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CHƯƠNGÊIÊ 

TỔNGÊQUANÊVỀÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

1.ÊKháiÊniệmÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

P hòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (PVTM)Ê

làÊmộtÊthuậtÊngữÊđểÊchỉÊcácÊbiệnÊ

phápÊ hạnÊ chếÊ nhậpÊ khẩuÊmộtÊ loạiÊ hàngÊ

hóaÊcụÊ thểÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

hàngÊ hóaÊ đóÊ tạiÊ nướcÊ nhậpÊ khẩu.Ê HiệnÊ

nay,Ê trongÊ khuônÊ khổÊ củaÊ TổÊ chứcÊ

ThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO),ÊcóÊbaÊbiệnÊ

phápÊPVTMÊđượcÊcôngÊnhậnÊvàÊthểÊchếÊ

hóaÊ cụÊ thể:Ê (i)Ê tựÊ vệÊ (ápÊdụngÊkhiÊ hàngÊ

hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ giaÊ tăngÊ độtÊ biến,Ê gâyÊ

thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước);Ê (ii)Ê chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (CBPG)Ê

(ápÊ dụngÊ khiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ bánÊ

pháÊ giáÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ choÊ sảnÊ

xuấtÊ trongÊ nước;Ê vàÊ (iii)Ê chốngÊ trợÊ cấpÊ

(CTC)Ê(ápÊdụngÊkhiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊ

đượcÊ trợÊ cấpÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ choÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnước).Ê 

BảngÊ1:ÊPhânÊbiệtÊbaÊbiệnÊphápÊPVTM 

SựÊkhácÊbiệtÊgiữaÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊđượcÊthểÊhiệnÊởÊbảngÊÊdướiÊsau: 

TiêuÊchí CBPG ChốngÊtrợÊcấp TựÊvệ 

BảnÊchất ỨngÊphóÊvớiÊhànhÊviÊ
khôngÊlànhÊmạnhÊ
(doanhÊnghiệpÊbánÊ
pháÊgiá) 

ỨngÊphóÊvớiÊhànhÊviÊ
khôngÊlànhÊmạnhÊ(trợÊ
cấpÊcủaÊChínhÊphủ) 

ỨngÊphóÊvớiÊhànhÊviÊlànhÊ
mạnhÊ(nhưngÊlượngÊnhậpÊ
khẩuÊtăngÊđộtÊbiến) 

ĐiềuÊkiệnÊ
ápÊdụng 

-ÊHàngÊnhậpÊkhẩuÊÊÊbịÊ
bánÊpháÊgiá 

-ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnướcÊbịÊthiệtÊhạiÊ
đángÊkể 

-ÊCóÊmốiÊquanÊhệÊ
nhânÊquảÊgiữaÊhàngÊ
nhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊ
giáÊvàÊthiệtÊhại 

-ÊHàngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊ
trợÊcấp 

-ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ
nướcÊbịÊthiệtÊhạiÊthiệtÊhạiÊ
đángÊkể 

-ÊCóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊ
quảÊgiữaÊhàngÊnhậpÊÊkhẩuÊ
đượcÊtrợÊcấpÊvàÊthiệtÊhại 

-ÊLượngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊ
tăngÊđộtÊbiến 

-ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ
bịÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng 

-ÊCóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊ
giữaÊviệcÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊ
tăngÊđộtÊbiếnÊvàÊthiệtÊhại 

BiệnÊphápÊ
ápÊdụng 

-ÊÁpÊthuế 

-ÊCamÊkếtÊvềÊgiáÊcủaÊ
nhàÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊ
ngoài 

-ÊÁpÊthuế 

-ÊCamÊkếtÊngừngÊtrợÊcấpÊ
củaÊChínhÊphủÊnướcÊxuấtÊ
khẩu 

-ÊÁpÊthuế 

-ÊHạnÊngạch 

-ÊHạnÊngạchÊthuếÊquan 

-ÊCácÊbiệnÊphápÊkhác 
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TiêuÊchí CBPG ChốngÊtrợÊcấp TựÊvệ 

MứcÊđộÊápÊ
dụng 

KhôngÊvượtÊquáÊbiênÊ
độÊpháÊgiá 

KhôngÊvượtÊquáÊbiênÊđộÊ
trợÊcấp 

KhôngÊquyÊđịnh 

ThờiÊgianÊ
ápÊdụng 

5ÊnămÊvàÊđượcÊgiaÊ
hạnÊnhiềuÊlần 

5ÊnămÊvàÊđượcÊgiaÊhạnÊ
nhiềuÊlần 

4ÊnămÊvàÊđượcÊgiaÊhạnÊ(tốiÊ
đaÊ8ÊnămÊchoÊthànhÊviênÊ
WTOÊthôngÊthườngÊvàÊ10Ê
nămÊchoÊthànhÊviênÊWTOÊ
đangÊphátÊtriển) 

