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TỔNG QUAN 

C ác biện pháp phòng vệ thương mại là những công cụ chính sách thương mại 

được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thừa nhận và cho phép các thành 

viên áp dụng để bảo vệ thị trường trong nước trước sự thâm nhập của hàng hoá nước 

ngoài. Các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) bao gồm ba loại biện pháp: chống bán 

phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. 

Về cơ bản, các nội dung quy định của pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam 

tuân thủ các quy định của hệ thống Hiệp định WTO về các biện pháp phòng vệ thương mại. 

Bên cạnh đó, cùng với thực tiễn áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam và 

các quốc gia thành viên WTO, pháp luật phòng vệ thương mại hiện hành của Việt Nam cũng 

đã sửa đổi bổ sung thêm một số quy định mới, chưa được đưa vào hệ thống cam kết quốc 

tế. 

Với hệ thống pháp luật mới về phòng vệ thương mại, việc điều tra, áp dụng và xử lý 

các vụ việc phòng vệ thương mại đã có cơ sở pháp lý mạnh và đầy đủ. Cùng với việc thay 

thế các văn bản pháp luật cũ, hệ thống pháp luật hiện hành đã được hoàn thiện, bổ sung 

thêm các quy định cần thiết nhằm đảm bảo tính thực thi của các biện pháp này. Đến nay, 

Việt Nam cơ bản đã có một hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện về lĩnh vực PVTM, bao 

gồm: 

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 

tháng 6 năm 2017;  

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp PVTM;  

Thông tư số 19/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 quy định về áp dụng các 

biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương. 

Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy 

định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM;  

Đặc biệt trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, các 

văn bản pháp luật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PVTM tiếp tục được rà soát, bổ 

sung qua các năm gồm có: 

Thông tư số 19/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 quy định về áp dụng các 

biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 (Thông tư 19/2019/TT-BCT; 

Thông tư số 30/2020/TT-BCT ngày 26 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn thực hiện một 

số nội dung về PVTM theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu 

Âu (EVFTA) để thực thi các cam kết trong có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. 
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Năm 
Chống bán 

phá giá 

Chống trợ 

cấp 
Tự vệ 

Chống lẩn 

tránh PVTM 

2009 0 0 1 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 1 0 

2013 1 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 2 0 

2016 2 0 1 0 

2017 0 0 1 0 

2018 1 0 0 1 

2019 5 0 0 0 

2020 5 1 0 0 

2021 2  0 0 1 

Tổng 16 1 6 2 

Tính đến nay, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra 25 vụ việc PVTM đối với hàng 

hoá nhập khẩu vào Việt Nam (16 vụ việc chống bán phá giá, 1 vụ việc chống trợ cấp, 06 vụ 

việc tự vệ và 02 vụ việc chống lẩn tránh biện pháp PVTM) với các nhóm sản phẩm gồm: (i) 

nguyên vật liệu cơ bản: các sản phẩm thép (phôi thép, thép xây dựng, thép cán nguội, thép 

mạ, thép phủ màu, thép hình chữ H, thép không gỉ cán nguội), nhôm thanh định hình, sản 

phẩm vật liệu hàn, ván gỗ MDF...; (ii) hoá chất, thực phẩm: bột ngọt, màng BOPP, sorbitol, 

đường lỏng HFCS, đường mía; (iii) sơ sợi: sợi filament; (iv) hàng hoá cơ bản khác: bàn ghế 

nội thất. 
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TÌNH HÌNH THỰC THI BIỆN PHÁP 

CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI VIỆT 

NAM 

PHẦN I  PHẦN I  
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I: TÌNH HÌNH THỰC THI BIỆN PHÁP  CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI VIỆT NAM 

Trên thế giới, chống bán phá giá là một 

trong ba trụ cột của hệ thống pháp luật về 

phòng vệ thương mại (PVTM). 

Trong WTO, các nguyên tắc về chống 

bán phá giá được quy định tại: 

Điều VI Hiệp định chung về thuế quan 

và Thương mại (GATT) (bao gồm các nguyên 

tắc chung về vấn đề này): 

Hiệp định về chống bán phá giá 

(Agreement on Antidumping Practices - ADA) 

chi tiết hoá Điều VI GATT (các quy tắc, điều 

kiện, trình tự thủ tục kiện - điều tra và áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá cụ thể).  

Hiệp định về chống bán phá giá đưa ra 

nhóm các quy định về điều kiện áp thuế (cách 

thức xác định biên phá giá, thiệt hại, mối quan 

hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại, 

cách thức xác định mức thuế và phương thức 

áp thuế…); và nhóm các quy định về thủ tục 

điều tra (điều kiện nộp đơn kiện, các bước 

điều tra, thời hạn điều tra, quyền tố tụng của 

các bên tham gia vụ kiện, biện pháp tạm 

thời…). Song mỗi nước lại có quy định riêng 

về vấn đề chống bán phá giá (xây dựng trên cơ 

sở các nguyên tắc chung liên quan của WTO). 

Thực tế, các vụ kiện chống bán phá giá và việc 

áp thuế chống bán phá giá thực tế ở các nước 

tuân thủ các quy định nội địa này. 

Theo pháp luật WTO, các nước thành 

viên có thể áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá với điều kiện: (1) có hiện tượng bán phá 

giá của hàng hóa nhập khẩu, (2) có thiệt hại 

đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho 

ngành sản xuất trong nước và (3) mối quan hệ 

nhân quả giữa hiện tượng bán phá giá và thiệt 

hại của ngành sản xuất trong nước. Các quy 

định liên quan đến quy trình, nội dung điều tra 

cũng như áp dụng, rà soát biện pháp cũng 

được nêu chi tiết trong Hiệp định. Việc áp 

thuế chống bán phá giá khi một sản phẩm bị 

điều tra và có kết luận là bán phá giá vào thị 

trường nước nhập khẩu thì nước nhập khẩu có 

quyền quyết định có đánh thuế hay không 

đánh thuế tương đương hay nhỏ hơn biên độ 

phá giá.  

Theo quy định trong Hiệp định về chống 

bán pháp giá của WTO thì việc điều tra chỉ 

được tiến hành khi có đơn yêu cầu bằng văn 

bản của ngành sản xuất trong nước. Đơn yêu 

cầu sẽ được coi là đủ tư cách đại diện cho 

ngành sản xuất trong nước nếu như đơn này 

nhận được sự ủng hộ bởi các nhà sản xuất 

chiếm tối thiểu 50% tổng sản lượng của sản 

phẩm tương tự được bắt đầu nếu như các nhà 

1. Các quy định chung về chống bán phá giá 
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sản xuất bày tỏ ý kiến tán thành điều tra chiếm 

ít hơn 25% tổng sản lượng của sản phẩm 

tương tự được ngành sản xuất trong nước làm 

ra. 

Tại Việt Nam, Luật Quản lý ngoại 

thương đã quy định về điều kiện áp dụng biện 

pháp chống bán giá áp dụng đối với hàng hóa 

nhập khẩu vào Việt Nam như sau: 

(a) Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

bị bán phá giá với biên độ bán phá giá được 

xác định cụ thể ngoại trừ trường hợp quy định 

tại Khoản 2 Điều 78 Luật Quản lý Ngoại 

thương; 

(b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt 

hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại 

đáng kể hoặc ngăn cản sự hình thành của 

ngành sản xuất trong nước;  

(c) Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa 

việc nhập khẩu hàng hóa bị xác định bán phá 

giá với thiệt hại của ngành sản xuất trong 

nước theo quy định tại khoản (b) nêu trên.  

Luật cũng quy định việc không áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá đối với: (i) hàng 

hóa nhập khẩu có biên độ bán phá giá không 

vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt 

Nam; hoặc (ii) hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ 

từ một nước có khối lượng hoặc số lượng 

không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số 

lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt 

Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng 

hóa có xuất xứ từ các nước đáp ứng điều kiện 

trên không vượt quá 7% tổng khối lượng hoặc 

số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào 

Việt Nam.  

Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương quy 

định trình tự của vụ việc chống bán phá giá 

như sau: 

- Giai đoạn nộp hồ sơ yêu cầu: Căn cứ 

để bắt đầu điều tra dựa trên đơn khiếu kiện, cơ 

quan điều tra tự mình bắt đầu cuộc điều tra 

nếu thấy đủ các dấu hiệu hoặc theo yêu cầu 

của bên thứ ba.  

- Giai đoạn bắt đầu điều tra: Ở giai đoạn 

này cơ quan điều tra sẽ tiến hành kiểm tra 

chứng cứ của việc bán phá giá và tổn hại do 

nó gây ra cùng một lúc. Thông báo cho các 

bên có quyền lợi có liên quan biết; tiếp đến 

thiết lập bảng câu hỏi làm cơ sở cho việc thu 

thập thông tin và tạo ra sản phẩm của cuộc 

điều tra theo. 

 - Giai đoạn tiến hành điều tra: theo đó, 

bên có yêu cầu đệ trình đơn khiếu nại, đơn 

khiếu nại phải được đệ trình bởi một cộng 

đồng công nghiệp bao gồm các chứng cứ về 

bán phá giá; gây tổn thương; mối quan hệ 

nhân quả.  

- Giai đoạn kết thúc điều tra: Nếu cuộc 

điều tra đưa ra kết luận là hàng hóa không bị 

bán phá giá, sẽ không áp dụng bất kỳ một loại 

thuế chống bán phá giá. Ngược lại, nếu có kết 

luận là hàng hóa đã bị bán phá giá vào nước 

nhập khẩu thì nước nhập khẩu có quyền áp 

dụng các biện pháp chống bán phá giá theo 

quy định tại Điều 77 Luật Quản lý ngoại 

thương. 

2. Tình hình thực thi biện pháp chống 

bán phá giá tại Việt Nam  

Trong thời gian qua, mặc dù còn ít 

nhưng tính đến nay các danh nghiệp Việt Nam 

đã có 16 vụ kiện chống bán phá giá thành 
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công cho thấy những tín hiệu tích cực về sự thay đổi trong nhận thức, tư duy, năng lực của cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam.  

