 

Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định Tự vệ. 

          Đối với yêu cầu minh bạch hoá, bên có 

lợi ích đáng kể khởi xướng điều tra hoặc có ý 

định áp dụng biện pháp tự vệ, phải ngay lập 

tức thông báo tạm thời bằng văn bản tất cả 

thông tin phù hợp dẫn đến khởi xướng điều tra 

tự vệ toàn cầu với trường hợp cụ thể, cũng như 

tuỳ trường hợp đề xuất áp dụng biện pháp tự 

vệ toàn cầu. Khi áp dụng biện pháp tự vệ toàn 

cầu, các bên phải tìm cách giảm thiểu ảnh 

hưởng của biện pháp này đến quan hệ thương 

mại song phương. 

        Khi có đầy đủ căn cứ pháp lý để áp dụng 

biện pháp tự vệ, bên dự định áp dụng biện 

pháp phải thông báo cho bên kia và tạo khả 

năng tổ chức tham vấn song phương. Nếu 

không đạt được giải pháo thoả đáng trong 

vòng 30 ngày, bên nhập khẩu có thể áp dụng 

biện pháp chính thức. Khả năng thực hiện 

tham vấn cần được đề xuất với bên kia nhằm 

trao đổi quan điểm về thông tin tham chiếu 

được đưa ra.  

         Đối với tự vệ song phương, cả hai bên 

thống nhất quan điểm về ngành sản xuất trong 

nước, thiệt hại nghiêm trọng và đe doạ gây 

thiệt hại nghiêm trọng theo Hiệp định tự vệ và 

Hiệp định tự vệ tích hợp trong Hiệp định này 

với những sửa đổi phù hợp. Giai đoạn chuyển 

tiếp là giai đoạn 10 năm kể từ khi Hiệp định có 

hiệu lực (đến ngày 1/8/2030).  

      Việc áp dụng 1 biện pháp tự vệ song 

phương, khi cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan 

làm tăng hàng nhập khẩu cả giá trị tuyệt đối 

hoặc tương đối, gây thiệt hại nghiêm trọng  
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hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng ngành 

sản xuất trong nước hàng hoá tương tự hoặc 

hàng hoá cạnh tranh trực tiếp, được thực hiện 

theo đúng điều kiện và thủ tục trong giai đoạn 

chuyển tiếp trừ khi có quy định điều kiện và 

hạn chế khác. 

         Biện pháp tự vệ song phương được áp 

dụng gồm có: đình chỉ cắt giảm tiếp tục thuế 

quan đối với hàng hoá liên quan; hoặc tăng 

thuế suất hải quan hàng hoá đến mức không 

vượt quả mức nhỏ hơn của mức thuế suất 

MFN áp dụng hàng hoá từ thời điểm áp dụng 

biện pháp tự vệ, hoặc không vượt quá mức 

thuế cơ sở quy định trong biểu thuế cắt giảm 

và xoá bỏ thuế quan.  

          Các điều kiện và hạn chế ghi rõ, một 

biện pháp tự vệ song phương chỉ được áp dụng 

sau khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều 

tra tuân thủ Hiệp định Tự vệ. Hiệp định Tự vệ 

tích hợp và trở thành một phần của Hiệp định, 

có sửa đổi phù hợp. 

          Đối với các biện pháp tạm thời, trong 

những hoàn cảnh đặc biệt khi bị trì hoãn có thể 

gây tác hại khó khắc phục, một Bên có thể áp 

dụng một biện pháp tự vệ song phương tạm 

thời căn cứ theo quyết định sơ bộ có bằng 

chứng rõ ràng việc nhập khẩu một hàng hóa có 

xuất xứ từ Bên kia tăng lên do cắt giảm hoặc 

xóa bỏ thuế theo Hiệp định, và việc nhập khẩu 

gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng 

tới ngành sản xuất trong nước. 

        Khoảng thời gian áp dụng bất kỳ biện 

pháp tự vệ tạm thời không quá 200 ngày, trong 

thời gian này Bên đó phải tuân thủ yêu cầu về 

điều kiện và hạn chế kèm theo. Bên đó phải 

nhanh chóng hoàn trả lại bất kỳ khoản tăng 

thuế nào nếu việc điều tra không xác định 

được yêu cầu đáp ứng. Thời hạn biện pháp tự 

vệ tạm thời bất kỳ được tính là một phần trong 

khoảng thời gian quy định với điều kiện và 

hạn chế kèm theo. 

        Quy định về bồi thường, việc áp dụng 

một biện pháp tự vệ song phương phải tham 

vấn với Bên kia nhằm thống nhất mức bồi 

thường thỏa đáng dưới hình thức các ưu đãi có 

tác động thương mại tương ứng đáng kể tới 

các biện pháp phòng vệ song phương hoặc 

tương ứng với trị giá mức thuế bổ sung dự 

đoán phát sinh từ biện pháp tự vệ. Bên đó phải 

dành cơ hội để tham vấn không muộn hơn 30 

ngày sau khi áp dụng biện pháp tự vệ song 

phương. 

         Nếu tham vấn không đạt thỏa thuận bồi 

thường tự do hóa thương mại trong 30 ngày 

sau khi bắt đầu tham vấn, Bên có hàng hóa bị 

áp dụng biện pháp tự vệ song phương có thể 

đình chỉ ưu đãi với hàng hóa có xuất xứ từ 

Bên áp dụng biện pháp tự vệ có tác động 

thương mại tương đương đáng kể với biện 

pháp tự vệ. Nghĩa vụ của Bên áp dụng biện 

pháp tự vệ song phương trong bồi thường và 

quyền của Bên trì hoãn ưu đãi chấm dứt vào 

ngày kết thúc biện pháp tự vệ song phương. 

        Quyền đình chỉ không áp dụng trong 24 

tháng đầu tiên khi một biện pháp tự vệ song 

phương đang có hiệu lực, với điều kiện biện 

pháp tự vệ đó phù hợp với điều khoản Hiệp 

định. 
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       1.2. Quy định CPTPP  

           Hiệp định CPTPP là một FTA thế hệ 

mới, gồm11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, 

Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-

xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po 

và Việt Nam. 

         Hiệp định được ký kết ngày 08 tháng 3 

năm 2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê, và 

chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 

năm 2018 với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất 

thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mê-hi-cô, 

Nhật Bản, Xinh-ga-po, Niu Di-lân, Ca-na-đa 

và Ốt-xtrây-lia. Đối với Việt Nam, Hiệp định 

có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. 

         Khác với EVFTA, các biện pháp tự vệ 

quy định trong CPTPP được đặt lên trước các 

biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp 

và tất cả các quy định này được tập hợp trong 

Chương 6. Nội dung các quy định phòng vệ 

thương mại của các hiệp định có tính tương 

đồng nhau rất lớn bên cạnh những điểm khác 

biệt nhất định 

Các biện pháp tự vệ 

Cùng với sự thống nhất các thuật ngữ cơ 

bản như ngành sản xuất trong nước, thiệt hại 

nghiêm trọng, đe doạ gây thiệt hại nghiêm 

trọng, giai đoạn chuyển tiếp (3 năm kể từ ngày 

hiệp định có hiệu lực), biện pháp tự vệ chuyển 

tiếp, các quy định cụ thể bao gồm: 

- Tự vệ toàn cầu:  

Tất cả các điều khoản của Hiệp định 

không ảnh hưởng đến, không đưa ra thêm 

quyền và nghĩa vụ của các bên theo Điều XIX 

Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định biện pháp 

Tự vệ. 

       - Bên khởi xướng điều tra tự vệ phải cung 

cấp cho các bên khác một bản sao điện tử 

thông báo gửi tới Ủy ban WTO về Các biện 

pháp tự vệ theo Hiệp định Tự vệ. 

      - Không bên nào được áp dụng hoặc duy 

trì một biện pháp tự vệ hàng nhập khẩu theo 

hạn ngạch thuế quan (TRQ) do bên đó thiết 

lập. Một bên tiến hành một biện pháp tự vệ 

theo quy định tại Điều XIX Hiệp định GATT 

1994 và Hiệp định biện pháp Tự vệ có thể loại 

trừ biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập 

khẩu có xuất xứ theo TRQ theo Hiệp định này 

và được liệt kê tại Phụ lục của bên đó trong 

Cam kết thuế quan, nếu hàng nhập khẩu đó 

không gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại 

nghiêm trọng. 

     - Không Bên nào được áp dụng hoặc duy 

trì hai hoặc nhiều biện pháp dưới đây đối với 

cùng một hàng hóa, tại cùng một thời điểm: 

     a. một biện pháp tự vệ chuyển tiếp theo 

quy định; 

     b. một biện pháp tự vệ theo Điều XIX 

Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định biện 
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pháp Tự vệ. 

     c một biện pháp tự vệ quy định tại Phụ lục 

các Cam kết thuế quan; hoặc 

     d. một hành động khẩn cấp theo Chương 

Hàng hóa Dệt may và Phụ kiện  

    - Áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp 

       Việc áp dụng một biện pháp tự vệ chuyển 

tiếp chỉ trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu kết 

quả giảm hoặc miễn thuế quan theo Hiệp định 

này dẫn đến: 

       - Một hàng hóa có nguồn gốc từ một Bên 

khác được nhập khẩu vào lãnh thổ của bên đó 

với số lượng tăng tuyệt đối hoặc tăng tương 

đối so với hàng hóa sản xuất nội địa của Bên 

nhập khẩu, và với điều kiện gây ra hoặc đe dọa 

gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản 

xuất hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực 

tiếp trong nước, hoặc 

        - Một hàng hóa có nguồn gốc từ hai hoặc 

nhiều bên, cùng lúc được nhập khẩu vào lãnh 

thổ của bên kia với số lượng tăng lên một cách 

tuyệt đối hoặc tương đối so với ngành sản xuất 

trong nước, và với điều kiện gây ra hoặc đe 

dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản 

xuất hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực 

tiếp trong nước, Bên áp dụng biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp chứng minh được hàng hóa nhập 

khẩu xuất xứ từ bên khác tăng tuyệt đối hoặc 

tương đối so với ngành sản xuất trong nước kể 

từ khi Hiệp định có hiệu lực. 

 Nếu các điều kiện được đáp ứng, một 

bên có thể ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại 

nghiêm trọng trong phạm vi cần thiết và tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh các vấn 

đề sau:  

đình chỉ tiếp tục giảm thuế suất theo Hiệp định 

đối với hàng hóa đó; hoặc 

tăng thuế suất đối với hàng hóa đó đến một 

mức không cao hơn mức thấp hơn trong các 

mức sau: 

       - Thuế suất theo nguyên tắc tối huệ quốc 

(MFN) có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện 

pháp này; và 

      - Thuế suất theo nguyên tắc tối huệ quốc có 

hiệu lực vào ngày liền trước ngày Hiệp định 

này có hiệu lực cho bên đó. 

       Hạn ngạch thuế quan và biện pháp hạn chế 

số lượng không phải là một biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp được phép sử dụng. 

        Tiêu chuẩn áp dụng biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp 

        Một biện pháp tự vệ chuyển tiếp chỉ được 

duy trì trong một khoảng thời gian cần thiết đủ 

để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm 

trọng và nhằm tạo thuận lợi cho việc điều 
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chỉnh.  