NướcÊbịÊápÊ
dụng 

NướcÊbịÊđiềuÊtra NướcÊbịÊđiềuÊtra ToànÊcầu 

Nguồn:ÊBộÊCôngÊThương 

ĐâyÊ làÊ 03Ê biệnÊ phápÊ đượcÊ phápÊ luậtÊ

quốcÊ tếÊ coiÊ làÊ ngoạiÊ lệÊ củaÊ camÊkếtÊmởÊ

cửaÊ thịÊ trường.Ê TheoÊ đó,Ê dướiÊ nhữngÊ

điềuÊkiệnÊnhấtÊđịnh,ÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊtiếnÊ

hànhÊ điềuÊ traÊ vàÊ cóÊ thểÊ banÊ hànhÊ cácÊ

quyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ

phùÊ hợpÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊ nướcÊ trướcÊ sựÊ giaÊ tăngÊ hàngÊ hóaÊ

nhậpÊ khẩuÊ (biệnÊ phápÊ tựÊ vệ)Ê hoặcÊ cácÊ

hànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊcủaÊ

hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ (biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp). 

NhưÊvậy,ÊPVTMÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊhỗÊ

trợÊcácÊngànhÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊhộiÊ nhập,Ê đượcÊphépÊ sửÊ

dụngÊ cóÊ thờiÊ hạnÊ nhằmÊ thiếtÊ lậpÊ môiÊ

trườngÊ cạnhÊ tranhÊ bìnhÊ đẳngÊ giữaÊ hàngÊ

hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ hàngÊ hóaÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnước.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊtránhÊviệcÊcácÊ

nướcÊ lạmÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ

nhằmÊ bảoÊ hộÊ quáÊ mứcÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ trongÊnước,ÊWTOÊvàÊ cácÊFTAÊđưaÊ

raÊcácÊquyÊđịnhÊkháÊchặtÊchẽÊđốiÊvớiÊviệcÊ

điềuÊ tra,Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại.Ê CụÊ thể,Ê việcÊ điềuÊ traÊ biệnÊ

phápÊPVTMÊphảiÊdựaÊtrênÊhồÊsơÊđềÊnghịÊ

củaÊđạiÊdiệnÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊ

(khôngÊ phảiÊ củaÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ cụÊ

thể),ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊphảiÊthựcÊhiệnÊđiềuÊ

traÊvàÊchứngÊminhÊđược:Ê(i)ÊhànhÊviÊpháÊ

giá,ÊtrợÊcấpÊhoặcÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊ

tăngÊđộtÊ biến;Ê (ii)Ê ngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊ

nướcÊ bịÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọng;Ê vàÊ (iii)Ê

hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊ

mạnhÊlàÊnguyênÊnhânÊchínhÊgâyÊthiệtÊhạiÊ

choÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊnước.ÊNgoàiÊ ra,Ê nếuÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ thìÊcònÊcóÊkhảÊ

năngÊ bịÊ cácÊ nướcÊ yêuÊ cầuÊ bồiÊ thường,Ê

đềnÊ bùÊ hoặcÊ trảÊ đũaÊ doÊ đâyÊ làÊ hànhÊ viÊ

hạnÊ chếÊ nhậpÊ khẩuÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ

thươngÊ mạiÊ lànhÊ mạnhÊ vàÊ doÊ đóÊ điÊ

ngượcÊ lạiÊ cácÊ nguyênÊ tắcÊ tựÊ doÊ hóaÊ

thươngÊmại.Ê 
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2.Ê KhuônÊ khổÊ phápÊ luậtÊ vềÊ phòngÊ
vệÊthươngÊmại 

2.1.ÊPhápÊluậtÊquốcÊtế 

ĐểÊ tạoÊ raÊ khuônÊ khổÊ choÊ cácÊ thànhÊ
viênÊWTOÊ trongÊviệcÊ sửÊdụngÊcácÊcôngÊ
cụÊtrên,ÊWTOÊđãÊbanÊhànhÊ03ÊHiệpÊđịnhÊ
thểÊchếÊhóaÊ3ÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ
mại,ÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

-Ê HiệpÊ địnhÊ thựcÊ thiÊ ĐiềuÊ VIÊ HiệpÊ
địnhÊ GATTÊ 1994Ê hayÊ cònÊ gọiÊ làÊ HiệpÊ
địnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(ADA)1;Ê 

-Ê HiệpÊ địnhÊ vềÊ trợÊ cấpÊ vàÊ cácÊ biệnÊ
phápÊđốiÊkhángÊhayÊcònÊgọiÊlàÊHiệpÊđịnhÊ
chốngÊtrợÊcấpÊ(SCM)2; 

-ÊHiệpÊđịnhÊtựÊvệÊ(SG)3. 