Có thể tóm tắt các vụ kiện chống bán phá giá như dưới đây: 



BÁO CÁO PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI - NĂM 2020 

9  TRAV www.trav.gov.vn 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với sản phẩm thép 

không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia 

năm 2013 (Vụ việc Chống bán phá giá Thép 

không gỉ cán nguội – AD01) 

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Cơ quan 

điều tra nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá của công ty POSCO 

VST và công ty Inox Hòa Bình đối với mặt 

hàng thép không gỉ cán nguội, có xuất xứ từ 

Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và 

vùng lãnh thổ Đài Loan – Trung Quốc.  

Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá của các doanh nghiệp 

trong nước, sau khi tiến hành điều tra và xác 

minh có hành vi bán phá giá gây thiệt hại cho 

ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương 

ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 5 

tháng 9 năm 2014 về việc áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với một số mặt hàng 

thép không gỉ cán nguội (tên thông thường là 

thép inox) dạng cuộn xuất xứ từ Trung Quốc, 

In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và vùng lãnh thổ 

Đài Loan – Trung Quốc. Inox là loại thép cao 

cấp có đặc tính chống gỉ, chống ăn mòn nên có 

nhiều công dụng như sản xuất hàng gia dụng, 

máy móc thiết bị, bàn ghế, làm ống, trang trí, 

xây dựng... Mức thuế chống bán phá giá được 

áp dụng từ 3,07% đến 37,29%.  

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ 

nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn quốc 

năm 2016 (Vụ việc Chống bán phá giá tôn 

mạ - AD02) 

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công 

Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-

BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào 

Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn 

Quốc. 

Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Công 

Thương đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-

BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá 

giá tạm thời trong thời gian 120 ngày. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bộ Công 

Thương đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-

BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập 

khẩu. 

Sản phẩm thép mạ bị áp dụng thuế chống bán 

phá giá nhập khẩu vào Việt Nam được phân 

loại theo các mã HS sau: 

7210.41.11;7210.41.12;7210.41.19; 

7210.49.11;7210.49.12;7210.49.13; 

7210.49.19;7210.50.00;7210.61.11; 

7210.61.12;7210.61.19;7210.69.11; 

7210.69.12;7210.69.19;7210.90.10; 

7210.90.90;7212.30.10;7212.30.20; 

7212.30.91;7212.30.99;7212.50.11; 

7212.50.12;7212.50.19;7212.50.21; 

7212.50.22;7212.50.29;7212.50.91; 

7212.50.92;7212.50.99;7212.60.10; 

7212.60.20;7212.60.90;7225.92.90; 

7226.99.11; 7226.99.91. 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ nhập 

khẩu từ Trung Quốc và Hàn quốc năm 

2016 – Vụ việc AD03 



BÁO CÁO PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI - NĂM 2020 

10  TRAV www.trav.gov.vn 

 Ngày 06 tháng 6 năm 2016, Cơ quan 

điều tra tiếp nhận hồ sơ của công ty POSCO 

SS Vina yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ 

H, có xuất xứ từ Trung Quốc, với cáo buộc 

hàng hóa nhập khẩu bán phá giá gây cản trở 

đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất 

trong nước. 

Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 3993/QĐ-

BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H 

có xuất xứ từ Trung Quốc. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 957/QĐ-

BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép 

hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 3283/QĐ-

BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá chính thức đối với một số mặt hàng 

thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam, có 

xuất xứ từ Trung Quốc, có mã HS 7216.33.00, 

7228.70.10, 7228.70.90. 

Biện pháp chống bán phá giá chính thức 

được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu 

bổ sung với mức áp thuế từ 20,48% - 29,17%. 

Chống bán phá giá thép hợp kim hoặc 

không hợp kim được cán phẳng, được sơn 

hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ 

loại khác (2018) (AD04) 

Ngày 02 tháng 8 năm 2018, Cơ quan  

điều tra tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không 

hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét 

vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có 

xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

3877/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với một số sản 

phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được 

cán phẳng, được sơn hoặc quét véc-ni hoặc 

phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ 

Trung Quốc và Hàn Quốc (tên thường gọi là 

tôn màu hoặc thép phủ màu). Đây cũng là mặt 

hàng đã bị áp dụng biện pháp tự vệ bằng hạn 

ngạch thuế quan, trong đó mức thuế ngoài hạn 

ngạch là 19% theo Quyết định số 1931/QĐ-

BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Công 

Thương. Tôn màu chủ yếu để lợp mái, dùng 

trong xây dựng, làm ống hoặc sản xuất các 

sản phẩm khác. 

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24 

tháng 10 năm 2019 Bộ Công Thương ban 

hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT áp dụng 

thuế chống bán phá giá chính thức của vụ 

việc, với mức thuế chống bán phá giá áp dụng 
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từ 2,53% đến 34,27%. Đối với lượng hàng 

hóa nhập khẩu trong hạn ngạch của biện pháp 

tự vệ, sẽ chỉ áp dụng mức thuế chống bán phá 

giá tương ứng của từng doanh nghiệp sản 

xuất, xuất khẩu nước ngoài. Đối với lượng 

hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch của biện 

pháp tự vệ, sẽ so sánh giữa mức thuế chống 

bán phá giá và thuế ngoài hạn ngạch tự vệ và 

áp dụng mức thuế nào cao hơn. Các sản phẩm 

tôn màu chất lượng cao phục vụ mục đích đặc 

biệt như sản xuất hàng điện, điện tử, bảng 

viết, hộp đựng, máy móc, thiết bị... được miễn 

trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo 

mục đích sử dụng. 

Chống bán phá giá một số sản phẩm 

bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, 

ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

(AD05) 

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Cục Phòng 

vệ thương mại (Cơ quan điều tra) tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá (CBPG) đối với một số mặt hàng 

nhôm và các sản phẩm bằng nhôm; hợp kim 

hoặc không hợp kim; ở dạng thanh, que và 

hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa (Trung Quốc). Bên yêu cầu trong 

vụ việc là đại diện của ngành sản xuất trong 

nước, gồm 04 công ty: (1) Công ty CP Nhôm 

Austdoor; (2) Công ty CP Nhôm Sông Hồng; 

(3) Công ty TNHH Tung Yang; và (4) Công 

ty CP Tập đoàn Mienhua. 

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 33/QĐ-BCT 

tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng 

nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng 

thanh, que và hình có xuất xứ từ Trung Quốc 

(còn gọi là nhôm thanh định hình). Nhôm định 

hình thường được làm khuôn cửa, khuôn mẫu 

các loại, dùng trong ngành cơ khí, giao 

thông... 

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 28 

tháng 9 năm 2019 Bộ Công Thương ban hành 

Quyết định số 2942/QĐ-BCT áp dụng biện 

pháp chính thức đối với các sản phẩm nhôm 

nói trên có xuất xứ từ Trung Quốc, với mức 

thuế chống bán phá giá từ 2,49% - 35,58%. 

Chống bán phá giá đối với gỗ ván 

MDF (AD06) 



BÁO CÁO PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI - NĂM 2020 

12  TRAV www.trav.gov.vn 

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT 

tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với các sản phẩm ván sợi bằng 

gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, 

đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các 

chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và 

chưa gia công (ván gỗ MDF) có xuất xứ từ 

Thái Lan và Ma-lai-xi-a. Gỗ MDF được dùng 

chủ yếu để làm sàn nhà, ốp trần, tường... và 

sản xuất đồ nội thất. 

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 14 

tháng 01 năm 2020 Bộ Công Thương ban 

hành Quyết định số 128/QĐ-BCT về chấm dứt 

điều tra và không áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi 

bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ 

khác có xuất xứ từ Thái Lan và Ma-lai-xi-a. 

Chống bán phá giá một số sản phẩm 

plastic và sản phẩm bằng plastic được làm 

từ các polyme từ propylene (AD07) 

 

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 2334/QĐ-

BCT tiến hành điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm 

plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ 

các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung 

Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a. Đây là nguyên 

liệu sản xuất màng bọc thực phẩm, lót trong 

bao gói thực phẩm và các sản phẩm khác. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 880/QĐ-BCT 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời 

đối với sản phẩm nêu trên có xuất xứ từ Trung 

Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a. Theo đó, mức 

thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung 

Quốc là từ 14,99% đến 43,04%, của Ma-lai-xi

-a là từ 10,91% đến 23,05% và của Thái Lan 

là 20,35%. 

Chống bán phá giá một số sản phẩm 

thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc 

tấm (AD08) 

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 2703/QĐ-

BCT tiến hành điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm 

thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm 

có xuất xứ từ nước Trung Quốc. Thép cán 

nguội (CR) là nguyên liệu quan trọng sản xuất 

các sản phẩm thép như thép mạ, thép phủ 

màu... Đây cũng là mặt hàng thường xuyên bị 

các nước trên thế giới điều tra áp dụng các 

biện pháp phòng vệ thương mại. 

Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp CBPG của đại diện ngành sản xuất trong 

nước, Bộ Công Thương đã quyết định khởi 

xướng điều tra vụ việc vào ngày 03 tháng 9 

năm 2019. Do diễn biến phức tạp của đại dịch 
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COVID-19 và một số vấn đề cần làm rõ liên 

quan đến phạm vi sản phẩm, ngày 21 tháng 8 

năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành 

Quyết định số 2240/QĐ-BTC về việc gia hạn 

thời hạn điều tra. Ngày 21 tháng 12 năm 2020 

Bộ Công Thương ban Quyết định số 3390/QĐ

-BCT áp dụng biện pháp CBPG chính thức và 

có hiệu lực trong vòng 5 năm.  

Chống bán phá giá đối với một số sản 

phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc 

và In-đô-nê-xi-a (vụ việc AD09) 

Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp CBPG của đại diện ngành sản xuất trong 

nước, Bộ Công Thương đã quyết định khởi 

xướng điều tra vụ việc vào ngày 04 tháng 8 

năm 2019. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Bộ 

Công Thương đã ban hành Quyết định số 881/

QĐ-BTC về việc áp dụng thuế CBPG tạm thời 

đối với một số sản phẩm bột ngọt. 

