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KHÁI NIỆM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PVTM (1)

Tự do hóa
thương mại

Tăng nhập
khẩu

Tăng cạnh
tranh

Ngành SX 
trong nước

thiệt hại

Biện pháp
PVTM

Giảm nhập
khẩu



KHÁI NIỆM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PVTM (2)

Là biện pháp được WTO công nhận

Do nước

nhập khẩu

tiến hành

Bảo vệ Ngành

sản xuất nội

địa nước nhập

khẩu

Hạn chế

hàng hóa

nhập khẩu

Đối

tượng là

hàng

nhập

khẩu

Với 

những 

điều 

kiện cụ 

thể



KHÁI NIỆM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PVTM (3)

- Có hành vi bán phá giá

- Gây thiệt hại/đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho
ngành sản xuất trong nước/ngăn cản đáng kể sự
hình thành của ngành sx trong nước

- Mối quan hệ nhân quả

- Hàng hóa được trợ cấp

- Gây thiệt hại/đe dọa gây thiệt hại đáng
kể/ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành
sản xuất trong nước

- Quan hệ nhân quả

- Lượng nhập khẩu tăng đột biến

- Gây thiệt hại nghiêm trọng/đe doạ gây thiệt
hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong
nước

- Quan hệ nhân quả

giá xuất khẩu (EP)<

giá bán tại nước xuất

khẩu (trị giá thông

thường- Normal 

Value)

Biên độ phá giá= NV-

EP/EP

- Đóng góp tài chính

- Chính phủ (tổ chức

công)

- Lợi ích (benefits)

- Mang tính riêng biệt

(specificity) về mặt

luật (de jure) và thực

tế (de facto)

Toàn cầu



KHÁI NIỆM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PVTM (4)

Việt Nam

$100

Nước xuất khẩu

$80
Không phá giá

Phá giá

Ví dụ về hành vi bán phá giá



KHÁI NIỆM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PVTM (5)

• Trợ cấp bị cấm và trợ cấp bị đối kháng

Trợ cấp bị cấm
• – Trợ cấp xuất khẩu:trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu

– Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng nhập khẩu

Trợ cấp bị đối
kháng

• Bao gồm tất cả các loại trợ cấp có tính cá biệt, trừ các trợ cấp đèn
xanh:

• Trợ cấp cho hoạt động nghiên cứu do các công ty, tổ chức nghiên 
cứu tiến hành (với một số điều kiện về loại trợ cấp và mức trợ cấp 
cụ thể);

• Trợ cấp cho các khu vực khó khăn (với các tiêu chí xác định cụ thể 
về mức thu nhập bình quân hoặc tỷ lệ thất nghiệp)

• Trợ cấp để hỗ trợ điều chỉnh các điều kiện sản xuất cho phù hợp 
với môi trường kinh doanh mới
Các nước thành viên có thể áp dụng các hình thức này mà không bị 
thành viên khác khiếu kiện (tức là loại trợ cấp được phép vô điều 
kiện).



KHÁI NIỆM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PVTM (6)

Chống bán phá giá Chống trợ cấp Tự vệ

- Có hành vi bán phá giá: giá bán xuất

khẩu thấp hơn giá bán nội địa

- Có hành vi trợ cấp của Chính phủ cho

doanh nghiệp

- Nhập khẩu gia tăng tuyệt đối hoặc

tương đối so với sản xuất trong nước

- Điều tra hành vi bán phá giá bị cáo

buộc của doanh nghiệp

- Điều tra chính sách của Chính phủ đối

với doanh nghiệp

- Điều tra mức độ gia tăng nhập khẩu

- Điều tra thiệt hại của ngành SX trong

nước

- Điều tra thiệt hại của ngành SX trong

nước

- Điều tra thiệt hại của ngành SX trong

nước

- Đối tượng: doanh nghiệp và nước XK 

cụ thể

- Đối tượng: doanh nghiệp và nước XK 

cụ thể

- Đối tượng: Tất cả các doanh nghiệp và

nước XK

- Biện pháp áp dụng với hành vi được

xem là cạnh tranh không công bằng

- Biện pháp áp dụng với hành vi được

xem là cạnh tranh không công bằng

- Biện pháp áp dụng với hành vi được

xem là cạnh tranh công bằng



PHÁP LUẬT 

PHÒNG VỆ 

THƯƠNG MẠI 



PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (1)