CácÊ HiệpÊ địnhÊ nàyÊ quyÊ địnhÊ cácÊ
nguyênÊ tắcÊ thốngÊnhấtÊ bắtÊ buộcÊđốiÊ vớiÊ
tấtÊcảÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊkhiÊxâyÊdựngÊ
phápÊluậtÊvàÊthựcÊthiÊphápÊluậtÊvềÊphòngÊ
vệÊthươngÊmại.Ê 

2.1.ÊPhápÊluậtÊViệtÊNam 

HệÊthốngÊphápÊluậtÊPVTMÊViệtÊNamÊ
hiệnÊnayÊđượcÊxâyÊdựngÊtươngÊđốiÊhoànÊ
chỉnhÊ vớiÊ trụÊ cộtÊ chínhÊ làÊ 03Ê vănÊ bảnÊ
sau: 

-Ê LuậtÊ sốÊ 05/2017/QH14Ê vềÊQuảnÊ lýÊ
ngoạiÊ thươngÊ (LuậtÊ QuảnÊ lýÊ ngoạiÊ

thươngÊ2017),Ê trongÊđó,ÊChươngÊIVÊ(33Ê
ĐiềuÊtừÊĐiềuÊ67ÊđếnÊĐiềuÊ99)ÊquyÊđịnhÊ
cácÊ nộiÊ dungÊ chínhÊ liênÊ quanÊ đếnÊ điềuÊ
tra,Ê ápÊ dụng,Ê xửÊ lýÊ cácÊ vụÊ việcÊ PVTM.Ê
LuậtÊQuảnÊ lýÊngoạiÊ thươngÊđãÊquyÊđịnhÊ
vềÊ nhiệmÊ vụ,Ê quyềnÊ hạnÊ củaÊ CơÊ quanÊ
điềuÊtraÊdoÊChínhÊphủÊthànhÊlậpÊthuộcÊcơÊ
cấuÊtổÊchứcÊcủaÊBộÊCôngÊThương4; 

-Ê NghịÊ địnhÊ sốÊ 10/2018/NĐ-CPÊ củaÊ
ChínhÊ phủÊ banÊ hànhÊ ngàyÊ 15Ê thángÊ 01Ê
nămÊ2018ÊquyÊđịnhÊchiÊ tiếtÊmộtÊ sốÊđiềuÊ
củaÊ LuậtÊ QuảnÊ lýÊ ngoạiÊ thươngÊ vềÊ cácÊ
biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (NghịÊ
địnhÊ 10/2018/NĐ-CP)Ê vớiÊ 96Ê điềuÊ quyÊ
địnhÊ vềÊ cănÊ cứÊ tiếnÊ hành,Ê trìnhÊ tự,Ê thủÊ
tục,ÊthờiÊhạn,ÊnộiÊdung,ÊcănÊcứÊchấmÊdứtÊ
điềuÊ traÊ vụÊ việcÊ PVTM;Ê cáchÊ xácÊ địnhÊ
thiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước;Ê
chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ PVTM;Ê ápÊ
dụng,Ê ràÊ soátÊ biệnÊ phápÊ PVTM;Ê tráchÊ
nhiệmÊ phốiÊ hợpÊ củaÊ cácÊ cơÊ quanÊ liênÊ
quanÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra;Ê miễnÊ trừÊ
ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ PVTM;Ê xửÊ lýÊ biệnÊ
phápÊ PVTMÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ
xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam5; 

-ÊThôngÊtưÊ37/2019/TT-BCTÊngàyÊ29Ê

thángÊ 11Ê nămÊ 2019Ê củaÊ BộÊ CôngÊ

ThươngÊ quyÊ địnhÊ chiÊ tiếtÊ mộtÊ sốÊ nộiÊ

dungÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại6.Ê 

1
 h ps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm 

2
 h ps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm 

3
 h ps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm 

4
 h p://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=legal&do=detail&id=28db08ce-20a2-4292-a5ce-d3e57277283c  

5
 h p://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=legal&do=detail&id=f13ddca5-1135-4a9c-8edd-3c5c3e23a896 

6
h p://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=legal&do=detail&id=2731d742-0317-4267-b2e6-0f8c24ffa71b 
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BênÊ cạnhÊ đó,Ê đểÊ thựcÊ thiÊ HiệpÊ địnhÊ

CPTPP,Ê BộÊ CôngÊ ThươngÊ đãÊ banÊ hànhÊ

ThôngÊ tưÊ sốÊ 19/2019/TT-BCTÊ ngàyÊ 30Ê

thángÊ9ÊnămÊ2019ÊvềÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊđặcÊbiệtÊđểÊthựcÊthiÊCPTPP7.Ê 

3.ÊCácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại 

3.1.ÊBiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá 

MộtÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ sẽÊ

khởiÊ đầuÊ bằngÊ việcÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ

quyềnÊ tiếnÊ hànhÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊtrảÊlờiÊchoÊ03ÊcâuÊhỏi: 

-ÊHàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊcóÊbánÊpháÊgiáÊ

hayÊkhông? 