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 1933/QĐ-

BCT áp dụng thuế CBPG chính thức đối với 

một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung 

Quốc và Indonesia. Kết quả điều tra theo quy 

định của WTO và Luật quản lý Ngoại thương 

cho thấy hàng nhập khẩu bán phá giá đang đe 

dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản 

xuất trong nước. Cơ quan điều tra cũng xác 

minh biên độ phá giá cụ thể của các doanh 

nghiệp Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a để đề 

xuất mức thuế chống bán phá giá tương ứng. 

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá cao nhất 

trong Kết luận điều tra chính thức không thay 

đổi so với Kết luận sơ bộ, ở mức 6.385.289 

đồng/tấn. 

Chống bán phá giá đối với một số sản 

phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ 

Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-

lai-xi-a (vụ việc AD10) 

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 1079/QĐ-

BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp 

CBPG đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ 

polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, 

In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Vụ việc được 

điều tra dựa trên Hồ sơ yêu cầu của đại diện 

ngành sản xuất trong nước (sản lượng chiếm 

67,4% tổng lượng sản xuất trong nước) nộp 

vào ngày 07 tháng 11 năm 2019. 

Ngày 13/10/2021, Bộ Công Thương đã 

ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về 

việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài 

làm từ polyester xuất xứ từ Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn 

Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a. Theo đó, Bộ 

Công Thương tiếp tục duy trì thuế chống bán 

phá giá đã áp dụng trước đó theo Quyết định 

số 2080/QĐ-BCT ngày 31/08/2021 áp dụng 

thuế chống bán phá giá tạm thời với một số 
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sản phẩm sợi dài làm từ polyester từ các quốc 

gia nói trên. 

Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá 

được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất và xuất khẩu của Ấn Độ là 54,90%; In-đô

-nê-xi-a là 21,94%; Ma-lai-xi-a là 21,23%; 

Trung Quốc từ 3,36% - 17,45%. 

Chống bán phá giá đối với một số sản 

phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô 

(HFCS) có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn 

Quốc (vụ việc AD11 

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 1715/QĐ-

BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp 

CBPG đối một số sản phẩm đường lỏng chiết 

xuất từ tinh bột ngô (HFCS) có xuất xứ từ 

Trung Quốc và Hàn Quốc. Vụ việc được khởi 

xướng điều tra dựa trên Hồ sơ yêu cầu do đại 

diện ngành sản xuất đường tinh luyện trong 

nước nộp vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. 

Sau hơn 15 tháng điều tra theo đúng quy 

định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Luật 

Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp 

luật về phòng vệ thương mại, Bộ Công 

Thương đã thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến 

các bên liên quan, xem xét và đánh giá kỹ 

lưỡng về những tác động của sản phẩm HFCS 

nhập khẩu với ngành sản xuất trong nước và 

mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản 

xuất của Trung Quốc và Hàn Quốc.  

Kết quả điều tra cho thấy các sản phẩm 

đường lỏng HFCS nhập khẩu từ Trung Quốc 

và Hàn Quốc đang được bán phá giá tại thị 

trường Việt Nam và có thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước, tuy nhiên mối 

quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá 

của hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Trung 

Quốc và Hàn Quốc và thiệt hại của ngành sản 

xuất trong nước chưa được thể hiện rõ ràng. 

    Do vậy, căn cứ quy định của pháp luật 

về phòng vệ thương mại của Việt Nam và 

Hiệp định Chống bán phá giá của Tổ chức 

Thương mại Thế giới, trên cơ sở tổng hợp ý 

kiến của các bên liên quan gồm đại diện 

ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương 

quyết định chấm dứt điều tra vụ việc. 

Chống bán phá giá đối với sản phẩm 

thép hình chữ H xuất xứ từ Ma-lai-xi-a (vụ 

việc AD12) 

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 2251/QĐ-

BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp 

CBPG đối với sản phẩm thép hình chữ H xuất 

xứ từ Ma-lai-xi-a.  

Vụ việc được khởi xướng điều tra dựa 

trên Hồ sơ yêu cầu do đại diện ngành sản xuất 

trong nước nộp vào ngày 06 tháng 11 năm 
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2019 và được nộp hoàn thiện bổ sung theo 

yêu cầu vào ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 1975/QĐ-

BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản 

phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi

-a. Theo đó, Bộ Công Thương  

duy trì biện pháp CBPG đã áp dụng 

trước đó theo Quyết định số 1162/QĐ-BCT 

ngày 02 tháng 4 năm 2021.  

Sau khi cân nhắc tác động kinh tế-xã hội 

và tình hình cung-cầu hiện nay, Bộ Công 

Thương quyết định áp thuế CBPG chính thức 

đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có 

xuất xứ Ma-lai-xi-a ở mức 10,64%. Mức thuế 

này thấp hơn so với mức thuế đang áp dụng 

với thép hình H nhập khẩu từ Trung Quốc 

(bình quân khoảng 22%) và cũng thấp hơn 

nhiều so với mức thuế đề xuất của ngành sản 

xuất trong nước (16,30%). Quyết định áp thuế 

CBPG này có thể được rà soát, điều chỉnh 

định kỳ theo đúng quy định pháp luật. 

Điều tra Chống bán phá giá và chống 

trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía 

có xuất xứ từ Thái Lan (Vụ việc AD13-

AS01) 

Ngày 20/8/2020, Bộ Công Thương nhận 

được Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp của 6 

doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất 

trong nước.  

Ngày 21/9/2020, Bộ Công Thương đã 

ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về 

điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá 

và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm 

đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái 

Lan. 

Ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương ban 

hành Quyết định 477/QĐ-BTC về việc áp 

dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp 

tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía 

có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. 

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 

định 1578/QĐ-BCT, áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức 

đối với một số sản phẩm đường mía có xuất 

xứ từ Vương quốc Thái Lan. 

Cụ thể, các loại mía đường nhập khẩu 

thuộc mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 

1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.91 sẽ bị áp 

thuế chống bán phá với giá chính thức là 
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42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức 

là 4,65%. Hai loại thuế này là thuế nhập khẩu 

bổ sung, áp dụng với mía đường nhập khẩu có 

xuất xứ từ Thái Lan, kể cả nhập khẩu theo hạn 

ngạch thuế quan. 

Quyết định này có thời hạn 5 năm, hiệu 

lực từ ngày 16/6. 

Điều tra Chống bán phá giá đối với 

sản phẩm sorbitol xuất xứ từ Trung Quốc, 

In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ (vụ việc AD14) 

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Bộ Công 

Thương nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng 

biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm 

Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, In-đô-nê-

xi-a, Ấn Độ.  

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 3298/QĐ-

BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một 

số sản phẩm Sorbitol thuộc các mã HS 

2905.44.00 và 3824.60.00 có xuất xứ từ Cộng 

hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng 

hòa Ấn Độ (Ấn Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-

a (In-đô-nê-xi-a) (mã vụ việc AD14). 

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 1719/QĐ-

BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá tạm thời đối với sản phẩm Sorbitol có 

xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 

Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Cơ quan 

điều tra đã tổ chức phiên tham vấn công khai 

với các bên liên quan nhằm tạo điều kiện cho 

các bên trình bày ý kiến và cung cấp thông tin 

cần thiết tới Cơ quan điều tra. Phiên tham vấn 

được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự 

tham gia của đại diện các bên liên quan trong 

vụ việc. 

Trên cơ sở kết luận điều tra cuối cùng, 

Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định 

chính thức về vụ việc. 

3. Xu hướng các vụ kiện chống bán 

phá giá trên thế giới  

Biểu đồ 1 bao gồm các vụ kiện chống 

bán phá giá từ năm 2008 đến nửa đầu năm 

2021 cho thấy số vụ kiện tăng từ 165 vụ năm 

2011 lên 287 vụ năm 2013, giảm xuống 236 

vụ năm 2014 và 229 vụ năm 2015, sau đó tăng 

lên 298 vụ vào năm 2016 - đây là thời điểm có 

số vụ việc khởi xướng cao nhất kể từ năm 

2002 với 311 vụ. Sau đó, xu hướng này lại có 

chiều hướng giảm trong năm 2017- 2018 

trước khi có dấu hiệu tăng trở lại vào năm 

2019. Năm 2020 ghi nhận số vụ khởi xướng 

điều tra chống bán phá giá kỉ lục với 355 vụ. 

Trong khi đó, sáu tháng đầu năm 2020 với 

115 vụ đã cho thấy sự sụt giảm đáng kể số vụ 

khởi xướng trong cả năm so với năm 2020 do 

ảnh hưởng của dịch covid 19 trên toàn cầu. 
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Mặc dù các cuộc điều tra chống bán phá 

giá không nhất thiết sẽ dẫn đến việc áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá nhưng sự gia 

tăng các vụ việc điều tra có thể báo hiệu sự 

gia tăng của số lượng các biện pháp chống 

bán phá giá được áp dụng. 

Do một vụ việc điều tra có thể kéo dài từ 

12 đến 18 tháng nên các biện pháp chống bán 

phá giá được áp dụng không nhất thiết là kết 

quả của việc khởi xướng các cuộc điều tra 

trong cùng giai đoạn. Trong 6 tháng đầu năm 

2021 số lượng các biện pháp chống bán phá 

giá được áp dụng có xu hướng tăng so với 

2020 với 153 biện pháp.  