• Các hiệp định WTO: GATT 1947, Hiệp định Chống
bán phá giá, Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối
kháng, Hiệp định về biện pháp Tự vệ

• Các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là
thành viên

Pháp luật
Quốc tế

Luật Quản lý ngoại thương 2017– Chương IV về các biện pháp PVTM 
(Điều 67 - Điều 99)

Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật QLNT 

về các biện pháp PVTM

Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện

pháp PVTM

FTA Việt Nam tham gia (nội dung PVTM)

Các Thông tư hướng dẫn về PVTM để thực thi FTA: Thông tư

19/2019/TT-BCT (CPTPP), Thông tư 30/2020/TT-BCT (EVFTA), Thông

tư 14/2021/TT-BCT (UKVFTA) và Thông tư 07/2022/TT-BCT (RCEP)

Việt Nam



PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (2)
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HIỆP ĐỊNH 

CHỐNG BÁN 

PHÁ GIÁ

HIỆP ĐỊNH 

TỰ VỆ

HIỆP ĐỊNH TRỢ 

CẤP VÀ CÁC BIỆN 

PHÁP ĐỐI KHÁNG

WTO – GATT 1994

CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTAs) 

MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

(17 FTA VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT VÀ THAM GIA)

HIỆP ĐỊNH KHUNG 

– CÁC BIỆN PHÁP THUẾ QUAN VÀ HẠN NGẠCH

VÒNG ĐÀM PHÁN URUGOAY



PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (3)

QUY ĐỊNH 
WTO 

• Điều kiện áp dụng biện pháp;

• Nội dung điều tra

• Một số quy định về thủ tục điều tra cơ
bản: thời gian điều tra, kết luận sơ bộ, kết
luận chính thức

• Một số nguyên tắc áp dụng biện pháp: Đối
xử đặc biệt với nước đang phát triển, 
lượng nhập khẩu không đáng kể, mức bán
phá giá, mức trợ cấp không đáng kể…

• Nghĩa vụ thông báo



Mạng lưới các FTA của Việt Nam

Việt Nam

ATIGA
Việt Nam - Nhật 

Bản 

ASEAN-Trung 

Quốc

ASEAN-Hàn 

Quốc

ASEAN - Ấn Độ

ASEAN-Úc-

Niuzilan

ASEAN-Nhật Bản

Việt Nam - Chi 

Lê

Việt Nam - Hàn 

Quốc

VN - Liên minh 

Kinh tế Á-Âu

Việt Nam - Cuba

Việt Nam - EU

Đang đàm

phán

Đã ký kết

VN - Israel

CPTPP

ASEAN- Hồng 

Kông

RCEP VN - EFTA



Các quy định về PVTM trong FTA

Chống 
bán phá 

giá

Chống trợ 
cấp

Tự vệ 
toàn cầu

Tự vệ 
song 

phương/ 
nội khối

Ưu điểm

Mức độ bảo

hộ cao, có

thể áp dụng

lâu dài

Nhược điểm

Giảm cạnh

tranh, hạn

chế thương

mại, có thể bị

khiếu kiện

nếu không

tuân thủ quy

định, có thể 

bị lạm dụng



Biện pháp tự vệ song phương/nội khối

trong FTA

Điều kiện

• Gia tăng nhanh 
chóng hàng 
nhập khẩu từ 
bên/các bên 
đối tác FTA do 
cắt giảm thuế 
sau khi FTA 
có hiệu lực.

Khuôn khổ̉

• áp dụng đối 
với hàng
nhập khẩu
từ đối tác
song 
phương/nội
khối.