        Thời hạn này không được vượt quá hai 

năm, trừ trường hợp nếu cơ quan có thẩm 

quyền của bên áp dụng biện pháp quyết định, 

phù hợp với các thủ tục quy định tại Thủ tục 

Điều tra và Yêu cầu Minh bạch hóa, việc duy 

trì các biện pháp tự vệ chuyển tiếp là cần thiết 

để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm 

trọng và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh, 

khoảng thời gian này có thể được kéo dài 

thêm tối đa một năm. 

        Một biện pháp tự vệ chuyển tiếp không 

được kéo dài quá thời hạn giai đoạn chuyển 

tiếp. 

        - Để thuận lợi cho việc điều chỉnh trong 

trường hợp thời gian dự kiến của việc áp dụng 

biện pháp tự vệ chuyển tiếp nhiều hơn một 

năm, bên áp dụng biện pháp phải dần nới lỏng 

biện pháp tự vệ chuyển tiếp đều đặn trong suốt 

thời gian áp dụng biện pháp. 

        - Khi chấm dứt một biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp, bên áp dụng biện pháp phải áp 

dụng mức thuế quan được nêu trong Biểu cam 

kết của bên đó theo Cam kết thuế như chưa 

từng áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp 

        - Một biện pháp tự vệ chuyển tiếp không 

được áp dụng nhiều hơn một lần đối với cùng 

một hàng hóa. 

      Thủ tục điều tra và yêu cầu minh bạch hóa 

    Một biện pháp tự vệ chuyển tiếp chỉ 

được áp dụng sau khi cơ quan có thẩm quyền 

của bên đó tiến hành điều tra theo Hiệp định 

biện pháp Tự vệ; và khi đó, Hiệp định về biện 

pháp Tự vệ cũng được đưa vào và trở thành 

một phần của Hiệp định này, có sửa đổi phù 

hợp. 

     Việc điều tra phải tuân theo các yêu cầu 

Hiệp định biện pháp Tự vệ; và khi đó, Hiệp 

định về biện pháp Tự vệ cũng được đưa vào 

và trở thành một phần của Hiệp định này, có 

sửa đổi phù hợp. 

           Thông báo và tham vấn 

       Một bên phải ngay lập tức thông báo 

cho các Bên khác, bằng văn bản, nếu bên đó: 

  - Khởi xướng một cuộc điều tra tự vệ 

chuyển tiếp; 

  - Đưa ra kết luận về thiệt hại nghiêm 

trọng, hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng do việc hàng nhập khẩu gia tăng gây ra 

theo quy định Áp dụng biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp; 

  - Quyết định áp dụng hoặc gia hạn áp 

dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp; và 

  - Quyết định sửa đổi biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp đã được thực hiện trước đó. 

 Một bên phải cung cấp cho các bên 

khác bản sao báo cáo công khai của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định trong Thủ tục 

Điều tra và Yêu cầu Minh bạch hóa. 

 Khi một bên tiến hành thông báo bên 

đó đang áp dụng hoặc gia hạn áp dụng một 

biện pháp tự vệ chuyển tiếp, bên đó phải đưa 

vào trong thông báo: 

  - Bằng chứng thiệt hại nghiêm trọng hoặc 

nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng do việc 
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tăng lên của hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ 

một hoặc nhiều Bên khác do việc cắt giảm 

hoặc xóa bỏ thuế quan theo Hiệp định này; 

 - Mô tả chính xác về hàng hóa có nguồn 

gốc thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp bao gồm nhóm và phân nhóm 

hàng hóa theo mã HS là cơ sở của các biểu 

cam kết thuế tại Cam kết thuế; 

- Mô tả chính xác về biện pháp tự vệ chuyển 

tiếp; 

- Ngày áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp, 

thời hạn áp dụng dự kiến và nếu có thể, thời 

gian biểu cho việc nới lỏng từng bước biện 

pháp đó, và 

- Trong trường hợp gia hạn áp dụng biện 

pháp, cần có bằng chứng cho thấy ngành sản 

xuất trong nước có liên quan đang điều chỉnh. 

 + Theo yêu cầu của một bên có hàng hóa 

thuộc đối tượng của trình tự áp dụng biện pháp 

tự vệ chuyển tiếp theo Chương này, Bên thực 

hiện phải tham vấn với Bên yêu cầu để xem 

xét thông báo hoặc bất kỳ thông báo hoặc báo 

cáo công khai nào do cơ quan điều tra có thẩm 

quyền đưa ra liên quan đến cuộc điều tra. 

Đền bù 

     Sau khi tham vấn với từng bên có hàng 

hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp, 

Bên áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp phải 

đưa ra hình thức đền bù tự do hóa thương mại 

được thống nhất giữa các bên dưới hình thức 

nhượng bộ có tác động thương mại đáng kể 

tương đương hoặc tương đương với trị giá các 

khoản thuế bổ sung của biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp. Bên đó phải tạo cơ hội tiến hành 

tham vấn không muộn hơn 30 ngày sau khi áp 

dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp. 

  - Nếu tham vấn không đạt được thỏa thuận 

đền bù tự do hóa thương mại trong vòng 30 

ngày, bất kỳ Bên nào có hàng hóa bị áp dụng 

biện pháp tự vệ chuyển tiếp có thể đình chỉ áp 

dụng nhượng bộ tương đương đáng kể đối với 

thương mại của bên áp dụng biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp. 

- Một bên có hàng hóa bị áp dụng biện pháp 

tự vệ chuyển tiếp phải thông báo cho bên áp 

dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp bằng văn bản 

ít nhất 30 ngày trước khi đình chỉ nhượng bộ 

phù hợp. 

- Nghĩa vụ đền bù và quyền đình chỉ 

nhượng bộ chấm dứt vào thời điểm chấm dứt 

biện pháp tự vệ chuyển tiếp. 

 Thuế chống bán phá giá và thuế đối 

kháng  

 - Mỗi bên duy trì quyền và nghĩa vụ và 

không tạo thêm quyền hoặc nghĩa vụ nào liên 

quan đến thủ tục hoặc biện pháp tiến hành theo 

Điều VI Hiệp định GATT 1994, Hiệp định 

Chống bán phá giá hoặc Hiệp định trợ cấp. 

  - Không bên nào được áp dụng cơ chế giải 

quyết tranh chấp theo Chương 28 Giải quyết 

tranh chấp đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh 

theo mục này hoặc Phụ lục Thông lệ liên quan 

đến thủ tục chống bán phá giá và thuế đối 

kháng.  

Thông lệ thủ tục chống bán phá giá và thuế 

đối kháng 



 

20  TRAV www.trav.gov.vn 

Các bên công nhận theo quy định trong Thuế 

chống bán phá giá và thuế đối kháng về quyền 

của các bên áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại phù hợp với Điều VI Hiệp định 

GATT 1994, Hiệp định Chống Bán phá giá và 

Hiệp định Trợ cấp, và công nhận các thông lệ1 

nhằm minh bạch hóa và quy trình đúng đắn đối 

với các biện pháp phòng vệ thương mại: 

a) Khi nhận được hồ sơ hợp lệ áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá và đối kháng đối với 

hàng nhập khẩu từ một bên khác, và không quá 

7 ngày trước khi khởi xướng điều tra, bên đó 

cần đưa ra văn bản thông báo nhận được yêu 

cầu của bên kia. 

b) Đối với bất kỳ thủ tục nào khi cơ quan 

điều tra xác định tiến hành xác minh trực tiếp 

thông tin do bên bị điều tra cung cấp2 và thông 

tin này liên quan đến việc tính toán biên độ phá 

giá hoặc mức độ trợ cấp đối kháng, cơ quan 

điều tra thông báo ngay lập tức cho mỗi bên bị 

điều tra về dự định của họ, và: 

   - Thông báo trước ít nhất 10 ngày làm việc 

mỗi bên bị điều tra thời gian cơ quan chức năng 

có ý định tiến hành xác minh thông tin trực 

tiếp; 

 - Ít nhất 5 ngày trước khi tiến hành xác minh 

trực tiếp, cung cấp cho bên bị điều tra tài liệu 

về nội dung bên bị điều tra phải chuẩn bị để 

giải quyết trong thời gian xác minh và yêu cầu 

các loại tài liệu hỗ trợ cần có để có thể rà soát 

được; và 

- Sau khi hoàn thành xác minh trực tiếp, và 

theo quy định bảo mật thông tin3, soạn thảo báo 

cáo bằng văn bản mô tả phương pháp và thủ tục 

tiếp theo trong xác minh và mức độ thông tin 

bên bị điều tra cung cấp được hỗ trợ bởi các tài 

liệu rà soát trong quá trình xác minh. Báo cáo 

này cần cho các bên quan tâm biết trong 

khoảng thời gian phù hợp để bảo vệ lợi ích của 

họ. 

c) Cơ quan điều tra một bên cung cấp tài liệu 

công khai điều tra và rà soát bao gồm: 

  - Tất cả tài liệu không bí mật là một phần 

hồ sơ điều tra hoặc rà soát; và 

 - Các bản tóm tắt không bí mật về thông tin 

mật có trong hồ sơ điều tra hoặc rà soát ở mức 

không tiết lộ thông tin mật. Nếu thông tin riêng 

1 Các thông lệ đưa ra trong mục này không bao gồm đầy đủ tất cả thông tin về thông lệ liên quan đến thủ tục chống bán phá giá và thuế đối 

kháng. Không một suy luận nào được đưa ra từ nội dung hoặc từ loại trừ một vấn đề đặc biệt liên quan đến các thủ tục chống bán phá giá và áp 

thuế đối kháng trong danh sách này. 

2 Theo mục đích của Đoạn này "bên bị điều tra" là nhà sản xuất, nhà chế tạo, nhà xuất khẩu, nhập khẩu, và nếu phù hợp đó có thể là chính phủ 

hoặc một thực thể thuộc chính phủ bị cơ quan điều tra yêu cầu phản hồi các câu hỏi về thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng. 

3 Theo mục đích của mục này, "thông tin bí mật" bao gồm thông tin cung cấp theo chế độ mật và bản chất là thông tin mật, ví dụ, nếu tiết lộ 

thông tin này sẽ có được lợi thế cạnh tranh đáng kể so với đối thủ cạnh tranh hoặc việc tiết lộ thông tin gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với 

người cung cấp thông tin hoặc người nắm giữ thông tin. 

4 Phí bản sao, nếu có, giới hạn trong khoảng chi phí ước lượng dịch vụ cung cấp. 
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lẻ không nhạy cảm để tóm tắt có thể được cơ 

quan điều tra thu thập. 