-Ê NgànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ cóÊ bịÊ

thiệtÊhạiÊđángÊkểÊhoặcÊđeÊdọaÊbịÊthiệtÊhạiÊ

đángÊkểÊhayÊkhôngÊ? 

-ÊCóÊmốiÊquanÊhệÊgiữaÊhàngÊhóaÊbánÊ

pháÊgiáÊ vàÊ thiệtÊ hại/đeÊ dọaÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊhayÊkhông.Ê 

XoayÊquanhÊcácÊnộiÊdungÊnày,Ê chúngÊ

taÊ cầnÊ quanÊ tâmÊ tìmÊ hiểuÊ mộtÊ sốÊ kháiÊ

niệmÊnhưÊsau: 

HàngÊhóaÊbánÊpháÊgiáÊvàÊbiênÊđộÊbánÊpháÊgiá 

· HàngÊhóaÊđượcÊxácÊđịnhÊlàÊbánÊpháÊgiáÊkhiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊ
vớiÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthấpÊhơnÊgiáÊthôngÊthường. 

· BiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊ làÊmứcÊ chênhÊ lệchÊ tínhÊđượcÊgiữaÊgiáÊ xuấtÊkhẩuÊvàÊgiáÊ
thôngÊthường 

· ViệcÊxácÊđịnhÊhàngÊhóaÊbánÊpháÊgiáÊvàÊbiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊbaoÊgồm:ÊxácÊđịnhÊ
giáÊthôngÊthường,ÊxácÊđịnhÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊsoÊsánhÊgiữaÊgiáÊthôngÊthườngÊvàÊgiáÊ
xuấtÊkhẩuÊởÊcùngÊcấpÊđộÊthươngÊmại. 

1 

GiáÊthôngÊthường 

· GiáÊthôngÊthườngÊlà: 

· GiáÊcóÊthểÊsoÊsánhÊđượcÊcủaÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ
pháÊgiáÊđượcÊbánÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊtạiÊnướcÊthứÊbaÊtrongÊcácÊđiềuÊkiệnÊ
thươngÊmạiÊthôngÊthường;Êhoặc 

· MứcÊgiáÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊđịnhÊbằngÊphươngÊphápÊtựÊtínhÊtoán. 

· ViệcÊlựaÊchọnÊphươngÊphápÊxácÊđịnhÊgiáÊthôngÊthườngÊsẽÊdựaÊtrên: 

Þ LượngÊbánÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu:ÊNếuÊlượngÊhàngÊhóaÊnàyÊquáÊ
thấp,ÊsốÊliệuÊvềÊgiáÊcủaÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊsẽÊkhôngÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊxácÊđịnhÊ
giáÊthôngÊthườngÊcủaÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra. 

Þ XemÊxétÊápÊdụngÊquyÊđịnhÊvềÊkinhÊtếÊphiÊthịÊtrườngÊhoặcÊtìnhÊhìnhÊthịÊtrườngÊ
đặcÊbiệtÊkhiÊxácÊđịnhÊgiáÊthôngÊthườngÊcủaÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra 

2 

7 h ps://trungtamwto.vn/chuyen-de/14206-thong-tu-so-192019 -bct-quy-dinh-ve-ap-dung-cac-bien-
phap-tu-ve-dac-biet-de-thuc-thi-hiep-dinh-cptpp  
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GiáÊxuấtÊkhẩu 

· GiáÊxuấtÊkhẩuÊlàÊgiáÊcủaÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊđượcÊbánÊsangÊnướcÊnhậpÊkhẩu.Ê
MứcÊgiáÊnàyÊ trongÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ traÊ sẽÊđượcÊ tínhÊ toánÊvềÊmứcÊsoÊsánhÊcôngÊ
bằngÊvớiÊgiáÊthôngÊthườngÊđượcÊápÊdụng.Ê 

3 

ThiệtÊhạiÊđángÊkểÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

· ThiệtÊhạiÊđángÊkểÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊtìnhÊtrạngÊsuyÊgiảmÊđángÊkểÊ
hoặcÊkìmÊhãmÊtăngÊtrưởngÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanhÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnước. 

4 

5 ĐeÊdọaÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ 

· LàÊkhảÊnăngÊtrướcÊmắtÊvàÊchứngÊminhÊđượcÊvềÊnguyÊcơÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊ
củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

NgănÊcảnÊsựÊhìnhÊthànhÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ 

· LàÊtìnhÊtrạngÊdẫnÊđếnÊkhóÊkhănÊchoÊviệcÊhìnhÊthànhÊhoặcÊphátÊtriểnÊmộtÊngànhÊ
sảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

6 

QuyÊđịnhÊvềÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊđángÊkểÊ 7 

· TrongÊtrườngÊhợpÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊmộtÊnướcÊcóÊkhốiÊlượngÊ
hoặcÊ sốÊ lượngÊkhôngÊvượtÊ quáÊ3%Ê tổngÊkhốiÊ lượngÊhoặcÊ sốÊ lượngÊhàngÊhóaÊ
nhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊđiềuÊtraÊvàÊtổngÊsốÊlượngÊhoặcÊkhốiÊlượngÊhàngÊhóaÊđápÊ
ứngÊđiềuÊkiệnÊ trênÊkhôngÊvượtÊquáÊ7%Ê tổngÊkhốiÊ lượngÊhoặcÊ sốÊ lượngÊhàngÊ
nhậpÊkhẩuÊthìÊcácÊnướcÊnàyÊsẽÊđượcÊloạiÊkhỏiÊphạmÊviÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ
bánÊpháÊgiá. 