Các quốc gia sử dụng công cụ chống 

bán phá giá thường xuyên nhất lần lượt là: Ấn 

Độ, Hoa Kỳ, EU, Bra-xin, Ca-na-đa, Ac-hen-

tina, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a,… 

Các cuộc điều tra chống bán phá giá 

được khởi xướng chủ yếu tập trung vào các 

sản phẩm thuộc các ngành kim loại, hóa chất, 

nhựa và cao su. Các sản phẩm kim loại là đối 

tượng thường xuyên bị khởi kiện nhiều nhất 

trong mỗi giai đoạn nghiên cứu. Trong giai 

đoạn từ 2017 đến năm 2020, các quốc gia 

gồm Hoa Kỳ (với 78 vụ), Ấn Độ (với 36 vụ), 

Ốt-xtrây-li-a (21 vụ), Ca-na-đa (20 vụ), Thái 

Lan (13 vụ) và EU (13 vụ) chiếm hơn một nửa 

trong số 281 lần khởi xướng đối với các sản 

phẩm kim loại. Các cuộc điều tra khởi xướng 

đối với các sản phẩm kim loại ảnh hưởng chủ 

yếu đến các sản phẩm thép, trong đó chủ yếu 

từ Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Thổ 

Nhĩ Kỳ, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ và Đài Loan - 

Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, các vụ 

việc điều tra được tiến hành đồng thời hoặc 

nối tiếp nhau với cùng một sản phẩm nhập 

khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ khác nhau.  

Xét về các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ 

hải quan bị ảnh hưởng bởi các cuộc điều tra 

chống bán phá giá mới, Trung Quốc vẫn là 

thành viên bị khởi kiện nhiều nhất, chiếm 

27% tổng số các cuộc điều tra. Các thành viên 

bị ảnh hưởng nhiều thứ hai là Hàn Quốc và 

Ma-lai-xi-a - chiếm 5% trong tổng số các vụ 

Nguồn: Dữ liệu WTO 
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khởi xướng, tiếp theo là Việt Nam, Thái Lan, 

Ấn Độ và Hoa Kỳ. 

4. Liên hệ thực tế trong vụ việc chống 

bán phá giá của Việt Nam 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với sản phẩm thép 

không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia 

năm 2013 (Vụ việc – AD01) 

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định 4460/QĐ-BCT 

khởi xướng điều tra vụ việc Chống bán phá 

giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội 

nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malay-

sia và Đài Loan – Trung Quốc. Vụ việc điều 

tra được gia hạn và kết thúc vào tháng 9 năm 

2014 với Quyết định số 7896/QĐ-BCT của 

Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp 

Chống bán phá giá chính thức. Một số thông 

tin về vụ việc: 

+ Bên yêu cầu: Công ty TNHH Posco 

VST (“Posco VST”) và Công ty cổ phần Inox 

Hòa Bình (“Inox Hòa Bình”) 

 + Nước bị điều tra: Trung Quốc, Ma-

laysia, Indonesia và Đài Loan 

+ Mã HS của hàng hóa bị điều tra: 

7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 

7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 

7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90. 

Nước/vùng 

lãnh thổ 

Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Mức thuế chống bán 

phá giá 

Trung Quốc 

Lianzhong Stainless Steel Corporation 6,99% 

Fujian Southeast Stainless Steel Co., Ltd. 6,45% 

Các nhà sản xuất khác 6,68% 

Indonesia 

PT Jindal Stainless Indonesia 12,03% 

Các nhà sản xuất khác 12,03% 

Malaysia 

Bahru Stainless Sdn. Bhd. 14,38% 

Các nhà sản xuất khác 14,38% 

Đài Loan 

Yieh United Steel Corporation 13,23% 

Yuan Long Stainless Steel Corp. 30,73% 

Các nhà sản xuất khác 13,23% 
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+ Biện pháp tạm thời: bắt đầu áp dụng 

từ ngày 24/1/2014 đến ngày 13/5/2014 

       Sau khi ban hành Quyết định áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá chính thức, Bộ 

Công Thương đã nhận được đơn khiếu nại của 

Công ty Bahru Stainless (Malaysia) về vấn đề 

lượng nhập khẩu hàng hóa chịu thuế từ Ma-

laysia ở mức không đáng kể. Đối với khiếu 

nại này, cơ quan điều tra đã xem xét lượng 

nhập khẩu của Malaysia dựa trên số liệu từ 

nhiều nguốn khác nhau, xác định mức nhập 

khẩu của Malaysia cao hơn 3%, không được 

miễn trừ khỏi biện pháp này.  

 Một năm sau khi ban hành Quyết định 

áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính 

thức đối với sản phẩm thép không gỉ cán 

nguội, căn cứ trên đơn yêu cầu của nhà sản 

xuất trong nước, ngày 21 tháng 10 năm 2016, 

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 

11353/QĐ-BCT tiến hành rà soát biện pháp 

chống bán phá giá đối với sản phẩm nêu trên 

nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Ma-

laysia (các doanh nghiệp Đài Loan không còn 

nhập khẩu sản phẩm này vào Việt Nam nữa). 

Kết quả, sau rà soát, mức thuế nhập khẩu của 

hàng hóa bị điều tra có sự thay đổi như sau: 

+ Biện pháp chính thức: bắt đầu áp dụng từ ngày 5/10/2015 

Nước/Vùng 

lãnh thổ 

Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Biên độ bán phá giá 

Trung Quốc 

Lianzhong Stainless Steel Corporation 4,64% 

Fujian Southeast Stainless Steel Co., Ltd. 6,87% 

Các nhà sản xuất khác 6,58% 

Indonesia 

PT Jindal Stainless Indonesia 3,07% 

Các nhà sản xuất khác 3,07% 

Malaysia 

Bahru Stainless Sdn. Bhd. 10,71% 

Các nhà sản xuất khác 10,71% 

Đài Loan 

Yieh United Steel Corporation 13,79% 

Yuan Long Stainless Steel Corp. 37,29% 

Các nhà sản xuất khác 13,79% 
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           Quyết định về kết quả rà soát sẽ thay thế cho Quyết định áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá năm 2015. Mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2016. Trên cơ sở 

kết quả rà soát cuối kỳ, ngày 21 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 

số 3162/QĐ-BCT gia hạn biện pháp chống bán phá giá thêm 5 năm với mức thuế áp dụng đối 

với các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu từ 04 nước/vùng lãnh thổ bị điều tra dao động từ 

10,91% - 37,29%. Trong vụ việc này, các mặt hàng thép không gỉ dạng tấm có bề mặt được xử 

lý đặc biệt (như đánh bóng gương, in hoa văn chìm nổi, phủ màu titan...) được miễn trừ áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá theo mục đích cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước Tên nhà sản xuất/xuất khẩu Biên độ bán phá giá 

Trung Quốc 

Công ty STSS 17.6% 

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 25.35% 

Indonesia 

Jindal Stainless Indonesia 14.25% 

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 14.25% 

Malaysia 

Bahru Stainless SDN BHD 10.71% 

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác 10.71% 
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TÌNH HÌNH THỰC THI BIỆN PHÁP CHỐNG 

TRỢ CẤP TẠI VIỆT NAM  

PHẦN II 
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1. Các quy định chung về chống trợ cấp 

T rong thương mại quốc tế, biện 

pháp chống trợ cấp là một trong ba 

biện pháp phòng vệ thương mại được sử dụng 

với mục tiêu bảo vệ sản xuất nội địa trước 

hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Hiệp định 

về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 

(Agreement on Subsidies and Countervailing 

Measures – SCM) quy định, trợ cấp được xem 

là tồn tại khi thỏa mãn 02 yếu tố sau: 

(i) Là khoản đóng góp tài chính của 

chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức công nào;  

(ii) Khoản đóng góp đó phải tạo ra lợi 

ích do đối tượng được nhận. 

Theo quy định của WTO, các chính phủ 

được phép trợ cấp nhưng chỉ trong các giới 

hạn và điều kiện nhất định. Hiện nay, WTO 

có hai hệ thống quy định riêng về trợ cấp, áp 

dụng cho hai nhóm sản phẩm: các vấn đề liên 

quan đến trợ cấp đối với hàng hoá nông sản 

được quy định tại theo Hiệp định Nông 

nghiệp (Agreement on Agriculture) của WTO; 

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

loại trợ cấp và các biện pháp đối kháng đối 

với hàng phi nông sản được quy định tại Hiệp 

định SCM.  

Theo đó, nhóm các trợ cấp có thể đối 

kháng là đối tượng điều tra, áp dụng biện 

pháp chống trợ cấp. Theo pháp luật WTO, 

việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp có thể 

thực hiện khi: (1) hàng hóa nhập khẩu được 

nhận trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ 

nước xuất khẩu, (2) gây thiệt hại đáng kể hoặc 

đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản 

xuất trong nước.   

Căn cứ điều tra chống trợ cấp: 

Hiệp định SCM quy định cuộc điều tra 

chống trợ cấp trên cơ sở những bằng chứng về 

sự tồn tại của trợ cấp, thiệt hại gây ra bởi trợ 

cấp và mối quan hệ nhân quả giữa nhập khẩu 

được trợ cấp và thiệt hại đó. 

Khởi kiện: 

Ngành sản xuất sản phẩm tương tự tại 

nước nhập khẩu, hoặc của một nhóm các nhà 

sản xuất đại diện cho ngành đó, cơ quan điều 

tra của nước nhập khẩu có thể tự quyết định 

bắt đầu tiến hành điều tra. Hồ sơ chỉ được coi 

là thoả mãn yêu cầu về tính đại diện cho 

ngành sản xuất liên quan. 

Quá trình điều tra: 

Thời hạn điều tra là 12 tháng, và chỉ 

được kéo dài tới tối đa là 18 tháng kể từ khi 

chính thức bắt đầu điều tra. 

Các bước gồm: 

- Quyết định điều tra: 

- Điều tra sơ bộ qua bảng câu hỏi gửi 

cho các bên liên quan, thu thập, xác minh 

thông tin, thông tin do các bên tự cung cấp. 

- Kết luận sơ bộ: 

- Tiếp tục điều tra: tại lãnh thổ nước 

xuất khẩu hoặc tại cơ sở của nhà sản xuất 

hoặc xuất khẩu nước ngoài. 

- Kết luận cuối cùng và áp dụng biện 

pháp chống trợ cấp. 