Các tài liệu công khai và danh sách tài liệu 

có trong hồ sơ điều tra hoặc rà soát cần được 

có sẵn để thẩm tra và sao chép trong giờ làm 

việc bình thường của cơ quan điều tra hoặc có 

sẵn bản điện tử để tải về4  

d) Nếu một hành vi chống bán phá giá và 

áp dụng thuế đối kháng liên quan đến hàng 

hóa nhập khẩu từ một Bên khác, cơ quan điều 

tra của một Bên xác định phản hồi của một 

Bên đối với một yêu cầu cung cấp thông tin 

dù kịp thời nhưng không phù hợp với yêu cầu 

của Bên đó, cơ quan điều tra thông báo cho 

bên quan tâm nguyên nhân thiếu sót ở mức độ 

khả thi, trong giới hạn thời gian cho phép đủ 

để hoàn thành hành vi chống bán phá giá và 

áp dụng thuế đối kháng. Nếu bên quan tâm bổ 

sung thêm thông tin cho thiếu sót đó và cơ 

quan điều tra nhận thấy vẫn chưa hài lòng với 

phản hồi này, hoặc phản hồi này được đưa ra 

quá thời gian cho phép, và nếu cơ quan điều 

tra bác bỏ tất cả hoặc một phần của phản hồi 

ban đầu hoặc phản hồi tiếp sau đó, cơ quan 

điều ra phải giải thích rõ trong quyết định 

hoặc các tài liệu bằng văn bản khác về lý do 

bác bỏ những thông tin này. 

e) Trước khi ra quyết định cuối cùng, cơ 

quan điều tra thông báo cho tất cả các Bên 

quan tâm lập luận quan trọng hình thành cơ sở 

quyết định liệu có áp dụng biện pháp cuối 

cùng hay không. Vì các thông tin này cần phải 

giữ bí mật, cơ quan điều tra có thể sử dụng bất 

kì cách thức hợp lý nào để tiết lộ các lập luận 

cần thiết, bao gồm báo cáo tổng kết dữ liệu 

trong hồ sơ, dự thảo hoặc quyết định sơ bộ để 

cung cấp cho các Bên liên quan vơ hội phản 

hồi với các lập luận cần thiết. 

1.3. Quy định RCEP  

   Hiệp định RCEP được 15 nước thành 

viên RCEP (trừ Ấn Độ) ký kết ngày 

15/11/2020. Đến 02/11/2021, có 06 nước 

ASEAN, trong đó có Việt Nam, và 04 nước 

đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và 

New Zealand nộp lưu chiểu văn kiện phê 

duyệt/phê chuẩn Hiệp định RCEP cho Tổng 

Thư ký ASEAN. Hiệp định RCEP chính thức 

có hiệu lực từ ngày 1.1.2022. 

Khác với quy định EVFTA, phòng vệ 

thương mại của RCEP được bắt đầu bằng các 

biện pháp tự vệ, tiếp theo là thuế chống bán 

phá giá và trợ cấp.  Tất cả các quy định này 

được trình bày thống nhất trong Chương 6.  

Các biện pháp tự vệ 

Các khái niệm cơ bản được hiểu tương tự 

như EVFTA và CPTPP về thông tin bí mật, 

thuế hải quan, ngành sản xuất trong nước, 

hàng hoá có xuất xứ, biện pháp tự vệ RCEP 

tạm thời, thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa gây 

thiệt hại nghiêm trọng, biện pháp tự vệ RCEP 
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chuyển tiếp và giai đoạn tự vệ chuyển tiếp, 

trong đó giai đoạn tự vệ chuyển tiếp kéo dài 

từ ngày Hiệp định này có hiệu lực cho đến 

tám năm sau ngày hoàn thành xóa bỏ hoặc cắt 

giảm thuế hải quan đối với hàng hóa theo 

Biểu cam kết thuế quan.  

     - Áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển 

tiếp 

       Nếu việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế theo 

Hiệp định làm cho lượng hàng hóa xuất xứ 

của một bên hoặc các bên khác nhập khẩu vào 

lãnh thổ của một bên gia tăng tuyệt đối hoặc 

tương đối so với sản xuất trong nước, gây ra 

hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho 

ngành sản xuất trong nước sản xuất hàng hóa 

tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp, Bên nhập 

khẩu có thể, trong phạm vi cần thiết, ngăn 

chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng 

cho ngành sản xuất trong nước và điều chỉnh 

ngành sản xuất trong nước: 

           a. Đình chỉ giảm thêm bất kỳ mức thuế 

nào theo Hiệp định đối với hàng hóa có xuất 

xứ; hoặc 

           b. Tăng thuế suất thuế hải quan với 

hàng hóa có xuất xứ lên mức không vượt quá 

mức thấp hơn của: 

                  - Mức thuế hải quan tối huệ quốc 

áp dụng có hiệu lực vào ngày áp dụng biện 

pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp; hoặc 

                 - Mức thuế hải quan tối huệ quốc 

áp dụng có hiệu lực vào ngày ngay trước ngày 

Hiệp định có hiệu lực với bên đó. 

           Hạn ngạch thuế quan và hạn chế định 

lượng không được phép sử dụng như các biện 

pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp. 

           Khi một bên yêu cầu, không muộn hơn 

ba năm trước khi kết thúc giai đoạn tự vệ 

chuyển tiếp, Ủy ban Hàng hóa có thể thảo 

luận và xem xét thực hiện và triển khai, bao 

gồm thời hạn, các biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp. 

              - Thông báo và tham vấn 

        Một bên gửi ngay thông báo bằng văn 

bản cho các bên khác khi: 

        - Khởi xướng điều tra theo Thủ tục Điều 

tra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây 

thiệt hại nghiêm trọng và lý do; 

        - Kết luận thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe 

dọa gây thiệt hại nghiêm trọng do gia tăng 

nhập khẩu gây ra; 

        - Áp dụng hoặc gia hạn áp dụng biện 

pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp; và 

        - Quyết định sửa đổi, bao gồm quyết 

định nới lỏng dần, một biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp. 

        - Thông báo bằng văn bản được đề cập 

phải bao gồm: 

        - Mô tả chính xác hàng hóa có xuất xứ là 

đối tượng điều tra bao gồm tiêu đề và phân 

nhóm theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã 

hàng hóa quốc gia của bên đó; 

        - Tóm tắt lý do khởi xướng điều tra; và 

        - Ngày khởi xướng điều tra và thời gian 

điều tra. 

       Một bên phải cung cấp cho các bên khác 

bản sao hoặc địa chỉ trang web (Uniform 

Resource Locator- URL) đăng tải bản công 

khai của báo cáo do các cơ quan có thẩm 

quyền theo yêu cầu của Thủ tục Điều tra. Báo 

cáo được cung cấp có thể bằng ngôn ngữ ban 
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đầu sử dụng trong báo cáo của các cơ quan có 

thẩm quyền của bên đó. 

Thông báo bằng văn bản đề cập bao gồm: 

          - Mô tả chính xác hàng hóa có xuất xứ 

là đối tượng của biện pháp tự vệ RCEP chuyển 

tiếp bao gồm tiêu đề và phân nhóm hàng theo 

Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa quốc 

gia của bên đó; 

        - Bằng chứng về thiệt hại nghiêm trọng 

hoặc đe dọa bị thiệt hại nghiêm trọng do tăng 

nhập khẩu hàng có xuất xứ của một bên hoặc 

các bên khác gây ra do cắt giảm hoặc xóa bỏ 

thuế quan theo Hiệp định; 

        - Mô tả chính xác biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp được đề xuất; 

        - Ngày đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp, thời hạn dự kiến của biện 

pháp và, nếu có, lộ trình nới lỏng dần biện 

pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp theo quy định 

Phạm vi và Thời hạn của Biện pháp Tự vệ 

RCEP chuyển tiếp; và 

        - Bằng chứng cho thấy ngành sản xuất 

trong nước có liên quan đang điều chỉnh, trong 

trường hợp gia hạn biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp.  

 

          Một bên đề xuất áp dụng hoặc gia hạn 

biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp phải tạo cơ 

hội đầy đủ tham vấn trước với các bên có lợi 

ích đáng kể với tư cách nhà xuất khẩu hàng 

hóa liên quan, nhằm, bên cạnh mục đích khác, 

xem xét lại thông tin được cung cấp từ điều tra 

theo Thủ tục Điều tra, trao đổi quan điểm về 

biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp và thống 

nhất cách hiểu về cách thức bồi thường. 

                Thủ tục điều tra 

          Một bên chỉ áp dụng biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp sau khi cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành điều tra theo thủ tục tương tự 

như quy định Hiệp định Tự vệ. Theo đó, các 

quy định liên quan của Hiệp định Tự vệ được 

đưa vào và trở thành một phần của Hiệp định 

này, có sửa đổi phù hợp. 

        Mỗi bên phải bảo đảm cơ quan có thẩm 

quyền kết thúc điều tra trong vòng một năm kể 

từ ngày khởi xướng. 

          Phạm vi và thời hạn của biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp 

          Không Bên nào được áp dụng biện pháp 

tự vệ RCEP chuyển tiếp: 

           - Ngoại trừ trong phạm vi, và trong thời 

gian cần thiết để ngăn ngừa hoặc khắc phục 

thiệt hại nghiêm trọng và tạo điều kiện thuận 

lợi điều chỉnh ngành sản xuất trong nước; 

        - Trong khoảng thời gian quá ba năm, 

ngoại trừ trường hợp đặc biệt, thời hạn có thể 

được kéo dài thêm một năm nếu các cơ quan 

có thẩm quyền của bên áp dụng biện pháp tự 

vệ RCEP chuyển tiếp xác định, phù hợp với 

thủ tục quy định tại Điều này, biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp vẫn còn cần thiết để ngăn 

ngừa hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng và 
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tạo điều kiện thuận lợi điều chỉnh và có bằng 

chứng cho thấy ngành sản xuất trong nước có 

liên quan đang điều chỉnh, với điều kiện là 

tổng thời gian áp dụng biện pháp tự vệ RCEP 

tạm thời và chuyển tiếp, bao gồm cả thời gian 

áp dụng ban đầu và bất kỳ thời gian gia hạn 

nào, không được vượt quá bốn năm. Tuy 

nhiên, một bên là quốc gia kém phát triển nhất 

có thể gia hạn biện pháp tự vệ RCEP chuyển 

tiếp trong thời gian thêm một năm; hoặc 

         Sau khi hết thời hạn tự vệ chuyển tiếp. 

        Không áp dụng biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp đối với nhập khẩu hàng hóa có 

xuất xứ trong thời hạn một năm kể từ ngày cắt 

giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế quan đầu tiên có 

hiệu lực đối với hàng hóa có xuất xứ đó theo 

cam kết trong Hiệp định. 

         Để thuận lợi điều chỉnh trong trường hợp 

thời hạn dự kiến của biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp kéo dài quá thời hạn một năm, bên 

áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp nới 

lỏng dần biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp 

theo thời gian đều đặn trong suốt thời gian áp 

dụng. 

          Khi một bên chấm dứt biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp, mức thuế hải quan đối với 

hàng hóa có xuất xứ bị áp dụng biện pháp tự 

vệ RCEP chuyển tiếp đó là thuế suất, theo 

Biểu thuế của bên đó trong Biểu Cam kết Thuế 

quan, có hiệu lực nếu không có biện pháp tự 

vệ RCEP chuyển tiếp đó. 

           Không áp dụng lại biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp đối với nhập khẩu hàng hóa 

có xuất xứ cụ thể bị áp dụng biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp, trong một khoảng thời gian 

bằng thời hạn biện pháp tự vệ RCEP chuyển 

tiếp trước đó hoặc một năm kể từ khi hết hạn 

biện pháp đó, tùy theo thời gian nào dài hơn. 

Nhập khẩu không đáng kể và đối xử đặc biệt 

 Biện pháp tự vệ RCEP tạm thời hoặc 

chuyển tiếp không áp dụng đối với hàng hóa 

có xuất xứ của một bên nếu tỷ trọng nhập khẩu 

của bên đó đối với hàng hóa liên quan của bên 

nhập khẩu không vượt quá ba phần trăm tổng 

kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các 

bên, với điều kiện các bên có thị phần nhập 

khẩu ít hơn ba phần trăm, chiếm không quá 

chín phần trăm. 