8 

· KhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊ
biênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊkhôngÊvượtÊquáÊ2%ÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóa. 

QuyÊđịnhÊvềÊbiênÊđộÊbánÊpháÊgiáÊkhôngÊđángÊkể 
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3.2.ÊBiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp 

TươngÊtựÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊmộtÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊsẽÊkhởiÊđầuÊ

bằngÊviệcÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊtiếnÊhànhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtrảÊ

lờiÊchoÊ03ÊcâuÊhỏi: 

-ÊHàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊcóÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊcácÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấpÊ

bịÊ cấm/cóÊ thểÊ bịÊ đốiÊ khángÊ cóÊ tínhÊ riêngÊ biệtÊ củaÊ ChínhÊ phủ/tổÊ chứcÊ côngÊ hayÊ

không? 

-ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcóÊbịÊthiệtÊhạiÊhoặcÊđeÊdọaÊbịÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊhayÊ

không? 

-ÊCóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvớiÊ

thiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊhayÊkhông. 

VớiÊcácÊnộiÊdungÊnày,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnắmÊrõÊmộtÊsốÊkháiÊniệmÊnhưÊsau: 

TrợÊcấp 

· TrợÊcấpÊlàÊsựÊđóngÊgópÊcủaÊChínhÊphủÊhoặcÊbấtÊkỳÊtổÊchứcÊcôngÊnàoÊởÊquốcÊgiaÊ
cóÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊnướcÊđiềuÊtraÊdướiÊcácÊhìnhÊthứcÊđemÊlạiÊ
lợiÊíchÊchoÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊnhậnÊtrợÊcấp.Ê 

· ĐốiÊ tượngÊ củaÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ làÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ đượcÊ
hưởngÊcácÊtrợÊcấpÊbịÊcấmÊ/ÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊđốiÊkháng.Ê 

· TrợÊcấpÊbịÊcấm:Ê 

Þ TrợÊcấpÊxuấtÊkhẩu 

Þ TrợÊcấpÊưuÊtiênÊsửÊdụngÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊhơnÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu 

· TrợÊcấpÊcóÊ thểÊđốiÊkháng:ÊbaoÊgồmÊcácÊ trợÊcấpÊbịÊcấmÊvàÊcácÊ trợÊcấpÊcóÊđặcÊ
điểmÊsau: 

Þ CóÊsựÊđóngÊgópÊtàiÊchínhÊcủaÊChínhÊphủÊhoặcÊcơÊquanÊcông 

Þ CóÊmangÊlạiÊlợiÊíchÊchoÊdoanhÊnghiệp 

Þ CóÊyếuÊtốÊriêngÊbiệtÊchoÊmộtÊsốÊdoanhÊnghiệp,ÊmộtÊnhómÊhoặcÊmộtÊngành,ÊmộtÊ
khuÊvựcÊcụÊthể.ÊÊ 

1 
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3.3.ÊBiệnÊphápÊtựÊvệ 

3.3.1.ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầu 

TươngÊtựÊhaiÊbiệnÊphápÊtrên,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđượcÊbắtÊđầuÊkhiÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊ
quyềnÊtiếnÊhànhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊtựÊvệ,ÊtrảÊlờiÊchoÊ03ÊcâuÊhỏi: 

-ÊCóÊlượngÊgiaÊtăngÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊhayÊkhôngÊ(giaÊtăngÊtuyệtÊđốiÊvàÊgiaÊtăngÊ
tươngÊđối)? 

-ÊCóÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊkhông? 

-ÊCóÊmốiÊquanÊhệÊgiữaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ
nướcÊkhông? 

VớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊ tựÊvệÊ toànÊcầu,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnắmÊrõÊmộtÊ sốÊkháiÊ
niệm: 

MứcÊtrợÊcấpÊkhôngÊđángÊkể 

· BiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊsẽÊkhôngÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊ
ởÊcácÊnướcÊcóÊmứcÊ trợÊcấpÊkhôngÊđángÊkể,ÊmứcÊkhôngÊđángÊkểÊđốiÊvớiÊ từngÊ
nhómÊnướcÊnhưÊsau: 

Þ nướcÊphátÊtriển:Ê01% 

Þ nướcÊđangÊphátÊtriển:Ê02% 

Þ nướcÊkémÊphátÊtriển:Ê03% 

2 

ThiệtÊhạiÊđángÊkểÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

· ThiệtÊhạiÊđángÊkểÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊtìnhÊtrạngÊsuyÊgiảmÊđángÊkểÊ
hoặcÊkìmÊhãmÊtăngÊtrưởngÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanhÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnước. 