 

II: TÌNH HÌNH THỰC THI BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP TẠI VIỆT NAM 
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2. Tình hình thực thi biện pháp chống 

trợ cấp tại Việt Nam 

Cho đến nay, Việt Nam mới chỉ tiến 

hành điều tra áp dụng 01 biện pháp chống trợ 

cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan 

(Vụ việc AD13-AS01).  

Chi tiết vụ việc ở mục 4 bên dưới.  

3. Xu hướng của các vụ kiện chống trợ 

cấp trên thế giới  

So với các biện pháp chống bán phá giá, 

các biện pháp chống trợ cấp ít được các thành 

viên WTO sử dụng hơn. Kể từ khi WTO được 

thành lập đến tháng 6 năm 2021 chỉ có 644 vụ 

việc điều tra chống trợ cấp được các thành 

viên WTO khởi xướng và 368 biện pháp 

chống trợ cấp được áp dụng. Các biện pháp 

chống trợ cấp thường được khởi xướng điều 

tra và áp dụng bởi các thành viên phát triển 

của WTO. Các quốc gia sử dụng công cụ 

chống trợ cấp nhiều nhất là Hoa Kỳ, Ấn Độ, 

Trung Quốc,.. 

 

Biểu đồ 2- Số lượng các vụ việc điều tra chống trợ cấp do các thành viên WTO khởi xướng 

(2008 - 2021) 

Nguồn: Dữ liệu WTO 
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Cũng như trong điều tra chống bán phá 

giá, các cuộc điều tra chống trợ cấp không 

nhất thiết dẫn đến áp đặt các biện pháp. Tuy 

nhiên, sự gia tăng về số lượng các cuộc điều 

tra được thực hiện có thể là một chỉ báo sớm 

về khả năng tăng số lượng các biện pháp được 

áp dụng. Tử năm 2008 đến nửa năm đầu 2021, 

số biện pháp trợ cấp được áp dụng là 368 biện 

pháp. Biểu đồ 2 cho thấy xu hướng khởi 

xướng các vụ việc chống trợ cấp đã tăng lên từ 

năm 2010 đến năm 2014, mặc dù có biến động 

nhỏ trong năm 2012. Sau khi giảm vào năm 

2015, số vụ khởi xướng bắt đầu tăng trở lại 

trong năm 2020 với 56 vụ, cũng là mức cao 

nhất kể từ năm 1999. 

Các số liệu thống kê của WTO cũng cho 

thấy các mặt hàng kim loại là đối tượng 

thường xuyên nhất của các vụ việc điều tra 

chống trợ cấp, tiếp đến là hóa chất, nhựa, gỗ 

và đá/thạch cao. Từ 2017 đến 2020, có 16 

quốc gia/lãnh thổ hải quan bị điều tra chống 

trợ cấp; trong đó Trung Quốc là đối tượng 

thường xuyên nhất của các vụ việc điều tra 

chống trợ cấp, chiếm gần một nửa số vụ việc 

chống trợ cấp trên thế giới; tiếp đến là Ấn Độ 

và Việt Nam.  

4. Liên hệ thực tế trong vụ việc chống 

trợ cấp của Việt Nam 

Vụ việc điều tra chống bán phá giá và 

chống trợ cấp đối với một số sản phẩm 

đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (Vụ việc 

AD13-AS01  

Theo cam kết của Việt Nam trong 

ASEAN liên quan tới việc áp dụng hạn ngạch 

thuế quan theo WTO, Việt Nam đã bãi bỏ hạn 

ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho các 

nước ASEAN kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2020. Trong 08 tháng đầu năm 2020, lượng 

đường mía nhập khẩu vào Việt Nam gia tăng 

đột biến, đạt gần 950.000 tấn, tăng hơn 6 lần 

so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượng 

đường mía nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt 

Nam chiếm tỷ lệ chủ yếu, đạt gần 860.000 tấn 

(so với cùng kỳ năm 2019 là 145.000 tấn và cả 

năm 2019 là 300.000 tấn).  

Theo đại diện ngành sản xuất trong 

nước, lượng nhập khẩu gia tăng đột biến là 

nguyên nhân chính gây thiệt hại cho ngành 

mía đường trong nước. Sản lượng đường mía 

trong nước niên vụ 2019/2020 ước tính chưa 

tới 800 nghìn tấn, sụt giảm so với 1,2 triệu tấn 

của niên vụ 2018/2019. Bên cạnh đó, ngành 

sản xuất trong nước cũng đã cung cấp các 

thông tin, bằng chứng cho thấy sản phẩm 

đường mía nhập khẩu từ Thái Lan đang bị bán 

phá giá vào Việt Nam và Chính phủ Thái Lan 

đã và đang duy trì một số chính sách trợ cấp 

cho hoạt động trồng mía của người nông dân 

và ngành sản xuất mía đường. 

Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của đại diện 

ngành sản xuất trong nước, ngày 21 tháng 9 

năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết 

định số 2466/QĐ-BCT về việc điều tra áp 

dụng biện pháp CBPG và chống trợ cấp đối 

với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ 

Thái Lan. 

Ngày 09/02/2021, Bộ Công Thương ban 

hành Quyết định 477/QĐ-BTC về việc áp 

dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp 

tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía 

có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. 
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Đến ngày 12/5/2021, Bộ Công Thương 

đã tổ chức buổi tham vấn công khai (dưới 

hình thức trực tuyến) để lắng nghe ý kiến của 

tất cả các bên có liên quan. 

Kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra 

vụ việc đã xác định, có tồn tại hành vi bán phá 

giá, được trợ cấp của hàng hóa nhập khẩu bị 

điều tra (sản phẩm đường mía có xuất xứ từ 

Thái Lan), khiến ngành sản xuất ở trong nước 

đang chịu thiệt hại đáng kể; có mối quan hệ 

nhân quả giữa nhập khẩu hàng hóa bán phá 

giá và được trợ cấp với thiệt hại đáng kể của 

ngành sản xuất trong nước. 

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã 

ban hành Quyết định 1578/QĐ-BCT áp dụng 

thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp 

chính thức đối với một số sản phẩm đường 

mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan với 

mức thuế chống bán phá giá chính thức là 

42,99%, thuế chống trợ cấp chính thức là 

4,65%. Đây là thuế nhập khẩu bổ sung, áp 

dụng đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ 

từ Thái Lan, kể cả nhập khẩu theo hạn ngạch 

thuế quan. 

Theo đó, áp dụng thuế chống bán phá 

giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với 

một số sản phẩm đường mía, phân loại theo 

mã HS, bao gồm: HS 1701.13.00; 1701.14.00; 

1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90 và 

1702.90.91, được nhập khẩu vào Việt Nam, 

có xuất xứ từ Thái Lan (mã Vụ việc AD13-

AS01), kể từ ngày 16/6/2021. Tóm tắt thông 

tin vụ việc: 

Ngày khởi xướng điều tra: ngày 21 

tháng 9 năm 2020. 

Mặt hàng bị điều tra: Một số sản 

phẩm đường mía có mã HS 1701.13.00, 

1701.14.00 và 1701.99.10 xuất xứ từ Thái 

Lan. 

Giai đoạn điều tra: ngày 1 tháng 7 năm 

2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn La, Công ty Cổ phần Mía 

đường Sơn Dương, Công ty TNHH Công 

nghiệp KCP Việt Nam, Công ty Cổ phần Mía 

đường Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mía đường 

333, Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng. 

Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm 

thời: 

Ngày 09/02/2021, Quyết định 477/QĐ-

BCT áp thuế chống bán phá giá và thuế chống 

trợ cấp tạm thời.  

Tên công ty sản 

xuất, xuất khẩu 

Loại sản phẩm Mã HS tương 

ứng 

Mức thuế chống 

bán phá giá tạm 

thời 

Mức thuế chống 

trợ cấp tạm thời 

Các công ty sản 

xuất, xuất khẩu 

của Vương quốc 

Thái Lan 

Đường đã tinh 

luyện và các loại 

đường mía khác 

không phải là 

đường thô 

1701.99.10; 

1701.99.90; 

1701.91.00; 

1702.90.91 

44,23% 4,65% 

Đường thô 1701.13.00; 

1701.14.00 

29,23% 4,65% 
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Quyết định áp thuế CBPG, CTC chính thức: 

Tên tổ chức, cá nhân 

 sản xuất, xuất khẩu 

Mức thuế CBPG 

chính thức 

Mức thuế CTC 

chính thức 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, 

xuất khẩu hàng hóa có xuất 

xứ Vương quốc Thái Lan 

42,99% 4,65% 

Lịch trình vụ kiện: 

Thời gian Sự kiện 

21/09/2020      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2466/QĐ-BCT) 

06/10/2020 Ban hành Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và 

Chính phủ Thái Lan. 

Ban hành Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu. 

09/02/2021 Quyết định áp thuế CBPG, CTC tạm thời (Quyết định số 477/QĐ-BCT) 

15/06/2021 Quyết định 1578/QĐ-BCT áp thuế CBPG, CTC chính thức với mức thuế 

chống bán phá chính thức là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức là 

4,65%. 

01/09/2021 Bộ Công Thương đã xác nhận Hồ sơ yêu cầu đầy đủ và hợp lệ căn cứ theo 

Nghị định 10/2018/NĐ-CP và sẽ tiến hành thẩm định chi tiết hồ sơ yêu cầu để 

xem xét khởi xướng điều tra. 
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3: TÌNH HÌNH THỰC THI BIỆN PHÁP TỰ VỆ TẠI 

VIỆT NAM 
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1. Các quy định chung về tự vệ 

Đ ối với biện pháp tự vệ, tự vệ được 

coi là một biện pháp khẩn cấp áp 

dụng trong trường hợp không có hành vi 

thương mại không lành mạnh nhưng lượng 

nhập khẩu vẫn tăng đột biến, gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 

Trong khuôn khổ WTO, biện pháp tự vệ được 

quy định tại Điều XIX GATT 1994 và Hiệp 

định WTO về các biện pháp tự vệ (Safeguard 

Agreement - SG).  