           Biện pháp tự vệ RCEP tạm thời hoặc 

chuyển tiếp không áp dụng cho hàng hóa có 

xuất xứ từ quốc gia thành viên kém phát triển 

nhất. 

        Bồi thường  

          Một bên đề xuất áp dụng hoặc gia hạn 

biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ, khi 

tham vấn với các bên xuất khẩu chịu tác động 

của biện pháp đó, cung cấp cho các bên xuất 

khẩu phương án bồi thường thương mại phù 

hợp, thống nhất giữa các bên dưới hình thức 

nhượng bộ có tác động thương mại tương 

đương đáng kể hoặc tương đương với trị giá 

của thuế hải quan bổ sung dự kiến phát sinh từ 

biện pháp này. Bên áp dụng biện pháp tự vệ 
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RCEP chuyển tiếp sẽ cung cấp cho các bên 

xuất khẩu chịu tác động của biện pháp đó cơ 

hội tham vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp. 

           Nếu tham vấn không đạt được thỏa 

thuận bồi thường thương mại trong vòng 30 

ngày kể từ ngày bắt đầu tham vấn, bên nào có 

hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp có thể đình chỉ áp dụng các 

nhượng bộ tương đương đáng kể đối với 

thương mại hàng hóa của bên áp dụng biện 

pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp. 

         Bên có hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự 

vệ RCEP chuyển tiếp phải gửi thông báo bằng 

văn bản cho bên áp dụng biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp ít nhất 30 ngày trước khi 

đình chỉ áp dụng các nhượng bộ. 

        Nghĩa vụ bồi thường và quyền đình chỉ 

áp dụng nhượng bộ chấm dứt khi biện pháp tự 

vệ RCEP chuyển tiếp chấm dứt. 

        Quyền đình chỉ áp dụng nhượng bộ 

không được thực hiện trong ba năm đầu khi 

biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp có hiệu lực 

nếu biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được 

áp dụng do nhập khẩu tăng tuyệt đối và tuân 

thủ Hiệp định này. 

          Nếu một bên là quốc gia kém phát triển 

nhất áp dụng hoặc gia hạn biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp sẽ không bị các bên bị ảnh 

hưởng yêu cầu bồi thường  

          Các biện pháp tự vệ RCEP tạm thời 

         Trong trường hợp khẩn cấp, việc chậm 

trễ có thể gây thiệt hại khó khắc phục, một bên 

nhập khẩu có thể áp dụng biện pháp tự vệ tạm 

thời RCEP, biện pháp này là các biện pháp 

nêu tại Áp dụng các biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp, theo quyết định sơ bộ của cơ 

quan có thẩm quyền có bằng chứng rõ ràng 

nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ một bên 

hoặc các bên khác tăng lên do cắt giảm hoặc 

xóa bỏ thuế hải quan theo Hiệp định này và 

việc nhập khẩu gia tăng gây ra hoặc đe dọa 

gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản 

xuất trong nước của bên nhập khẩu. 

          Một bên gửi thông báo bằng văn bản 

cho các bên khác trước khi áp dụng biện pháp 

tự vệ RCEP tạm thời. Việc tham vấn với các 

bên có lợi ích đáng kể với tư cách là các nhà 

xuất khẩu hàng hóa liên quan về áp dụng biện 

pháp tự vệ RCEP tạm thời được bắt đầu ngay 

sau khi áp dụng biện pháp tự vệ RCEP tạm 

thời. 

         Thời hạn biện pháp tự vệ RCEP tạm thời 

không quá 200 ngày, trong khoảng thời gian 

đó bên áp dụng biện pháp tự vệ RCEP tạm 

thời phải tuân thủ yêu cầu Thủ tục Điều tra. 

          Nếu điều tra nêu tại Thủ tục điều tra 

không kết luận các yêu cầu Áp dụng các biện 

pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được đáp ứng, 

bên áp dụng biện pháp tự vệ RCEP tạm thời sẽ 

nhanh chóng hoàn trả khoản thuế hải quan bổ 

sung được thu do áp dụng biện pháp tự vệ 

RCEP tạm thời. Để rõ ràng hơn, thời hạn của 

biện pháp tự vệ RCEP tạm thời được tính là 

một phần của tổng thời gian quy định tại 

Phạm vi và thời hạn của các biện pháp tự vệ 

RCEP chuyển tiếp. 

          Quy định của Áp dụng các biện pháp tự 

vệ RCEP chuyển tiếp về phạm vi và thời hạn 

biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp và của Các 

quy định khác được áp dụng, có sửa đổi phù 

hợp, với biện pháp tự vệ RCEP tạm thời. 
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Các biện pháp tự vệ toàn cầu 

         Tất cả quy định trong Hiệp định này 

không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa  vụ của 

các bên theo Điều XIX của GATT 1994 và 

Hiệp định Tự vệ. 

        Trừ khi có quy định khác, không quy 

định nào trong Hiệp định này trao bất kỳ 

quyền hoặc áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với 

bên liên quan đến  hành động thực hiện theo 

Điều XIX của GATT 1994 và Hiệp định Tự 

vệ. 

         Theo yêu cầu của một bên khác, một bên 

dự định thực hiện biện pháp tự vệ theo Điều 

XIX của GATT 1994 và Hiệp định Tự vệ phải 

ngay lập tức gửi thông báo bằng văn bản hoặc 

địa chỉ trang web (URL) của tất cả các thông 

tin thích hợp theo Hiệp định Tự vệ về việc 

khởi xướng điều tra tự vệ, kết luận sơ bộ và 

kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Một bên 

được coi là tuân thủ quy định tại khoản này 

nếu thông báo biện pháp đó cho Ủy ban về 

biện pháp tự vệ của WTO theo Hiệp định Tự 

vệ. 

       Không bên nào được áp dụng đồng thời 

đối với cùng một hàng hóa: 

         Biện pháp tự vệ RCEP tạm thời hoặc 

chuyển tiếp; và 

         Biện pháp theo Điều XIX của GATT 

1994 và Hiệp định Tự vệ. 

           Các quy định khác 

         Mỗi bên phải đảm bảo quản lý nhất 

quán, công bằng và hợp lý các đạo luật và quy 

định liên quan đến biện pháp tự vệ RCEP 

chuyển tiếp.  

Thuế chống bán phá giá và trợ cấp 

         Các thành viên thống nhất khẳng định và 

xây dựng thuế chống bán phá giá và trợ cấp 

theo quyền và nghĩa vụ quy định trong Điều 

VI của GATT 1994, Hiệp định Chống bán phá 

giá WTO và Hiệp định Chống trợ cấp WTO.  

         Khi cơ quan điều tra của một bên tiến 

hành điều tra tại chỗ để xác minh thông tin do 

bị đơn cung cấp tính toán biên độ thuế chống 

bán phá giá hoặc mức trợ cấp có thể đối 

kháng, cơ quan điều tra phải kịp thời thông 

báo cho bị đơn ý định của mình, và: 

        Cố gắng thông báo cho bị đơn ít nhất 

trước bảy ngày về ngày cơ quan điều tra dự 

định điều tra tại chỗ để xác minh thông tin; và 

        Cố gắng, ít nhất bảy ngày trước khi điều 

tra tại chỗ để xác minh thông tin, cung cấp cho 

bị đơn tài liệu nội dung bị đơn cần chuẩn bị 

trong điều tra và thông báo các loại tài liệu hỗ 

trợ bị đơn phải cung cấp, 

        Với điều kiện việc thực hiện công việc 

này không gây trì hoãn tiến trình điều tra 

không cần thiết. 

         Cơ quan điều tra phải công khai hồ sơ 

mỗi cuộc điều tra và rà soát: 

tất cả tài liệu công khai là một phần của hồ sơ 

điều tra hoặc rà soát; bản tóm tắt công khai 

thông tin mật có trong hồ sơ điều tra hoặc rà 

soát, trong phạm vi cho phép không tiết lộ 

thông tin mật. 

          Trong quá trình điều tra hoặc rà soát, cơ 

quan điều tra của một bên phải cung cấp hồ sơ 

công khai điều tra hoặc rà soát cho các bên 

liên quan dưới dạng: 

           Văn bản kiểm tra và ghi chép giờ làm 

việc bình thường của cơ quan điều tra; hoặc 

bản điện tử. 
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              Thông báo và tham vấn 

          Khi cơ quan có thẩm quyền một bên 

nhận được hồ sơ lập thành văn bản hợp lệ yêu 

cầu chống bán phá giá hàng nhập khẩu từ một 

bên khác, bên đó cố gắng trả lời bằng văn bản 

cho bên kia về việc nhận được hồ sơ ít nhất 

bảy ngày trước khi khởi xướng điều tra chống 

bán phá giá. 

          Khi cơ quan có thẩm quyền một bên 

nhận được hồ sơ lập thành văn bản hợp lệ yêu 

cầu áp dụng thuế chống trợ cấp đối với hàng 

hóa nhập khẩu từ một bên khác và trước khi 

khởi xướng điều tra, bên đó sẽ cố gắng trả lời 

bằng văn bản cho bên kia về việc nhận được 

hồ sơ yêu cầu ít nhất là 20 ngày trước ngày 

khởi xướng điều tra chống trợ cấp và mời bên 

kia tham vấn về hồ sơ yêu cầu. Các bên liên 

quan cố gắng tổ chức các cuộc tham vấn trong 

khoảng thời gian đó. 

         Liên quan đến các cuộc tham vấn được 

đề cập, bên dự định khởi xướng điều tra, 

trước khi khởi xướng điều tra, theo yêu cầu 

của bên kia, cung cấp bản công khai của hồ sơ 

yêu cầu cho bên kia. Bên dự định khởi xướng 

điều tra phải cố gắng tạo cơ hội thích hợp để 

bên kia nhận xét và gửi thông tin hoặc tài liệu 

bổ sung, nếu thích hợp và phù hợp với quy 

định thủ tục theo quy định pháp luật của bên 

dự định điều tra. 

Cấm sử dụng nguyên tắc quy về không 

         Khi biên độ bán phá giá được thiết lập, 

đánh giá hoặc rà soát theo Hiệp định Chống 

bán phá giá WTO, tất cả biên độ bán phá giá 

riêng lẻ, dù là dương hay âm, sẽ được tính so 

sánh theo trị giá bình quân gia quyền của giá 

xuất khẩu và giá trị thông thường (WA-WA) 

và theo từng giao dịch của giá xuất khẩu và 

giá trị thông thường (T-T). Không có quy 

định nào ở đây làm phương hại hoặc ảnh 

hưởng đến quyền và nghĩa vụ của một bên 

theo Hiệp định Chống bán phá giá liên quan 

đến so sánh trị giá bình quân gia quyền của 

giá trị thông thường với từng giao dịch của 

giá xuất khẩu (WA-T). 

Công bố dữ kiện trọng yếu 

         Mỗi bên phải đảm bảo, trong phạm vi có 

thể, ít nhất 10 ngày trước khi ra quyết  định 

cuối cùng, công bố đầy đủ và có ý nghĩa tất cả 

dữ kiện trọng yếu đang được xem xét để tạo 

cơ sở quyết định áp dụng các biện pháp, quy 

định này không ảnh hưởng đến Hiệp định 

Chống bán phá giá và Hiệp định Chống trợ 

cấp. Việc công bố phải được thực hiện bằng 

văn bản và cho phép các bên liên quan có đủ 

thời gian để đưa ra bình luận. 