Nguyên tắc

• áp dụng
trong Giai 
đoạn chuyển 
đổi với một 
số điều kiện 
nhất định 

Mục tiêu

• làm dịu quá 
trình tự do 
hóa, tạo điều
kiện cho
ngành sản
xuất trong
nước thích
nghi



PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (4)
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LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 
SỐ 05/2017/QH14 – CHƯƠNG IV VỀ CÁC BIỆN PHÁP  PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

(TỪ ĐIỀU 67 ĐẾN ĐIỀU 99)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2018/NĐ-CP 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

THÔNG TƯ SỐ 37/2019/TT-BCT                                     
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Các Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp
PVTM tại các Hiệp định FTA



PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (5)

• Lịch sử xây dựng pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam 

2002

• Pháp lệnh số
42/2002/PL-
UBTVQH10 
về tự vệ

2004

• Pháp lệnh
20/2004/PL-
UBTVQH11 
về chống bán
phá giá

• Pháp lệnh
22/2004/PL-
UBTVQH11 
về chống trợ
cấp

Trước 2007

• Pháp lệnh
22/2004/PL-
UBTVQH11 
về chống trợ
cấp

2017

• Luật Quản lý
ngoại thương

2018

• Nghị định
10/2018/NĐ-
CP hướng
dẫn một số
điều của Luật
Quản lý ngoại
thương về
PVTM

2019 - nay

• Thông tư



PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (6)

Pháp luật
phòng vệ

thương mại
của Việt 

Nam

• Nội luật hóa các quy định của WTO 
về PVTM

• Quy định chi tiết về quy trình, thủ
tục điều tra, áp dụng biện pháp
PVTM

• Miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM

• Rà soát biện pháp PVTM

• Biện pháp chống lẩn tránh biện
pháp PVTM



CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Xây dựng pháp luật về PVTM

Điều tra PVTM (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, chống lẩn tránh
thuế PVTM) đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (Khởi kiện)

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trong các vụ kiện PVTM đối với hàng
xuất khẩu của Việt Nam (Kháng kiện)

Đàm phán PVTM trong các FTA

WTO: Giải quyết tranh chấp về PVTM, đàm phán
quy tắc (rules)+ cơ chế GQTC (DSU)



CƠ CẤU CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

BỘ CÔNG THƯƠNG

Phòng Điều 
tra bán phá 
giá và trợ 
cấp (P1)

Phòng Điều 
tra thiệt hại 

và Tự vệ 
(P2)

Phòng Xử 
lý PVTM 

nước ngoài 
(P3)

Phòng 
Pháp chế 

(P4)

Văn phòng

Trung tâm 
Thông tin 
và Cảnh 

báo

CỤC PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI



THỰC TIỄN 

ĐIỀU TRA ÁP 

DỤNG BIỆN 

PHÁP PHÒNG 

VỆ THƯƠNG 

MẠI



THỰC TRẠNG ĐIỀU TRA ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ 

THƯƠNG MẠI (1)

CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 

KHỞI XƯỚNG ĐIỀU TRA: 6.422 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP: 4.225

TỰ VỆ

KHỞI XƯỚNG ĐIỀU TRA: 408 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP: 206  

TRỢ CẤP 

KHỞI XƯỚNG ĐIỀU TRA: 644 

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP: 368

- Ấn Độ và Hoa Kỳ 

là hai quốc gia có số 

vụ việc điều tra 

CBPG nhiều nhất 

- Hoa Kỳ, EU và 

Canada là các quốc 

gia điều tra chống trợ 

cấp nhiều nhất 

- Ấn Độ, Indonesia 

và Thổ Nhĩ Kỳ là các 

quốc gia có số vụ 

việc điều tra tự vệ 

nhiều nhất



THỰC TRẠNG ĐIỀU TRA ÁP DỤNG CÁC 

BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (2)
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Xu hướng điều tra PVTM trên thế giới

Biện pháp Chống bán phá giá Biện pháp Chống trợ cấp Biện pháp tự vệ



THỰC TRẠNG ĐIỀU TRA ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP 

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI (2)



Liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương

23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (024) 7303.7898 (máy lẻ: 127)

Email: cucpvtm@moit.gov.vn

Website: www.pvtm.gov.vn

mailto:cucpvtm@moit.gov.vn
http://www.pvtm.gov.vn/