Theo Hiệp định WTO, các nước thành 

viên được áp dụng biện pháp tự vệ với điều 

kiện:  

- có sự gia tăng lượng nhập khẩu tuyệt 

đối hoặc tương đối,  

- có thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa 

gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất 

trong nước; và  

- mối quan hệ nhân quả giữa sự gia tăng 

nhập khẩu và thiệt hại của ngành sản xuất 

trong nước.   

Trong các văn bản pháp lý và qui định 

của WTO, không có qui định cụ thể về trình 

tự, thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ. 

Tuy nhiên, Hiệp định SG của WTO có đưa ra 

một số các nguyên tắc cơ bản mà tất cả các 

thành viên phải tuân thủ như: 

 + Đảm bảo tính minh bạch (Quyết định 

khởi xướng vụ điều tra tự vệ phải được thông 

báo công khai; 

+ Báo cáo kết luận điều tra phải được 

công khai vào cuối cuộc điều tra…); 

+ Đảm bảo quyền tố tụng của các bên 

(các bên liên quan phải được đảm bảo cơ hội 

trình bày các chứng cứ, lập luận của mình và 

trả lời các chứng cứ, lập luận của đối 

phương); 

+ Đảm bảo bí mật thông tin (đối với 

thông tin có bản chất là mật hoặc được các 

bên trình với tính chất là thông tin mật không 

thể được công khai nếu không có sự đồng ý 

của bên đã trình thông tin); 

+ Các điều kiện về biện pháp tạm thời 

(phải là biện pháp tăng thuế và nếu kết luận 

cuối cùng của vụ việc là không áp dụng biện 

pháp chính thức thì khoản chênh lệch do tăng 

thuế phải được hoàn trả lại cho bên đã nộp; 

không được kéo dài quá 200 ngày…). 

Ở Việt Nam, quy trình áp dụng biện 

pháp tự vệ trong thương mại quốc tế được qui 

định tại Điều 70 (trình tự, thủ tục điều tra vụ 

việc phòng vệ thương mại) của Luật Quản lý 

ngoại thương.  

Mục đích chính của tự vệ thương mại là 

để giúp nền công nghiệp trong nước có thời 

gian để điều chỉnh cơ cấu, khắc phục thiệt hại 

và đứng vững trong cuộc cạnh tranh gay gắt 

với hàng hóa nước ngoài. Do vậy nước nhập 

khẩu chỉ được áp dụng tự vệ thương mại ở 

giới hạn cần thiết và chỉ nhằm để ngăn cản 

hay khắc phục những thiệt hại do lượng nhập 

khẩu tăng đột biến gây ra và nhằm tạo thuận 

lợi cho việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nội địa 

III: TÌNH HÌNH THỰC THI BIỆN PHÁP TỰ VỆ TẠI VIỆT NAM 
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chứ không phải nhằm bất kỳ mục đích nào 

khác. Áp dụng tự vệ thương mại không phải 

để hạn chế cạnh tranh, do vậy nó chỉ được áp 

dụng trong một thời gian nhất định. Theo 

WTO, thời hạn áp dụng tối đa là 4 năm. Trong 

trường hợp cần thiết, có thể được gia hạn thêm 

một lần nhưng không quá 4 năm tiếp theo. 

Trong thời gian áp dụng tự vệ thương mại 

nước nhập khẩu phải tiến hành rà soát các biện 

pháp tự vệ để đảm bảo quyền lợi cho nước bị 

áp dụng đồng thời cũng để cho việc luân 

chuyển hàng hóa diễn ra bình thường. 

2. Tình hình thực thi biện pháp tự vệ 

tại Việt Nam 

Vụ việc điều tra tự vệ đối với sản 

phẩm kính nổi năm 2009 (Vụ việc Tự vệ 

Kính nổi – SG01) 

Ngày 01 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

3329/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với sản phẩm kính nổi. Vụ việc 

điều tra kéo dài đến tháng 2 năm 2010, kết 

thúc với Quyết định về việc áp dụng biện pháp 

tự vệ số 0890/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.  

Thời kỳ điều tra vụ việc là từ ngày 01 

tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 3 năm 

2009. 

Ngày 23 tháng 02 năm 2010, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 0890/QĐ-

BCT về việc không áp dụng biện pháp tự vệ 

đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt 

Nam. 

 Một số thông tin về vụ việc: 

+ Bên yêu cầu: Công ty kính nổi Viglac-

era (VIFG) và Công ty Kính bổi Việt Nam 

(VFG) 

+ Mã HS sản phẩm bị điều tra: 7005 29 

90 00 và 7005 21 90 00 

+ Biện pháp tạm thời: Không áp dụng 

+ Biện pháp chính thức: Không áp dụng 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm dầu thực vật năm 2012

(Vụ việc Tự vệ dầu thực vật – SG02) 

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 7968/QĐ-

BCT khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm dầu thực vật. Vụ việc 

điều tra kéo dài đến tháng 8 năm 2013 với 

Quyết định số 5987/QĐ-BCT của Bộ Công 

Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.  

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 2564/QĐ-

BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới 

dạng thuế nhập khẩu với mức 5%. Biện pháp 

tự vệ tạm thời được áp dụng trong khoảng thời 

gian không quá 200 ngày kể từ ngày biện pháp 

có hiệu lực. 

Trên cơ sở Kết luận điều tra cuối cùng 

về vụ việc, ngày 23 tháng 8 năm 2013, Bộ 

Công Thương ban hành Quyết định số 5987/
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QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức 

đối với mặt hàng dầu thực vật trong 4 năm. 

Theo đó, mức thuế tự vệ áp dụng cho năm đầu 

tiên là 5% và giảm dần trong các năm tiếp 

theo. 

Một số thông tin về vụ việc: 

+ Bên yêu cầu: Công ty cổ phần Dầu 

thực vật Tường An, Công ty Cổ phần Dầu 

Thực vật Tân Bình, Công ty TNHH Dầu Thực 

vật Cái Lân, Công ty Dầu ăn Holden Hope – 

Nhà Bè 

+ Mã HS sản phẩm bị điều tra: 

1507.90.90,1511.90.91,1511.90.92,1511.90.99 

+ Biện pháp tạm thời: 5% (bắt đầu áp 

dụng từ ngày 7/5/2016) 

+ Biện pháp cuối cùng: 5% (bắt đầu áp 

dụng từ ngày 6/9/2016) áp dụng cho năm đầu 

tiên và giảm dần trong các năm tiếp theo. 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm bột ngọt năm 2015 (Vụ 

việc Tự vệ bột ngọt – SG03) 

Ngày 01 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 9269/

QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm bột ngọt. Cuộc điều tra 

kéo dài đến tháng 3 năm 2016 với Quyết định 

số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự 

vệ.  

Căn cứ Kết luận điều tra cuối cùng, ngày 

10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban 

hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về áp dụng 

biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng 

bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 

năm, với mức thuế áp dụng cho năm đầu tiên 

là 4.390.999 đồng/tấn và giảm dần vào các 

năm tiếp theo. 

Một số thông tin về vụ việc: 

+ Bên yêu cầu: Công ty Cổ phần hữu 

hạn Vedan Việt Nam 

+ Mã HS hàng hóa thuộc đối tượng điều 

tra: 2922.4220 

+ Biện pháp tạm thời: Không áp dụng 

+ Biện pháp chính thức: 4.065.673 đồng/

tấn  

+ Lộ trình giảm thuế: áp thuế 4.390.999 

đồng/tấn và giảm dần vào các năm tiếp theo. 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 

đối với sản phẩm phôi thép và thép dài năm 
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2015 (Vụ việc Tự vệ phôi thép, thép dài – 

SG04) 

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 

14296/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài. Vụ 

việc điều tra đang ở vào giai đoạn cuối, khả 

năng sẽ ra Quyết định cuối cùng vào khoảng 

tháng 6, năm 2016. Một số thông tin về vụ 

việc: 

+ Bên yêu cầu: Công ty CP Thép Hòa 

Phát, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, 

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty 

CP Thép Việt Ý. 

+ Mã HS hàng hóa thuộc đối tượng điều 

tra: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 

7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 

7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 

7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00. 

+ Biện pháp tạm thời: 23.3% đối với 

Phôi thép và 14.2% đối với Thép dài (bắt đầu 

áp dụng từ ngày 22/3/2016). 

Tự vệ đối với tôn màu (vụ việc SG05) 

Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

2847/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu có mã HS 

7210.7010; 7210.7090; 7212.4010; 7212.4020; 

7212.4090; 7225.9990; 7226.9919; 7226.9999 

nhập khẩu vào Việt Nam. 

Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại của 

ngành sản xuất trong nước là từ ngày 01 tháng 

01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ 

chính thức bằng hạn ngạch thuế quan trong 03 

năm kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, đồng 

thời mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch là 19%. 

Trong vụ việc này, sản phẩm tôn màu 

chất lượng cao (như PVDF, PCM, VCM,…) 

được xem xét miễn trừ căn cứ theo hồ sơ đề 

nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ của các 

công ty trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Năm 

2019, Bộ Công Thương đã ban hành 16 quyết 

định miễn trừ (đối với một số sản phẩm như 

tôn màu PCM, VCM, PEM dùng cho sản xuất 

tủ lạnh, máy giặt; tôn màu PVDF dùng cho sản 

xuất khung xương trần thạch cao, vách panel, 

các nhà máy nhiệt điện; ….). 