        Cơ quan điều tra của một bên, trong 

quyết định cuối cùng, phải xem xét các bình 

luận đó, nếu các bình luận đó đã được nhận 

trong khung thời gian do luật và quy định của 
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bên đó hoặc cơ quan điều tra của bên đó thiết 

lập. 

Xử lý thông tin mật 

Cơ quan điều tra một bên yêu cầu các bên liên 

quan cung cấp thông tin mật phải cung cấp 

bản tóm tắt công khai về thông tin mật đó, đề           

cập trong Hiệp định Chống bán phá giá. Bản 

tóm tắt công khai được đề cập Hiệp định 

Chống bán phá giá phải đủ chi tiết để bảo đảm 

cách hiểu hợp lý nội dung thông tin mật được 

gửi cho phép các bên liên quan khác trong 

điều tra có cơ hội phản hồi và bảo vệ lợi ích 

của họ, phù hợp với Hiệp định Chống bán phá 

giá. 

    Không áp dụng giải quyết tranh chấp 

     Các bên không được sử dụng giải quyết 

tranh chấp theo Chương Giải quyết Tranh 

chấp đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh theo 

quy định trong Mục Thực tiễn liên quan đến 

Thủ tục chống bán phá giá và chống trợ cấp. 

Việc giải quyết tranh chấp được rà soát theo 

quy định Rà soát chung. 

          2. Tình hình áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại trong các hiệp định 

thương mại tự do 

           2.1. Tình hình thông tin, tuyên 

truyền 

          Các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới được chủ động, tích cực đàm phán và ký 

kết, thể hiện nỗ lực hội nhập quốc tế sâu rộng 

nhằm tạo kha rnawng thư lợi ích từ thế mạnh 

quốc gia và phần còn lại của thế giới.  

         Các hiệp định này, sau khi được ký kết 

và được Quốc hội Việt Nam thông qua, đều 

được công bố công khai trên các trang thông 

tin điện tử của Bộ Công Thương, Trung tâm 

WTO và Hội nhập cũng như tất cả các trang 

thông tin điện tử của các Bộ, Ban, ngành và 

các địa phương, hiệp hội ngành hàng.  

          Mỗi hiệp đinh sau khi được ký kết và có 

hiệu lực, thường có tới hàng trăm trang thông 

tin đưa tin, bài viết, ý kiến chuyên gia, nhà 

khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý đánh giá 

tác động, phân tích cơ hội và thách thức, lợi 

ích, chi phí đạt được từ triển khai các hiệp 

định này. Các thông tin tạo nền tảng nâng cao 

nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn về hiệp 

định đẻ quá trình thực thi đạt hiệu quả cao.  

 Thông tin về các hiệp định này còn 

được công bố trên các trang thông tin điện tử 

của các nước thành viên, tổ chức quốc tế như 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các 

đối tác thương mại có liên quan đến quan hệ 

thương mại với các thành viên hiệp định. 

 Hàng loạt các chuỗi hội thảo khoa học 

quốc tế và quốc gia, toạ đàm, thảo luận, diễn 

đàn, nói chuyện chuyên gia trong nước và 

quốc tế, hàng loạt khoá tập huấn về hiệp định 

đã được tổ chức để thông tin, tuyên truyền đầy 
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đủ nhất, chi tiết nhất và sâu sắc nhất về hiệp 

định đến với đối tác hữu quan. 

 Nhiều dự án nâng cao năng lực thực thi 

hiệp định có sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức 

quốc tế, các loại ấn phẩm, sổ tay, kỷ yếu hội 

thảo, tài liệu tóm tắt, hướng dẫn thực hiện về 

từng lĩnh vực cụ thể trong đó có phòng vệ 

thương mại được xây dựng và phổ biến đến cả 

cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên 

cứu, doanh nghiệp và tổ chức. 

 Cùng với công tác thông tin, tuyên 

truyền rộng rãi và có trọng điểm, theo từng 

loại chuyên đề, lĩnh vực chuyên sâu, biện pháp 

cụ thể cũng như từ kinh nghiệm tich luỹ được 

từ việc thực hiện các cam kết trong WTO, 

nhiều loại quy định pháp luật được ban hành, 

sửa đổi, hoàn thiện như các đạo luật, nghị định 

hướng dẫn, thông tư, quyết định, đề án (xem 

2.3.1) được các cơ quan quản lý có liên quan 

tham mưu, xây dựng mà trực tiếp là tăng 

cường chức năng, nhiệm vụ của Cục phòng vệ 

thương mại của Bộ Công Thương. Đây là đầu 

mối đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với 

việc tổ chức triển khai các công việc liên quan 

đến thực thi các cam kết về phòng vệ thương 

mại, đưa công tác phòng vệ thương mại phát 

huy tác dụng trong thực tế. Đây cũng là đầu 

mối tiếp nhận các phản hồi về phòng vệ 

thương mai để hoàn thiện thể chế pháp lý và 

quản lý phòng vệ thương mại, tăng cường hợp 

tác quốc tế hiệu quả.    

         2.2. Tình hình thực hiện và số vụ việc 

vi phạm  

          Hiệp định RCEP mới có hiệu lực từ 

1.1.2022 nghĩa là chỉ mới hơn 1 tháng cho nên 

chưa có các vụ việc liên quan đến phòng vệ 

thương mại. Tuy nhiên, có thể thấy khả năng 

xuất hiện nhiều vụ việc về phòng vệ thương 

mại khá cao do dung lượng thị trường rộng 

lớn, trình độ phát triển khác nhau và có nhiêu 

quốc gia chưa phải là nền kinh tế thị trường 

như Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam. Hàng 

hoá xuất khẩu từ các nước này thường bị coi là 

bán phá giá hoặc nhận trợ cấp. 

        Hiệp định CPTPP tuy có hiệu lực với 

khoảng thời gian dài nhất so với hai hiệp định 

còn lại, từ 14.1.2019 tính đến thời điểm hiện 

tại nghĩa là đã có hiệu lực trong vòng 3 năm, 

song số vụ việc phòng vệ thương mại chưa có 

nhiều. Nhiều cam kết theo chiều sâu của  Hiệp 

định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

không được duy trì và đối tác thương mại lớn 
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nhất của TPP là Hoa Kỳ đã rút ra khỏi Hiệp 

định cho nên tác động của CPTPP không lớn. 

Theo đó, các vụ việc liên quan đến phòng vệ 

thương mại chưa được bộc lộ nhiều.  

            Còn Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 

1.8.2020 nghĩa là mới có hiệu lực thực hiện 

trong 1,5 năm. Đây là hiệp định có tác động 

đáng kể đến các nèn kinh tế các nước thành 

viên EU và Việt Nam do cam kết sâu sắc, 

phạm vi rộng và áp lực thực hiện lớn. Tổng 

kim ngạch xuất khẩu của Viet Nam sang EU 

tăng nhanh nhất là kể từ khi Hiệp định có hiệu 

lực. Số vụ việc phòng vệ thương mại có xu 

hướng gia tăng nhất là vụ việc liên quan đến 

chống bán phá giá, chống trọ cấp kể cả các 

biện pháp tự vệ song phương. 

                  2.3. Kết quả xử lý  

         Mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ 

về vụ việc vi phạm, song việc xử lý các vụ 

việc đều đã thực hiện theo đúng quy trình 

được xác định trong Hiệp định. Đầu tiên là có 

đơn đề nghị áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại từ các nhà sản xuất trong nước 

thông qua các Hiệp hội gửi đến Cục phòng vệ 

thương mại đề xuất điều tra vụ việc. Đề xuất 

này cũng được thông báo cho bên đối tác theo 

đùng trình tự, thủ tục trong khoảng thời gian 

quy định.  

       Trên cơ sở đề xuất đó, các biên tổ chức 

tham vấn trên tình thần tuân thủ các quy định 

pháp lý được nêu trong Hiệp định. Khi tham 

vấn thành công, các bên liên quan có giải pháp 

điều chỉnh phù hợp và không cần đến bước 

tiếp theo. Nếu tham vân không thành công, 

việc khởi xướng điều tra để tìm bằng chứng 

phù hợp. Bắng chứng này khi được xác nhận 

của các bên liên quan, cơ quan có thẩm quyến 

ra quyết định đánh thuế chống bán phá giá, 

chống trợ cấp hoặc biện pháp tự vệ để bảo vê 

lợi ích hợp pháp của ngành sản xuất trong 

nước.  

        3. Đánh giá sự tương thích của pháp 

luật Việt Nam trong việc thực thi các biện 

pháp phòng vệ thương mại trong các FTA  

            3.1 Tình hình pháp luật Việt Nam  

         Các quy định về phòng vệ thương mại 

Việt Nam có thể nhìn ở 2 góc độ. Thứ nhất, 

các cam kết quốc tế được Việt Nam phê chuẩn 

chính thức và có hiệu lực thực hiện thể hiện 

trong lời văn của các hiệp định, trực tiếp là 

trong các điều khoản hoặc chương về phòng 

vệ thương mại trong Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO). 

          Đến năm 2021, Việt Nam đã ký kết 17 

hiệp định thương mại tự do trong đó có nhiều 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với đặc 

trưng có nhiều cam kết sâu sắc, cụ thể và chặt 

chẽ về phòng vệ thương mại. Các cam kết về 

phòng vệ thương mại đã bao quát hết các quy 

định quốc tế. Thứ hai, các quy định cụ thể 

trong nước cụ thể hoá các cam kết quốc tế 

nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về phòng 

vệ thương mại và có hiệu lực thực hiện trên 

lãnh thổ Việt Nam, gồm có:  

          1. Quốc hội, Luật Thương mại số 

36/2005/QH11.  

          Đây là quy định pháp luật đầu tiên đề 

cập đến phòng vệ thương mại theo tiêu chuẩn 

của WTO mặc dù chưa thật đầy đủ, sâu sắc. 

Khái niệm phòng vệ thương mại bước đầu 

được giải thích theo quy định Việt Nam. Các 

nhà hoạch định chính sách, luật pháp Việt 
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Nam đã có sự chuyển biến nhận thức bước 

đầu khá quan trong trong nhận dạng tác động 

không nhỏ của các biện pháp phòng vệ thương 

mại. Vụ kiến cá tra, ba sa Việt Nam bán phá 

gia trên thị trường Mỹ đã cho thấy dấu hiệu 

quan trọng của biện pháp phòng vệ thương 

mại.  

         2. Quốc hội, Luật số: 05/2017/QH14 

ngày 12 tháng 6 năm 2015, Luật quản lý ngoại 

thương. 

        Luật quản lý ngoại thương là văn bản 

pháp luật đầu tiên có đầy đủ quy định về 

phòng vệ thương mại. Trong vòng 11 năm tính 

từ thời điểm gia nhập Tổ chức Thương mại thế 

giới 11/1/2007 đến năm 2017, với quá trình 

đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương 

mại tự do cũng như hàng loạt cam kết có liên 

quan đến phòng vệ thương mại, Việt Nam mới 

xây dựng được khuôn khổ pháp lý khá đầy đủ 

về phòng vệ thương mại. 