3 

ĐeÊdọaÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ 

· LàÊkhảÊnăngÊtrướcÊmắtÊvàÊchứngÊminhÊđượcÊvềÊnguyÊcơÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊ
củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.Ê 

4 

5 LượngÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊđángÊkể 

· KhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊđangÊ
phátÊtriểnÊnếu: 

Þ lượngÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊvượtÊquáÊ4% 

Þ TổngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊđủÊđiềuÊkiệnÊkhôngÊvượtÊquáÊ9%. 
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3.3.2.ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệt 

BênÊcạnhÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầuÊđượcÊWTOÊđưaÊraÊđểÊápÊdụngÊchoÊtấtÊcảÊcácÊ

nguồnÊnhậpÊkhẩu,ÊviệcÊcácÊnướcÊtăngÊcườngÊđàmÊphán,ÊkýÊkếtÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊ

mạiÊtựÊdoÊ(FTA)ÊđãÊlàmÊnảyÊsinhÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊvềÊsựÊmấtÊcânÊđốiÊtrongÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranhÊnhưngÊchỉÊtrongÊnộiÊbộÊcácÊnướcÊthamÊgiaÊFTAÊchứÊkhôngÊtừÊcácÊnguồnÊ

nhậpÊkhẩuÊbênÊngoài.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊnhiềuÊFTAÊđãÊđưaÊraÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊđặcÊbiệtÊđểÊxửÊlýÊvấnÊđềÊnày.ÊMộtÊsốÊFTAÊgọiÊđóÊlàÊ"biệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊ

tiếp",Ê"biệnÊphápÊtựÊvệÊsongÊphương",Ê"biệnÊphápÊtựÊvệÊriêng",Ê"biệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊ

biệt"ÊhoặcÊ"biệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊHiệpÊđịnh".ÊSoÊvớiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầu,ÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊnắmÊrõÊmộtÊsốÊkháiÊniệmÊnhưÊsau: 

ThiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

· ThiệtÊhạiÊnàyÊphảiÊ rõÊ ràngÊvàÊ lớnÊhơnÊ soÊvớiÊ thiệtÊhạiÊđángÊkểÊ trongÊvụÊviệcÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấp 

· LàÊtìnhÊtrạngÊsuyÊgiảmÊtổngÊthểÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊcủaÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnước.Ê 

1 

ĐeÊdọaÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

· LàÊkhảÊnăngÊtrướcÊmắt,ÊrõÊràngÊvàÊchứngÊminhÊđượcÊvềÊnguyÊcơÊgâyÊthiệtÊhạiÊ

nghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

2 

Quy định về lượng nhập khẩu không đáng kể đối với nước đang phát triển  

· KhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊtừÊnướcÊđangÊphátÊ
triểnÊnếuÊkhốiÊ lượngÊhoặcÊsốÊ lượngÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊvượtÊquáÊ3%Ê
tổngÊsốÊlượngÊhoặcÊsốÊlượngÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊtổngÊkhổiÊlượngÊhoặcÊsốÊ
lượngÊhàngÊhóaÊcóÊkhốiÊ lượngÊhoặcÊ sốÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊđủÊđiềuÊkiệnÊkhôngÊ
vượtÊquáÊ9%ÊtổngÊkhốiÊlượngÊhoặcÊsốÊlượngÊhàngÊnhậpÊkhẩu.Ê 

3 

QuyÊđịnhÊvềÊbồiÊthường 

· DoÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊlàÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊđiềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊcạnhÊ
tranhÊcôngÊbằngÊ(khôngÊcóÊviÊphạmÊphápÊluậtÊthươngÊmạiÊquốcÊtế),ÊnướcÊxuấtÊ
khẩuÊ cóÊ doanhÊ nghiệpÊ bịÊ ảnhÊ hưởngÊ bởiÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ cóÊ quyềnÊ bảoÊ lưuÊ
quyềnÊđượcÊbồiÊthường.ÊViệcÊbồiÊthườngÊvàÊmứcÊđộÊbồiÊthườngÊđượcÊxácÊđịnhÊ
trênÊcơÊsởÊthamÊvấnÊgiữaÊcácÊbênÊliênÊquan. 