Tự vệ đối với phân bón DAP và MAP 

(SG06) 

(nhà cung cấp nguyên liệu, công ty 

thương mại…) phải hợp tác đầy đủ với cơ 

quan điều tra, trả lời bản câu hỏi điều tra khi 

một vụ việc điều tra chống bán phá giá được 

khởi xướng điều tra. Để được rà soát mức thuế 

này, các nhà sản xuất, xuất khẩu cần theo dõi 

vụ việc, đề nghị DGTR tiến hành rà soát hành 

chính hàng năm và hợp tác đầy đủ, cũng như 
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yêu cầu các công ty liên quan hợp tác đầy đủ 

với DGTR trong quá trình rà soát.Ngày 12 

tháng 5 năm 2017, căn cứ Hồ sơ yêu cầu áp 

dụng biện pháp tự vệ của ngành sản xuất trong 

nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc điều 

tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng 

phân bón DAP và MAP có mã HS 3105.1090; 

3105.3000; 3105.4000; 3105.5100; 

3105.5900; 3105.9000 nhập khẩu vào Việt 

Nam. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, căn cứ Kết 

luận điều tra sơ bộ, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương đã ban hành Quyết định số 3044/QĐ-

BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với 

mức thuế là 1.855.790 đồng/tấn. Biện pháp tự 

vệ tạm thời được áp dụng trong thời gian 

không quá 200 ngày kể từ ngày 19 tháng 8 

năm 2017. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

686/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính 

thức trong vòng 2 năm, theo đó, mức thuế tự 

vệ đối với năm đầu tiên là 1.128.531 đồng/tấn 

và giảm 5% ở năm tiếp theo. 

3. Xu hướng của các vụ kiện tự vệ trên 

thế giới 

Có thể thấy, các biện pháp tự vệ là các 

biện pháp được áp dụng để đối phó với việc 

gia tăng nhập khẩu hàng hóa gây thiệt hại 

nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước 

của thành viên nhập khẩu. Các biện pháp này 

tuân theo các quy tắc và thời hạn khác với các 

biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp 

và do đó không thể so sánh trực tiếp với các 

loại biện pháp phòng vệ thương mại khác. 

Biểu đồ 3 cho thấy chiều hướng gia tăng khởi 

xướng điều tra tự vệ trong thời gian gần đây. 

Cho đến nay, các thành viên WTO đã khởi 

xướng 408 vụ việc tự vệ và áp dụng 206 biện 

pháp. Số lượng biện pháp tự vệ được áp dụng 

nhiều nhất là vào năm 2003 với 15 lần áp 

dụng biện pháp. Các thành viên khởi xướng 

nhiều nhất là U-crai-na, In-đô-nê-xi-a và Phi-

líp-pin. Nửa đầu năm 2021 đã ghi nhận 09 vụ 

khởi xướng điều tra tự vệ và 10 lần áp dụng 

biện pháp. Trước đó, số lượng các vụ việc tự 

vệ được khởi xướng điều tra và số lượng các 

biện pháp tự vệ được áp dụng trong năm 2019 

là con số cao kỷ lục kể từ năm 2004 đến nay 

Biểu đồ 3- Số lượng các vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp tự vệ của các thành viên 

WTO (2008 -2021) 
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với 30 vụ việc khởi xướng và 12 biện pháp 

được áp dụng.  

Về mặt hàng bị điều tra tự vệ, tương tự 

như các vụ điều tra chống trợ cấp thì tỷ lệ các 

cuộc điều tra khởi xướng đối với mặt hàng 

kim loại (phần lớn trong số đó là sản phẩm 

thép liên quan) chiếm tỷ lệ cao nhất.  

4. Liên hệ thực tế trong vụ việc tự vệ 

của Việt Nam 

Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự 

vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài 

năm 2015 (Vụ việc Tự vệ phôi thép, thép 

dài – SG04) 

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 

14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép 

dài nhập khẩu vào Việt Nam. 

Bên nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép 

dài là nhóm 4 công ty gồm Công ty Cổ phần 

Thép Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Thép 

Miền Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Thái 

Nguyên và Công ty Cổ phần Thép Việt Ý. 

Đối với sản phẩm phôi thép, nhóm 4 
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công ty nêu trên chiếm 38,6% tổng sản lượng 

được sản xuất trong nước. Đối với sản phẩm 

thép dài, các công ty này chiếm 34,2% tổng 

sản lượng được sản xuất trong nước. Như vậy, 

nguyên đơn đã đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ 

đại diện (25% tổng sản lượng hàng hóa tương 

tự sản xuất trong nước) theo quy định tại Điều 

10 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10. 

Với việc các công ty có đơn ủng hộ áp 

dụng biện pháp tự vệ của nguyên đơn, lần lượt 

chiếm 58% và 52,7% tổng lượng sản xuất 

hàng hóa tương tự trong nước của sản phẩm 

phôi thép và thép dài. Tỷ lệ này đáp ứng được 

yêu cầu về ngành sản xuất trong nước theo 

quy định tại Điều 3 Nghị định số 150/2003/

NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Chính 

phủ. 

Thời kỳ điều tra là từ ngày 01 tháng 01 

năm 2012 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. 

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng 

điều tra bao gồm phôi thép hợp kim hoặc 

không hợp kim và các sản phẩm thép dài hợp 

kim và không hợp kim gồm thép cuộn và thép 

thanh được làm từ phôi thép nhập khẩu vào 

Việt Nam, có mã HS: 7207.1100; 7207.1900; 

7207.2029;7207.2099; 7224.9000; 7213.1000; 

7213.9120;7214.2031; 7214.2041; 7227.9000; 

7228.3010; 9811.0000. 

Các sản phẩm được loại trừ khỏi phạm 

vi điều tra gồm: 

- Phôi bằng thép hợp kim không phải là 

thép không gỉ, không có mặt cắt ngang hình 

chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn 

hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình 

chiều rộng và chiều dày < 100mm hoặc > 

180mm; 

- Phôi thép hợp kim không phải là thép 

không gỉ có một trong các nguyên tố có hàm 

lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 

0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; 

Cu > 0,60%; 

- Thép thanh tròn trơn, đường kính danh 

nghĩa lớn hơn 14mm; 

- Thép chứa một trong các nguyên tố có 

hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: 

C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 

0,60%; Cu > 0,60%. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 862/

QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm 

thời. Mức thuế tự vệ tạm thời đối với phôi 

thép là 23,3% đối với các mã HS: 7207.1100; 

7207.1900; 7207.2029; 7207.2099 và 

7224.9000. Đối với thép dài, mức thuế tự vệ 

tạm thời là 14,2% áp dụng với các mã HS: 

7213.1000;7213.9120; 7214.2031; 7214.2041; 

7227.9000; 7228.3010 và 9811.0000. Biện 

pháp tạm thời được áp dụng trong khoảng thời 

gian không vượt quá 200 ngày kể từ ngày 22 

tháng 3 năm 2016. 

- Đối với phôi thép  

Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ 

22/3/2016 (ngày Quyết 
định áp dụng biện pháp 
tạm thời có hiệu lực) - 

21/3/2017 

23,3% 

22/3/2017 - 21/3/2018 21,3% 

22/3/2018 - 21/3/2019 19,3% 

22/3/2019 - 21/3/2020 17,3% 

22/3/2020 trở đi 
0% 

(nếu không gia 
hạn) 
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- Đối với thép dài:  

Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ 

22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện 
pháp tạm thời có hiệu lực) - 01/8/2016 

(trước ngày Quyết định áp dụng biện pháp 
chính thức có hiệu lực) 

14,2%  
(mức thuế tự vệ tạm thời) 

02/8/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện 
pháp chính thức có hiệu lực) - 21/3/2017 

15,4% 
(mức thuế tự vệ chính thức năm đầu tiên) 

22/3/2017 -21/3/2018 13,9% 

22/3/2018 - 21/3/2019 12,4% 

22/3/2019 - 21/3/2020 10,9% 

                          22/3/2020 trở đi 0% 
(nếu không gia hạn) 

Đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu, ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương 

ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện 

pháp PVTM đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu vào Việt Nam. 

Thời gian có hiệu lực Mức thuế 

Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021 9,4% 

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 21/3/2022 7,9% 

Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023 6,4% 

Từ ngày 22/3/2023 trở đi 
0% 

(nếu không gia hạn) 
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KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP 

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI  
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1. Kinh nghiệm áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ 

Luật Thuế quan 1930 của Hoa Kỳ, biện 

pháp chống bán phá giá áp dụng nhằm chống 

lại hiện tượng hàng hóa nước ngoài được nhập 

khẩu vào Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá bán tại 

thị trường nội địa nước xuất khẩu hoặc nước 

thứ ba gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản 

xuất sản phẩm tương tự nội địa Hoa Kỳ. 

 Biện pháp chống trợ cấp áp dụng nhằm 

chống lại hiện tượng bán hàng hóa nước ngoài 

được trợ cấp của Chính phủ nước xuất khẩu 

vào Hoa Kỳ gây thiệt hại đáng kể cho ngành 

sản xuất sản phẩm tương tự nội địa Hoa Kỳ. 

Còn biện pháp tự vệ được áp dụng trong 

trường hợp cần bảo vệ ngành sản xuất nội địa 

Hoa Kỳ trước hiện tượng hàng hóa nhập khẩu 

tăng đột biến gây thiệt hại nghiêm trọng cho 

ngành này. Tất cả các biện pháp này chỉ được 

áp dụng sau khi cơ quan có thẩm quyền của 

Hoa Kỳ tiến hành điều tra theo thủ tục và điều 

kiện quy định. 

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, có 

nhiều cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 

việc điều tra và áp dụng các biện pháp phòng 

vệ ở hai cấp độ trực tiếp và gián tiếp. Các cơ 

quan có thẩm quyền trực tiếp trong điều tra và 

áp dụng biện pháp phòng vệ bao gồm: 

- Bộ Thương mại Hoa Kỳ (Department 

of Commerce – DOC. DOC chịu trách nhiệm: 

Điều tra, xem xét liệu hàng hóa nước ngoài 

nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ có bán phá 

giá/trợ cấp hay không và nếu có thì biên độ 

phá giá/trợ cấp là bao nhiêu; Ban hành lệnh áp 

dụng các biện pháp phòng vệ tạm thời và 

chính thức; Rà soát hành chính hàng năm); 

Thực hiện điều tra về bán phá giá/trợ cấp/nhập 

khẩu ồ ạt đột biến trong các rà soát do có sự 

thay đổi hoàn cảnh; Rà soát hoàng hôn/cuối kỳ 

(sunset reviews). 

- Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ 

(Internatinal Trade Commission – ITC): Ủy 

ban này gồm 6 Ủy viên; ITC chịu trách nhiệm: 

Điều tra thiệt hại và mối quan hệ nhân quả 

giữa thiệt hại và trợ cấp/phá giá/nhập khẩu ồ ạt 

(tùy tính chất vụ việc); Tham gia vào quá trình 

điều tra thiệt hại trong thủ tục rà soát lại do 

thay đổi hoàn cảnh và rà soát hoàng hôn 

(sunset reviews). 

Theo quy định pháp luật Hoa Kỳ, một vụ 

điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp 

có thể bắt đầu bằng một trong hai cách. Cuộc 

điều tra thường bắt đầu khi một “bên liên 

quan” (một nhà sản xuất nội địa sản phẩm bị 

nghi vấn, một hiệp hội ngành hàng hoặc một 

liên minh lao động) nộp đơn kiện lên DOC và 

ITC cáo buộc có hành vi chống bán phá giá và 

trợ cấp đang diễn ra. DOC cũng có thể tự khởi 

xướng điều tra bất cứ khi nào cơ quan này 

nhận thấy điều tra là cần thiết mà không cần 

phải có đơn kiện chính thức. Tuy nhiên, trên 

thực tế DOC tự khởi xướng điều tra chống bán 

phá giá là rất hiếm và chỉ xảy ra trong các vụ 

kiện mang tính chất chính trị 

Các số liệu thống kê đã cho thấy Hoa Kỳ 

thuộc nhóm đứng đầu thế giới về số lượng các 

IV: KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRÊN 

THẾ GIỚI  
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vụ điều tra phòng vệ thương mại được khởi 

xướng và tiến hành tại nước này. Trong nhiều 

trường hợp, các công cụ phòng vệ thương mại 

đã trở thành một chiến lược kinh doanh hữu 

hiệu trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu 

từ nước ngoài của nhiều doanh nghiệp và là 

một động lực thúc đẩy các doanh nghiệp này 

tiếp tục sử dụng công cụ này. Bên cạnh đó, 

pháp luật và thực tiễn điều tra phòng vệ thương 

mại ở Hoa Kỳ đã tạo ra nhiều điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp trong việc nộp đơn 

kiện cũng như trong quá trình tố tụng để có thể 

đạt kết quả tốt nhất trong các vụ việc này bao 

gồm: khả năng tiếp cận hệ thống cơ sở dữ liệu, 

hỗ trợ hoàn thiện đơn kiện, do vậy doanh 

nghiệp Hoa Kỳ có thể tận dụng tốt thời gian để 

chủ động chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục 

khởi kiện so với các doanh nghiệp xuất khẩu 

của nước bị kiện.  

2. Kinh nghiệm áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại của EU 

Hiện EU là liên minh kinh tế chính trị và 

tiền tệ bao gồm 27 quốc gia thành viên với hệ 

thống pháp luật chung. Các biện pháp phòng 

vệ thương mại do các cơ quan thuộc Cộng 

đồng Châu Âu (EC) tiến hành nhằm bảo vệ các 

ngành sản xuất nội địa trong thị trường EC là 

tập hợp của các thị trường của các quốc gia 

thành viên. 

Các quy định của EU về các biện pháp 

phòng vệ thương mại quốc tế được nêu trong 

khá nhiều văn bản, tập hợp lại thành hệ thống 

pháp luật EU về các biện pháp phòng vệ 

thương mại. Hệ thống pháp luật này bao gồm 

các quy định chi tiết về các điều kiện để áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 

cấp, tự vệ ở và trình tự, thủ tục điều tra chi tiết 

chứng minh sự tồn tại của các điều kiện đó để 

có thể áp thuế.  

Cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại 

tại EU: Các cơ quan chính của EU cũng đồng 

thời là các cơ quan có thẩm quyền liên quan 

đến điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại. Quá trình điều tra được thực hiện 

hoàn toàn bởi Ủy ban châu Âu 

(EuropeanCommission), sau đó với tư vấn của 

Ủy ban tư vấn (Advisory Committee) về các 

biện pháp phòng vệ thương mại, Ủy ban châu 

Âu sẽ đệ trình đề xuất lên Hội đồng châu Âu 

(European Council) để cơ quan đó ra quyết 

định cuối cùng. Cụ thể như sau: 

Ủy ban Châu Âu có vai trò chủ đạo trong 

việc quyết định áp dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại, tổ chức điều tra và đưa ra các 

đề xuất trình Hội đồng Châu Âu quyết định áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại chính 

thức. 

Hội đồng Châu Âu, nơi tập hợp đại diện 

của 27 nước thành viên của EC, có quyền biểu 

quyết đưa ra các biện pháp cuối cùng, có thể là 

quyết định cuối cùng về thuế chống bán phá 

giá hoặc thuế đối kháng hoặc các biện pháp tự 

vệ. 

Trên thực tế, EU cũng là một trong 

những chủ thể khởi xướng điều tra nhiều vụ 

việc phòng vệ thương mại trên thế giới. Mặc 

dù vậy, nếu tính từ góc độ của một Liên minh 

thuế quan với 27 quốc gia thành viên thì số 

lượng này cũng không phải là quá lớn. Điều 

này có thể xuất phát từ cơ chế khá phức tạp và 

khó đồng thuận của EU trong việc áp đặt các 
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biện pháp phòng vệ thương mại, khiến các do-

anh nghiệp ít động lực hơn trong sử dụng công 

cụ này. Tuy nhiên, tương tự như các doanh 

nghiệp Hoa Kỳ, các doanh nghiệp EU vẫn 

được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp 

cận các dữ liệu cần thiết cho việc khởi kiện 

nhằm đem lại những lợi thế nhất định trong 

quá trình tham gia vụ việc phòng vệ thương 

mại.   

3. Kinh nghiệm áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại của Úc 

Úc được đánh giá là quốc gia khá tích 

cực trong việc sử dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại, và cơ quan điều tra của Úc là 

cơ quan mạnh với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và 

làm việc hiệu quả. Pháp luật về biện pháp 

phòng vệ thương mại cấp của Úc được quy 

định tại Đạo luật Thuế quan 1901. Cơ quan 

điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại của 

Úc là Ủy ban Chống bán phá giá Úc (viết tắt: 

ADC). Hiện tại, các biện pháp phòng vệ 

thương mại mà Úc đã và đang sử dụng: biện 

pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ 

cấp, biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với 

hàng hóa nhập khẩu vào nước này.  

Tại Úc, các biện pháp chống bán phá giá 

và chống trợ cấp được coi là hai trụ cột của hệ 

thống các biện pháp phòng vệ thương mại 

trong thương mại quốc tế và được sử dụng như 

một chiếc van an toàn để bảo vệ thị trường 

trong nước trước sự thâm nhập của hàng hóa 

nước ngoài. Về bản chất, biện pháp chống bán 

phá giá và chống trợ cấp được áp dụng để đối 

phó với hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

hay không công bằng của hàng hóa nhập khẩu. 

Trong khi biện pháp chống bán phá giá là để 

đối phó với hành vi bán sản phẩm với giá thấp 

nhằm chiếm lĩnh thị trường và tiến tới loại bỏ 

dần các đối thủ cạnh tranh thì biện pháp chống 

trợ cấp được áp dụng để loại bỏ tác động tiêu 

cực gây ra cho ngành sản xuất hàng hóa trong 

nước xuất phát từ các chính sách trợ cấp của 

chính phủ nước xuất khẩu. Bên cạnh đó, biện 

pháp tự vệ chỉ được áp sau khi có sự điều tra 

đầy đủ bởi cơ quan có thẩm quyền.   

Mục tiêu chính của các biện pháp phòng 

vệ thương mại của Úc là hạn chế cạnh tranh 

của các nhà xuất khẩu nước ngoài trên thị 

trường Úc với các mức độ khác nhau tùy 

thuộc từng biện pháp nhằm bảo vệ các nhà sản 

xuất trong nước. Do vậy, trên thực tế nhiều 

doanh nghiệp Úc coi việc sử dụng các biện 

pháp này là chiến lược phát triển lâu dài của 

công ty. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất 

khẩu vào Úc có thể phải gặp nhiều thách thức 

trong vụ kiện phòng vệ thương mại như: Điều 

tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đòi hỏi 

tất cả các nhà xuất khẩu nộp bản trả lời và có 

thể bị thẩm tra (tại chỗ hoặc từ xa); yêu cầu 

báo cáo số liệu nhiều, chi tiết, phức tạp và phải 

chứng minh được; thời hạn trả lời ngắn; giải 

quyết cáo buộc tình trạng thị trường đặc biệt; 

có rủi ro phải chịu những tiền lệ bất lợi áp 

dụng cho Trung Quốc; và yêu cầu có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, Hiệp hội và 

Chính phủ Việt Nam và luật sư tư vấn.  
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T rong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, các ngành 

sản xuất, xuất khẩu cần coi các biện pháp phòng vệ thương mại 

là yếu tố tất yếu trong kinh doanh, xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu lớn nhằm 

hướng tới cán cân xuất nhập khẩu bền vững. Để nâng cao năng lực áp dụng 

biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới, cơ 

quan quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại cần phải tiếp tục thay đổi 

mạnh mẽ, để xây dựng được một hệ thống quy phạm pháp luật, chính sách 

thương mại đồng bộ và minh bạch với hệ thống công cụ thực thi luật pháp 

hiệu quả và công bằng, cũng như có một bộ máy công quyền với phương thức 

quản lý tiên tiến; và đội ngũ cán bộ công chức chất lượng, chuyên nghiệp, hỗ 

trợ doanh nghiệp một cách tích cực trong việc sử dụng các công cụ phòng vệ 

thương mại và ứng phó hiệu quả với các vụ việc phòng vệ thương mại của 

nước ngoài./. 

. 
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