        Toàn bộ những nội dung chú yếu về 

phòng vệ thương mại gồm khái niệm, bản 

chất, nội dung, quy trình, thủ tục xử lý và cơ 

quan chịu trách nhiệm xử lý tranh chấp được 

xây dựng. Đây là bước tiến đặc biệt quan 

trọng để Việt Nam hoàn thiện quy định pháp 

luật phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức và ý thức tuân thủ quy định về 

phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích nhà sản 

xuất trong nước, tính minh bạch, công bằng 

của thể chế thương mại, tăng khả năng kết nối 

và liên thông giữa pháp luật về phòng vệ 

thương mại của Việt Nam với thế giới.  

         3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2004), 

Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng nhập khẩu 

vào Việt Nam. Số 20/2004/PL-UBTVQH11. 

Mặc dù chỉ là pháp lệnh- thấp hơn quy định 

luật xét về khía cạnh pháp lý, song đầy là quy 

định pháp luật đầu tiên được xây dựng sau vụ 

kiện cá tra, ba sa Việt Nam bán phá giá trên 

thị trường Hoa Kỳ. Pháp lệnh quy định khái 

niệm, nội dung, trình tự pháp luật, cơ quan xử 

lý các trường hợp bán phá giá hàng nhập khẩu 

vào Việt Nam. Pháp lệnh thể hiện nhận thức 

đầu tiên của các nhà lập pháp Việt Nam về 

quy định bán phá giá.  

          4. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2004), 

Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá 

nước ngoài vào Việt Nam. Số 42/2002/PL-

UBTVQH10. 

          Pháp lệnh cụ thể hoá các cam kết quốc 

tế về tự vệ để có hiệu lực pháp luật trên lãnh 

thổ Việt Nam. Pháp lệnh quy định khái niệm, 

nội dung, trình tự pháp luật, cơ quan xử lý các 

trường hợp tự vệ khi hàng nhập khẩu tăng 

nhanh vào Việt Nam. Pháp lệnh thể hiện nhận 

thức quan trọng của các nhà lập pháp Việt 

Nam về tự vệ. 

       5. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2004), 

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu 

vào Việt Nam. Số 22/2004/PL-UBTVQH11. 

Pháp lệnh xây dựng các quy định pháp luật về 

trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. 

Hàng trợ cấp và bán phá giá thường có mối 

quan hệ với nhau. Khái niệm, nội dung, trình 

tự pháp luật, cơ quan xử lý trường hợp trợ cấp 

hàng xuất khẩu được quy định trong pháp 

lệnh. 

      6. Bộ Công Thương (2021), Thông tư 

14/2021/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định thương mại tự 

do giữa Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
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Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc-Ai

-len về phòng vệ thương mại. 

Đây là Thông tư cơ hiệu lực từ ngày 

15/12/2021 của Bộ Công Thương nhằm quy 

định cụ thể các biện pháp tự vệ song phương 

trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

(UKVFTA). Thông tư này áp dụng đối với các 

biện pháp tự vệ giữa 2 bên là Việt Nam và 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc- Ai-len 

trong trường hợp hàng hoá nhập khẩu từ đối 

tác này vào Việt Nam tăng nhanh gây thiệt hại 

nghiệm trọng đối với hàng tương tự của Việt 

Nam. Đây là quy định được ban hành phù hợp 

với khuôn khổ của hiệpđịnh thương mại song 

phương. Các quy định về biện pháp tự vệ phù 

hợp với quy định về tự vệ trong Luật Quản lý 

ngoại thương.  

            7. Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26 

tháng 11 năm 2020 Hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định thương mại tự do giữa Nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu 

Âu về phòng vệ thương mại, 

          Thông tư hướng dẫn áp dụng biện pháp 

tự vệ song phương, biện pháp chống bán phá 

giá, biện pháp chống trọ cấp để thực thi Hiệp 

định EVFTA. Các quy định chi tiết củaThông 

tư gồm đối tượng áp dụng là cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền của Việt Nam và các đối 

tượng liên quan khác, thống nhất thuật ngữ áp 

dụng trong đó có giai đoạn chuyển tiếp tính từ 

1/8/2020 đến 31/7/2030. Cơ quan điều tra là 

Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương. 

Các quy định về chống bán phá giá và chống 

trợ cấp gồm xem xét lợi ích kinh tế-xã hội và 

quy tắc thuế suất thấp hơn. Các biện pháp tự 

vệ song phương được quy định cụ thể về 

nguyên tắc áp dụng, hồ sơ yêu cầu, thông báo, 

điều tra, áp dụng, bên liên quan trong vụ việc. 

8. Bộ Công Thương (2019), Thông tư 37/TT-

BCT ngày 29/11/2019 “Quy định chi tiết một 

số nội dung của các biện pháp phòng vệ 

thương mại” 

          Đây là hệ thống các quy định cụ thể hoá 

các loại thông tin được cung cấp trong vụ việc 

điều tra, thông tin bảo mật và miễn trừ trong 

phòng vệ thương mại. Quy định này bảo đảm 

tính hợp pháp của nguồn thông tin để quyét 

định điều tra, kết quả điều tra bào đảm minh 

bạch, công bằng, không làm tăng thiệt hại lợi 

ích của các bên trong phòng vệ thương mại. 

Đây cũng là quy định nhằm tránh lạm dụng 

điều tra phòng vệ thương mại để làm tiết lộ 

thông tin bí mật thương mại hoặc lấy lý do 

điều tra phòng vệ thương mại làm lộ thông tin 

để từ chối hợp tác trong cung cấp thông tin. 

         Các loại thông tin công khai trong vụ 

việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại 

          Trong trường hợp các bên liên quan có 

yêu cầu, Cơ quan điều tra cung cấp bản công 

khai của các loại thông tin, tài liệu sau đây: 

          - Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu cầu 

cung cấp và các phụ lục kèm theo; 

          - Tài liệu do bên liên quan cung cấp để 

đăng ký tham gia vụ việc; 

          - Bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu 

hỏi bổ sung do bên liên quan cung cấp trong 

quá trình điều tra vụ việc; 

         - Tài liệu do bên liên quan cung cấp cho 

Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, áp 
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dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao 

gồm: những tài liệu để tổ chức các buổi tham 

vấn; các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, 

áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do 

bên liên quan cung cấp; 

       - Biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên 

tham vấn công khai liên quan đến vụ việc điều 

tra do Cơ quan điều tra lập; 

      - Các thông báo của Cơ quan điều tra và 

Bộ Công Thương, bao gồm thông báo về nhận 

Hồ sơ yêu cầu điều tra, rà soát áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại, kết luận sơ bộ, kết 

luận cuối cùng, đơn đăng ký bên liên quan và 

gửi bản câu hỏi, phiên tham vấn công khai, 

giới hạn phạm vi điều tra mẫu, chấp thuận 

hoặc không chấp thuận đề xuất cam kết; 

     - Các thông tin khác liên quan đến vụ việc 

điều tra phòng vệ thương mại do Cơ quan điều 

tra xem xét công khai trong quá trình điều tra. 

Đề nghị bảo mật thông tin trong vụ việc điều 

tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 

Cơ quan điều tra xem xét, chấp thuận đề nghị 

bảo mật thông tin do Bên liên quan trong vụ 

việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại cung cấp, gồm có: 

- Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính 

chất của một sản phẩm hoặc quy trình sản 

xuất; 

- Các thông tin không công khai về hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, tài chính của doanh 

nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất; chi phí bán 

hàng; điều khoản bán hàng; giá bán của từng 

giao dịch cụ thể, giao dịch dự kiến, hoặc các 

chào bán khác; thông tin của các khách hàng, 

nhà phân phối, nhà cung cấp; thông tin tài 

chính của doanh nghiệp; 

- Thông tin về biên độ bán phá giá của từng 

doanh nghiệp cụ thể trong vụ việc điều tra 

chống bán phá giá; 

- Thông tin về khoản lợi ích mà Bên bị yêu 

cầu đuợc hưởng đối với từng chương trình trợ 

cấp đang bị điều tra hoặc rà soát trong vụ việc 

điều tra chống trợ cấp, ngoại trừ các thông tin 

mô tả hoạt động của chương trình, khoản lợi 

ích được ghi trong các tài liệu hoặc được đăng 

tải công khai; tỷ lệ trợ cấp theo giao dịch bán 

hàng được tính cho từng Bên bị yêu cầu trong 

một chương trình; 

- Các thông tin khác mà Cơ quan điều tra xác 

định rằng nếu công khai có khả năng gây nguy 

hại đáng kể đến người cung cấp thông tin hoặc 

người mà người cung cấp thông tin đó thu thập 

được thông tin hoặc gây ảnh hưởng đáng kể 

đến lợi thế cạnh tranh của bên cung cấp thông 

tin. 

Trong trường hợp không chấp thuận đề nghị 

bảo mật, Cơ quan điều tra thông báo rõ lý do 

trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được 

đề nghị. 
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Phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại 

Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ 

áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm 

thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính 

thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

         - Hàng hóa trong nước không sản xuất 

được; 

         - Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với 

hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản 

xuất trong nước đó không thể thay thế được; 

         - Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của 

hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh 

trực tiếp được sản xuất trong nước; 

        - Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh 

trực tiếp được sản xuất trong nước không 

được bán trên thị trường trong nước trong 

cùng điều kiện thông thường; 

        - Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh 

trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp 

ứng đủ lượng sử dụng trong nước; 

      - Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng 

lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 

đến khoản 5 Điều 10 phục vụ mục đích nghiên 

cứu, phát triển và các mục đích phi thương 

mại khác. 

       9.  Bộ Công Thương (2019), Thông tư 19/

TT-BCT ngày 30/9/2019 “Quy định về các 

biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định 

thương mại đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương”. 

          Đây là văn bản quy định chi tiết về biện 

pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định 

CPTPP. Đây là hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới cho nên các cam kết sâu hơn và rộng 

hơn cũng như hiệu lực thực hiện trong thời 

gian ngắn hơn. Với những tiêu chuẩn cao hơn 

so với hiệp định thương mại tư do truyền 

thống, các quy định của CPTPP có khía cạnh 

đặc thù. Các biện pháp tự vệ đặc biệt bao gồm 

biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và 

biện pháp tự vệ khẩn cấp đối với hàng dệt 

may. Thời gian áp dụng biện pháp tự vệ 

chuyển tiếp không kéo dài quá 2 năm. Các 

biện pháp tự vệ đặc biệt có nguyên tắc, quy 

định thông tin, lập hồ sơ, áp dụng biện pháp 

để bảo đảm tính minh bạch, nhận thức thống 

nhất và thuận lợi áp dụng. Thông tư này vừa là 

chỗ dựa pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả để 

CPTPP triển khai nhanh chóng, phát huy tác 

động sâu rộng đến phòng vệ thương mại.  

10. Bộ Công Thương (2018), Thông tư 06/TT-

BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018, “Quy định 

chi tiết một số nội dung về phòng vệ thương 

mại”. 

 

         Thông tư quy định chi tiết bên liên quan 

trong vụ việc điều tra, cung câp, thu thập và 

bảo mật thông tin, tài liệu, tiếng nói, chữ viết 

trong điều tra, quản lý nhập khẩu hàng nhập 

khẩu thuộc đối tượng điều tra, áp dụng, và 

miễn trừ, thu hồi miễn trừ biện pháp phòng vệ 
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thương mại. Đây là các quy định bảo đảm tính 

thống nhất trong xử lý các quan hệ với bên thứ 

3 phù hợp về mặt luật pháp và thông lệ quốc 

tế. Các nội dung phòng vệ thương mại được 

hiểu biết đầy đủ và có thể chế vận hành hiệu 

quả, đồng bộ, hiệu năng được cải thiện. 

          Các loại mẫu văn bản thu thập thông tin 

liên quan đến phòng vệ thương mại đã được 

tiêu chuẩn hoá, tạo điều kiện thuận lợi trong 

thực hiện việc hoàn thành các loại thủ tục, quy 

trình, nội dung một cách đầy đủ, tiết kiệm thời 

gian cho các bên và không bị bỏ sót thông tin. 

Các mẫu văn bản được ban hành thống nhất 

gồm “Đơn đang ký bên liên quan vụ việc 

phòng vệ thương mại”, “Đơn khai báo nhập 

khẩu”, “Đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại”, “Báo cáo tình 

hình nhập khẩu hàng hoá được miễn trừ”.  

         Có thể nói, đây là văn bản tháo gỡ cơ 

bản những vướng mắc về thu tục phòng vệ 

thương mại, tăng lòng tin của doanh nghiệp và 

đốc tác vào năng lực và tính chuyên nghiệp 

của công tác phòng vệ thương mai. Các quy 

định chi tiết này còn nhằm giảm thiếu sự khác 

biệt giữa quy định và cơ chế vận hành ở Việt 

Nam với thế giới.   

        Chính phủ (2018) Nghị định 10/2018/NĐ

-CP ngày 15/1/2018 “Quy định chi tiết một số 

điều của Luật quản lý ngoại thương về các 

biện pháp phòng vệ thương mại”. 

       Nghị định chi tiết hoá Luật quản lý ngoại 

thương. Đây là hệ thống đầy đủ, chi tiết và 

toàn diện quy định về các biện pháp phòng vệ 

thương mại, thay thế nhiều quy định khác 

được đề cập ở các văn bản khác nhau nhất là 

pháp lệnh về chống bán phá giá hàng nhập 

khẩu vào Việt Nam, Pháp lệnh về tự vệ và 

Pháp lệnh về phòng vệ thương mại. Các quy 

định này cập nhật cao nhất cam kết quốc tế và 

thực tiễn tốt về phòng vệ thương mại của các 

nước áp dụng vào điều kiện Việt Nam tính đến 

thời điểm ban hành. Nghị định này là căn cứ 

để ban hành nhiều thông tư quy định chi tiết 

theo từng lĩnh vực cụ thể của phìng vệ thương 

mại.  

          11. Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết 

định số 1659 ngày 2 tháng 10 năm 2021, 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”.  

        Quyết định phê duyệt đề án nhằm nâng 

cao năng lực về phòng vệ thương mại phù hợp 

với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.           

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có 

nhiều quy định sâu hơn, bảo trùm hơn và tác 

động mạnh đên xuất- nhập khẩu cho nên có 

khả năng làm tăng các biện pháp phòng vệ 

thương mại. Đến năm 2025, có khả năng tổng 

kim ngạch xuất- nhập khẩu của Việt Nam đạt 

con số 1000 tỷ đô la Mỹ (Nguyễn Thường 

Lạng, 2021) nghĩa là gấp đôi kim ngạch năm 

2020. Theo đó, các vụ việc về phòng vệ 

thương mại sẽ tăng lên đáng kể cần có đủ năng 

lực để đáp ứng cả ngắn hạn và dài hạn. 

        Yếu cầu tăng cường năng lực này cần 

triển khai khẩn trương và quyết liệt “từ sớm, 

từ xa, từ trước và từ đầu” để tăng tính chủ 

động, tích cực của phòng vệ thương mại. Việc 

tăng cường năng lực phòng vệ thương mại 

gồm hoàn thiện thể chế, tăng cường lực lượng 
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triển khai từ cấp Trung ướng đến các địa 

phương và hoàn thiện cơ sở vật chất, sự phối 

hợp các cơ quan hữu quan, tăng cường bộ 

phận chuyên trách về phòng vệ thương mại và 

tăng cường hợp tác quốc tế với đối tác xuất 

khẩu và đối tác nhập khẩu. 

        12. Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết 

định số 824/TT-BCT ngày 4 tháng 7 năm 2019 

Phê duyệt để án “Tăng cường quản lý nhà 

nước về các biện pháp chống lẫn tránh các 

biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận 

xuất xứ”. 

         Quyết định phê duyệt Đề án nhằm tăng 

cường quản lý nhà nước về các biện pháp 

chống lẫn tránh các biện pháp phòng vệ 

thương mại và gian lận xuất xứ. Đây là những 

hiện tượng mới gắn với phòng vệ thương mại 

chưa được đề cập thoả dáng trong các quy 

định về phòng vệ thương mại cần được tăng 

cường quản lý nhà nước.  

         Thực chất đây là quá trình hoàn thiện các 

quy định về các biện pháp áp dụng cũng như 

tăng cường sự phối hợp công tác giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước có liên quan và với đối 

tác quốc tế nhằm bảo đảm công bằng, minh 

bạch, đúng cam kết và thông lệ quốc tế trong 

chống lẫn tránh các biện pháp phòng vệ 

thương mịa và gian lận xuất xứ. Sự đồng hành 

giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và hiệp 

hội được tằng cường và hiệu quả mang lại 

được cải thiện.  

          3.2. Tính tương thích của pháp luật 

Việt Nam trong thực thi các biện pháp 

phòng vệ thương mại  

Các quy định của pháp luật Việt Nam được 

xây dựng phù hợp với các nguyên tắc của 

thương mại tự do, tuân thủ nghiêm túc và triệt 

để các cam kết quốc tế đề cập trong các hiệp 

định, tạo căn cứ pháp lý để thực thi các biện 

pháp phòng vệ thương mại kịp thời, hiệu quả. 

Để việc thực thi các biện pháp phòng vệ 

thương mại ở Việt Nam tương thích với các 

nước, cần có sự rà soát, đánh giá để nhận dạng 

đầy đủ nhằm sửa đổi phù hợp. Đây là cách 

thức giảm thiểu sự lãng phí thời gian và chi 

phí điều chỉnh sự khác biệt giữa pháp luật Việt 

Nam và các nước, tạo sự thống nhất trong áp 

dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, tăng 

tính liên thông và kết nối giữa các quy định 

của pháp luật Việt Nam với pháp luật các 

nước.  

 Từ các quy định trên đây của pháp luật 

Việt Nam có thể nhận thấy tính tương thích 

của pháp luật Việt Nam thực thi các biện pháp 

phòng vệ thương mại trong các FTA ở các 

khía cạnh cụ thể.   

       - Tính tương thích khá cao với quy định 

pháp luật các nước trong thực thi các biện 

pháp phòng vệ thương mại như có đầy đủ các 

loại quy định theo các hiệp định và cam kết 

gồm các biện pháp chống bán phá giá, chống 

trợ cấp, tự vệ, nội dung các quy định phù hợp 

với thông lệ quốc tế, bộ máy thực hiện các quy 
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định này được xây dựng và vận hành có hiệu 

năng cao. Sự thống nhất quy định cho thấy tư 

duy hoạch định chính sách về phòng vệ 

thương mại đã tiệm cận với thông lệ quốc tế, 

mức độ tự tin tăng cao và các quy định được 

ban hành đã tính toán đầy đủ đến tác động của 

chúng. Các khoa đào tạo, huấn luyện về 

phòng vệ thương mại được tổ chức liên tục 

với sự đa dạng về thông tin, phong phú về 

phương thức tổ chức càng làm tăng nhận thức 

của doanh nghiệp, sự tin cậy của doanh 

nghiệp vào cơ chế, chính sách và lực lượng 

thực thi pháp luật trong hỗ trợ và bảo vệ lợi 

ích doanh nghiệp.   

           - Các quy định được hoàn thiện liên tục 

để cụ thể hoá quy định phù hợp với thực tiễn 

thương mại. Từ quy định trong Luật Thương 

mại, Luật Quản lý Ngoại thương và Pháp lệnh 

chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào 

Việt Nam, Pháp lệnh cống trợ cấp và Pháp 

lệnh tự vệ, có các Nghị định, Quyết định, 

Thông tư. Đề án quy định chi tiết các biện 

pháp phòng vệ thương mại trong giai đoạn từ 

2004 đến 2020. 

            Tuy nhiên, số lượng các loại văn bản 

hướng dẫn thi hành được ban hành tập trung 

chủ yếu vào năm 2018, 2019, 2020 và 2021. 

Các quy định này đã lấp dần các điểm còn 

khuyết thiếu hay các khoảng trống của quy 

định pháp lý, tăng tính chất bao trùm của các 

quy định. 

             Hơn nữa, còn có các quy định cụ thể 

về phòng vệ thương mại gắn với từng hiệp 

định cụ thể như quy định biện pháp tự vệ đặc 

biệt gắn với hiệp định cụ thể như Hiệp định 

xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ 

(CPTPP), hoặc biện pháp tự vệ song phương 

gắn với việc Hướng dẫn thực hiện Hiệp định 

thương mại tự do giữa Nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc-Ai-len về phòng vệ thương mại.  

        - Quy định phòng vệ thương mại được 

vận dụng vào giải quyết có hiệu quả các vụ 

việc cụ thể. Việt Nam và các nước khác thắng 

cuộc trong khởi kiện Hoa Kỳ ra cơ quan giải 

quyết tranh chấp của Tổ chức thương mại thế 

giới (WTO) do Hoa Kỳ áp dụng thuế chống 

bán phá giá tôm nước ấm không phù hợp, quy 

tắc quy về không (zeroing) (2007), hoặc Hiệp 

hội mía đường Việt Nam đề xuất khởi xướng 

điều tra mặt hàng đường Thái Lan nhận trợ 

cấp để xuất khẩu quy mô lớn vào Việt Nam 

(2021) và mặt hàng đường Thái Lan buộc 

phải rút lui khỏi thị trường Việt Nam…Điều 

này cho thấy các quy định pháp luật Việt Nam 

khi được ban hành đã phát huy tác dụng đáng 

kể trên thực tế. 

       - Sự hỗ trợ rẩt cao của nền thương mại 

đang trên đà phát triển mạnh. Các quy định 

của pháp luật phòng vệ thương mại của Việt 

Nam nhận được sự hỗ trợ rất cao của quy mô 

xuất- nhập khẩu được mở rộng liên tục. Từ 

quy mô xuất- nhập khẩu chỉ ở con số 57,5 tỷ 

đô-la Mỹ năm 2004, đến năm 2021, có số này 

đặt gần 670 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là trong vòng 

17 năm, tổng kim ngạch xuất- nhập khẩu tăng 

hơn 11 lần. Đây là con số cho thấy sự gia tăng 

đáng kể của quy mô thương mại và số lượng 

biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng 

cả đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam và 

hàng nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng nhẹ. 

Theo Cục Phòng vệ Thương mại, tính đến hết 
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tháng 8 năm 2021, hàng xuất khẩu Việt Nam là đối tượng của 208 vụ việc điều tra. Trong đó, số 

vụ việc điều tra từ năm 2011 đến 2021 là 161 vụ việc, chiếm tỷ lệ 77%. Điều đó cho thấy cơ chế 

phòng ngừa và nhận thức pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại của doanh nghiệp 

Việt Nam đã được cải thiện liên tục đẻ tránh bị thiệt hại nếu vụ việc xảy ra không được kiểm 

soát từ sớm, từ xa và từ đầu. Quy mô nền thương mại Việt Nam tăng lên liên tục, càng là nền 

tảng thực tiễn để gia tăng quá trình hoàn thiện pháp luật về phòng vệ thương mại.  
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1. Thực tế áp dụng trong EVFTA  

1.1. Các văn bản ban hành gắn với 

EVFTA . 

Để triển khai thực hiện đầy đủ và triệt để 

các cam kết trong EVFTA, cần một hệ thống 

đồng bộ các quy định. Bên cạnh các văn bản 

áp dụng thống nhất trong các hiệp định 

thương mại tự do như Luật Thương mại và 

các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Quản lý 

ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, các Thông tư, Quyết định, Đề án, các 

mẫu biểu hướng dẫn thực hiện các thủ tục, các 

loại câu hỏi phổ biến, còn có văn bản hướng 

dẫn chi tiết và cụ thể về phòng vệ thương mại 

thể hiện ở Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26 

tháng 11 năm 2020 Hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định thương mại tự do giữa Nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh 

Châu Âu về phòng vệ thương mại (đã đề cập 

ở mục 2.3.1 Tình hình pháp luật Việt Nam). 

Thông tư hướng dẫn áp dụng biện pháp 

tự vệ song phương, biện pháp chống bán phá 

giá, biện pháp chống trợ cấp để thực thi Hiệp 

định EVFTA. Các quy định chi tiết củaThông 

tư gồm đối tượng áp dụng là cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền của Việt Nam và các đối 

tượng liên quan khác, thống nhất thuật ngữ áp 

dụng trong đó có giai đoạn chuyển tiếp tính từ 

1.8.2020 đến 31.7.2030. Cơ quan điều tra là 

Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương. 

Các quy định về chống bán phá giá và chống 

trợ cấp gồm xem xét lợi ích kinh tế-xã hội và 

quy tắc thuế suất thấp hơn. Các biện pháp tự 

vệ song phương được quy định cụ thể về 

nguyên tắc áp dụng, hồ sơ yêu cầu, thông báo, 

điều tra, áp dụng, bên liên quan trong vụ việc.  

1.2. Tình hình thực hiện 

 Nếu xem xét Hồ sơ kháng kiện trong 

Phụ lục 2 có thể thấy chủ yếu các vụ việc với 

đối tác EU, Thổ Nhĩ Kỳ. Các loại hình kháng 

kiện này có chống bán phá giá, chống lẫn 

tránh thuế và chống trợ cấp trong đó chống 

bán phá giá có số lượng lớn nhất, tiếp theo là 

chống trợ cấp và chống lẫn tránh thuế. Các 

mặt hàng trong các vụ việc này là dây hàn có 

lõi bằng kim loại cơ bản, ống thép hàn không 

gỉ cuộn cán nguội, gỗ dán, đá granit…Phạm vi 

vụ việc có thể toàn cầu hoặc song phương.  

 Với xu hướng giảm thuế tiến tới xoá 

bỏ thuể theo cam kết trong hiệp định, quy mô 

thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung 

III: XEM XÉT VẬN DỤNG VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ CÁC 

BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM THAM GIA KÝ KẾT 
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cũng như với từng thành viên EU nói riêng 

tăng lên, việc áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại trong giai đoạn chuyển tiếp chắc 

chắn sẽ còn duy trì. Vì thế, công tác phòng vệ 

thương mại cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, 

từ trước và từ đầu cả từ cơ quan quản lý nhà 

nước, doanh nghiệp, hiệp hội và đối tác quốc 

tế.      

2. Thực tế áp dụng trong CTTPP 

2.1. Các văn bản ban hành gắn với 

CPTPP 

CPTPP là một hệ thông cam kết với 

nhiều tiêu chuẩn cao hơn, phạm vi tác động 

rộng hơn cho nên các quy định hiện tạo chưa 

thể đáp ứng đầy đủ việc áp dụng các cam kết 

này. Bên cạnh các quy định chung, thống nhất 

trong các hiệp định, có hiệu lực pháp lý trên 

lãnh thổ Việt Nam, về phòng vệ thương mại 

trong CPTPP có Thông tư 19/TT-BCT ngày 

30/9/2019 “Quy định về các biện pháp tự vệ 

đặc biệt để thực thi Hiệp định thương mại đối 

tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương” (đã đề cập ở mục 2.3.1 Tình hình 

pháp luật Việt Nam). 

Thông tư này là văn bản quy định chi tiết 

về biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp 

định CPTPP, không phải tự vệ song phương 

như EVFTA. Đây là hiệp định thương mại tự 

do đa phương thế hệ mới cho nên các cam kết 

sâu hơn và rộng hơn cũng như hiệu lực thực 

hiện trong thời gian ngắn hơn. Với những tiêu 

chuẩn cao hơn so với hiệp định thương mại tư 

do truyền thống, các quy định của CPTPP có 

khía cạnh đặc thù. Các biện pháp tự vệ đặc 

biệt bao gồm biện pháp tự vệ trong giai đoạn 

chuyển tiếp và biện pháp tự vệ khẩn cấp đối 

với hàng dệt may. Thời gian áp dụng biện 

pháp tự vệ chuyển tiếp không kéo dài quá 2 

năm. Các biện pháp tự vệ đặc biệt có nguyên 

tắc, quy định thông tin, lập hồ sơ, áp dụng 

biện pháp để bảo đảm tính minh bạch, nhận 

thức thống nhất và thuận lợi áp dụng. Thông 

tư này vừa là chỗ dựa pháp lý và hỗ trợ kỹ 

thuật hiệu quả để CPTPP triển khai nhanh 

chóng, phát huy tác động sâu rộng của phòng 

vệ thương mại.  

 

2.2. Tình hình thực hiện  

  Các thành viên CPTPP vừa là thành 

viên của RCEP cho nên các vụ việc phòng vệ 

thương mại liên quan đến các thành viên đồng 

thời của hai hiệp định này cần có sự lựa chon 

cơ chế giải quyết phù hợp. Nếu quan sát các 

vụ việc trong Phục lục 1 “Hồ sơ khởi kiện” và 

Phụ lục 2 “Hồ sơ khiếu kiện” có thể thấy các 

nước thường liên quan đến các vụ việc là Úc, 

Canađa, Peru, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. 

Loại hình biện pháp được áp dụng là chống 

bán phá giá, chống trợ cấp và chống lẫn tránh 

thuế. Các mặt hàng trong các vụ việc này là 

thép mạ kẽm, máy biến thế, vôi sống, nhôm 
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định hình, ống thép hàn các-bon…  

3. Thực tế áp dụng trong RCEP 

3.1. Các văn bản ban hành gắn với 

RCEP 

 

Vì RCEP mới có hiệu lực từ 1.1.2022, 

bên cạnh các quy định chung và mang tính nền 

tảng đã được ban hành áp dụng trong các hiệp 

định khác, Việt Nam đang trong quá trình xây 

dựng các quy định hướng dẫn chi tiết việc 

thực hiện phòng vệ thương mại trong RCEP để 

phát huy tính khác biệt của Hiệp định. Các 

điểm khác biệt của RCEP  như giai đoạn áp 

dụng biện pháp phòng vệ RCEP chuyển tiếp 

kéo dài 8 năm và thời hạn áp dụng biện pháp 

tạm thời không quá 200 ngày cũng như các 

quy định đặc thù khác phù hợp với trình độ 

phát triển của phòng vệ thương mại khu vực 

và cam kết các nước. Do đó, không thể sử 

dụng các quy định trong Hiệp định EVFTA và 

CPTPP để áp dụng “cứng nhắc” đối với các 

cam kết trong Hiệp định RCEP.  

3.2. Tình hình thực hiện 

 Các vụ việc gắn với RCEP về phòng 

vệ thương mại chưa có nhưng nếu quan sát từ 

dữ liệu công bố của Cục phòng về thương mại 

trong Phụ lục 1 “Hồ sơ khởi kiện” và Phụ lục 

2 ”Hồ sơ kháng kiện” có thể thấy số lượng hồ 

sơ khởi kiện tập trung chủ yếu vào chống bán 

phá giá và tự vệ, hầu như không có các vụ việc 

chống trợ cấp. Trong danh sách “Hồ sơ khởi 

kiện” các nước và vùng lãnh thổ bị khởi kiện 

là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indone-

sia, Malaisia, Đài Loan với các mặt hàng chủ 

yếu là những mặt hàng có lợi thế so sánh của 

các nước và vùng lãnh thổ này.  Trong danh 

sách “Hồ sơ kháng kiện” ở Phụ lục 2, các vụ 

việc trong các thành viên RCEP chủ yếu là 

chống bán phá giá và liên quan đến chủ yếu 3 

nước là Thái Lan, Indonesia và Malaysia với 

các măt hàng như ống thép cán nguội, sắt thép 

hợp kim, tông phủ màu… 

 Khi các cam kết RCEP có hiệu lực thực hiện, 

số vụ việc phòng vệ thương mại có thể tăng 

lên không chí chống bán phá giá mà còn 

chống trợ cấp, tự vệ, chống lẫn tránh các biện 

pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất 

xứ. Do đo, việc hoàn thiện thể chế phòng vệ 

thương mại để đón đầu các vụ việc này là cần 

thiết. Các kinh nghiệm từ các hiệp định 

EVFTA và CPTPP là căn cứ thực tế quan 

trọng để xử lý hiệu quả các vụ việc trong 

RCEP. 
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Các biện pháp phòng vệ thương mại là bộ phận cấu thành quan trọng 

trong các hiệp định thương mại tự do. Đây là hệ thống quy định pháp lý 

quốc tế về các biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực áp dụng đối với 

tất cả các nước thành viên. Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập cho nên 

sẽ là thành viên tuân thủ đầy đủ các cam kết về các biện pháp này. 

Các hiệp định thương mại tự do coi trọng các biện pháp phòng vệ thương 

mại và thường được trình bày trong một chương độc lập như Chương 3 

của EVFTA, Chương 6 của CPTPP và RCEP. Điều này cho thấy mục đích rõ 

ràng và vai trò quan trọng của các biện pháp phòng vệ thương mại trong 

các hiệp định thương mại tự do. Đây là công cụ bảo vệ hiệu quả nền 

thương mại tự do, minh bạch và công bằng trong điều kiện các công cụ 

khác của chính sách thương mại được loại bỏ ngày càng triệt để. 

Quá trình thực hiện CPTPP và EVFTA (RCEP có hiệu lực từ ngày 1.1.2022 

cho nên tính đến thời điểm hiện tại RCEP mới bắt đầu có hiệu lực thúc đẩy 

Việt Nam điều chỉnh chỉnh sách, quy định để bảo đảm tính tương thích với 

các quy định trong các hiệp định. Với các lần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, 

pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam đã dần 

tương thích với cam kết quốc tế. 

Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với cam 

kết và bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, bảo vệ thị trường trong 

nước và bảo đảm đói xử công bằng, minh bạch và tự do. Đồng thời, Việt 

Nam cũng đã có cơ chế phòng ngừa trước các biện pháp phòng vệ thương 

mại trên thị trường nước ngoài. Những thực tiễn này tạo cho Việt Nam tích 

luỹ kinh nghiệm quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện chính sách cũng 

như có cách thức ứng phó đón đầu phù hợp các biện pháp phòng vệ 

thương mại với thái độ tích cực và tâm thế chủ động.  
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