4 
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3.4.ÊChốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

ChốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊvềÊcơÊbảnÊkhôngÊphảiÊlàÊmộtÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊnguyênÊgốcÊmàÊlàÊmộtÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊpháiÊsinhÊtừÊ

biệnÊphápÊbanÊđầuÊ(hoặcÊcóÊthểÊcoiÊlàÊviệcÊmởÊrộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊcủaÊbiệnÊphápÊ

banÊđầu).ÊKhiÊmộtÊnướcÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTM,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊnàyÊcóÊ

xuÊ thếÊ tìmÊ cáchÊ tiếpÊ tụcÊ xuấtÊ khẩuÊ hàngÊ hóaÊ sangÊ nướcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ đóÊ

(thườngÊlàÊnhữngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớn,ÊchủÊđạo),ÊtừÊđóÊnảyÊsinhÊcácÊhànhÊviÊlẩnÊ

tránhÊ thuếÊPVTM,ÊđặcÊbiệtÊ làÊ gianÊ lậnÊxuấtÊxứ,Ê chuyểnÊ tảiÊ quaÊnướcÊ thứÊba,Ê dịchÊ

chuyểnÊđầuÊtư.ÊHầuÊhếtÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊlàÊliênÊquanÊđếnÊ

cácÊbiệnÊphápÊCBPGÊvàÊCTC.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊphátÊhiệnÊhànhÊviÊgianÊlận,ÊnướcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊcóÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊđểÊmởÊrộngÊ

ápÊdụngÊphạmÊviÊápÊdụngÊchoÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊcủaÊquốcÊgiaÊmàÊtạiÊđóÊhànhÊviÊgianÊ

lậnÊxảyÊra,ÊgâyÊảnhÊhưởngÊtớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊchânÊchính.Ê 

ThờiÊgianÊchuyểnÊtiếp 

· LàÊkhoảngÊthờiÊgianÊtínhÊtừÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊđếnÊmộtÊthờiÊđiểmÊcamÊ

kếtÊmàÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊHiệpÊđịnhÊđượcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệt.Ê 

1 

ÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệt 

· HầuÊhếtÊcácÊHiệpÊđịnhÊđềuÊquyÊđịnhÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊápÊdụngÊdướiÊdạngÊ

thuếÊnhậpÊkhẩuÊbổÊsungÊhoặcÊtạmÊdừngÊgiảmÊthuế.Ê 

· BiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊkhôngÊđượcÊápÊdụngÊcùngÊlúcÊvớiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊ

cầu. 

2 

ĐiềuÊkiệnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệt 

· CóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtừÊcácÊnướcÊđốiÊtácÊthànhÊviênÊFTA; 

· CóÊthiệtÊhạiÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước; 

· CóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtừÊcácÊnướcÊđốiÊ

tácÊthànhÊviênÊFTAÊvàÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuátÊtrongÊnước.Ê 

3 
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ChoÊđếnÊnay,ÊnộiÊdungÊvềÊquyÊđịnhÊvềÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊchưaÊđượcÊđưaÊcácÊHiệpÊ

địnhÊquốcÊtếÊthuộcÊkhuônÊkhổÊWTO.ÊTuyÊ

nhiên,Ê đãÊ rấtÊ nhiềuÊ phiênÊ họpÊ doÊWTOÊ

đưaÊraÊnhằmÊthảoÊluậnÊvềÊnộiÊdungÊnày.Ê

TrongÊ đó,Ê cácÊ nướcÊ thậmÊ chíÊ đãÊ xâyÊ

dựngÊDựÊthảoÊĐiềuÊ9ÊbisÊcủaÊHiệpÊđịnhÊ

ADAÊ quyÊ địnhÊ mộtÊ sốÊ điềuÊ khoảnÊ vềÊ

điềuÊkiệnÊxácÊđịnhÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊCBPG/CTC:Ê 

+ÊSauÊkhiÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ CBPGÊ hiệnÊ tại,Ê lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊchịuÊ

thuếÊ đãÊ bịÊ thayÊ thếÊ (thayÊ thếÊ mộtÊ phầnÊ

hoặcÊthayÊthếÊtấtÊcả). 

+Ê NguyênÊ nhânÊ chínhÊ củaÊ thayÊ đổiÊ

nàyÊ làÊ doÊ thuếÊCBPGÊ đangÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ

chứÊ khôngÊphảiÊmộtÊ yếuÊ tốÊ thươngÊmạiÊ

hayÊ kinhÊ tếÊ nàoÊ khácÊ khôngÊ liênÊ quanÊ

đếnÊthuếÊnày. 

+Ê LượngÊ nhậpÊ khẩuÊ thayÊ thếÊ hàngÊ

nhậpÊkhẩuÊ thuộcÊđốiÊ tượngÊ ápÊ thuếÊ làmÊ

giảmÊhiệuÊquảÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

thuếÊnày. 

DựÊ kiếnÊ ĐiềuÊ 9bisÊ HiệpÊ địnhÊ ADAÊ

xácÊđịnhÊ3ÊloạiÊlẩnÊtránhÊthuế: 

+ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊnhữngÊnướcÊchịuÊthuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊnhữngÊbộÊphậnÊhoặcÊ

dạngÊchưaÊhoànÊthiệnÊcủaÊmộtÊsảnÊphẩmÊ

đểÊ lắpÊ rápÊ hoặcÊ hoànÊ thiệnÊ sảnÊ phẩmÊ

thuộcÊđốiÊtượngÊápÊthuế. 

+ÊHàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊ tươngÊ tựÊnhưÊ

sảnÊphẩmÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ chịuÊ thuếÊ vàÊ

đượcÊlắpÊráp,ÊhoànÊthiệnÊởÊnướcÊthứÊ3ÊtừÊ

cácÊbộÊphậnÊhoặcÊdạngÊkhôngÊhoànÊthiệnÊ

củaÊ mộtÊ sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ

chịuÊthuếÊCBPGÊhiệnÊtại. 

+Ê NhậpÊ khẩuÊ hàngÊ hóaÊ đượcÊ điềuÊ

chỉnhÊnhỏÊ từÊnướcÊ làÊđốiÊ tượngÊápÊ thuếÊ

CBPGÊhiệnÊtại. 

TuyÊnhiên,ÊdựÊthảoÊkhôngÊnhậnÊđượcÊ

sựÊđồngÊthuậnÊcủaÊtấtÊcảÊcácÊThànhÊviênÊ

WTO,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhữngÊnềnÊkinhÊtếÊmớiÊ

nổiÊ hướngÊ vềÊ xuấtÊ khẩuÊ nhưÊ TrungÊ

Quốc,ÊHànÊQuốc,ÊĐàiÊLoan,ÊTháiÊLan...Ê

DoÊ thiếuÊ khungÊ phápÊ lýÊ quốcÊ tếÊ đồngÊ

nhất,ÊmộtÊsốÊthànhÊviênÊWTOÊđãÊtựÊbanÊ

hànhÊ vàÊ thựcÊ thiÊ cácÊ quyÊ địnhÊ vềÊ lẩnÊ

tránhÊthuếÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊBraxil,ÊThổÊ

NhĩÊKỳ...ÊHiệnÊnay,Ê trongÊLuậtÊQuảnÊ lýÊ

ngoạiÊthươngÊvàÊcácÊvănÊbảnÊhướngÊdẫnÊ

thiÊhànhÊcủaÊViệtÊNam,ÊnộiÊdungÊvềÊđiềuÊ

traÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ cũngÊ đãÊ

bướcÊ đầuÊ đượcÊ quyÊ địnhÊ vàÊ triểnÊ khaiÊ

trênÊthựcÊtiến.Ê 

TínhÊđếnÊnay,ÊtrongÊkhiÊViệtÊNamÊmớiÊ

khởiÊxướngÊ02ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ thuếÊ tựÊ vệ,Ê kinhÊ nghiệmÊ điềuÊ traÊ
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cònÊrấtÊhạnÊchếÊhoặcÊgầnÊnhưÊchưaÊcóÊthìÊcácÊnướcÊđãÊđiềuÊtraÊ19ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPG/CTCÊvớiÊViệtÊNam,ÊtrongÊđóÊEU:Ê6Êvụ,ÊThổÊNhĩÊKỳ:Ê6Ê

vụ,ÊHoaÊKỳ:Ê 6Ê vụ,ÊBrazil:Ê 02Êvụ.Ê SốÊ lượngÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

CBPG/CTCÊtrênÊthếÊgiớiÊcũngÊkhôngÊhềÊnhỏ,ÊthểÊhiệnÊquanÊđiểmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊWTO.ÊHoaÊKỳÊlàÊthànhÊviênÊtíchÊcựcÊtiếnÊhànhÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊvớiÊkhoảngÊ30ÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

thuếÊCBPG/CTCÊđốiÊvớiÊlệnhÊápÊthuếÊdànhÊchoÊTrungÊQuốcÊ(20Êvụ),ÊCanadaÊ(1Êvụ),Ê

ViệtÊNamÊ(6Êvụ),ÊUAEÊ(1Êvụ),ÊĐàiÊLoanÊ(1Êvụ),ÊMexicoÊ(1Êvụ)ÊvàÊnhómÊnhiềuÊnướcÊ

cùngÊliênÊquanÊ(2Êvụ). 
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HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ NỘI DUNG 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

 

CHƯƠNGÊII 
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CHƯƠNGÊII 

HIỆPÊĐỊNHÊCPTPPÊVÀÊNỘIÊDUNGÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

1.ÊKháiÊquátÊvềÊHiệpÊđịnhÊCPTPP 

HiệpÊđịnhÊĐốiÊ tácÊToànÊdiệnÊvàÊTiếnÊ

bộÊ xuyênÊ TháiÊ BìnhÊ DươngÊ gọiÊ tắtÊ làÊ

HiệpÊ địnhÊ CPTPP,Ê làÊ mộtÊ hiệpÊ địnhÊ

thươngÊmạiÊtựÊdoÊ(FTA)ÊthếÊhệÊmới,ÊgồmÊ

11Ê nướcÊ thànhÊ viênÊ là:Ê Ốt-xtrây-li-aÊ

(Úc),Ê Bru-nây,Ê Ca-na-đa,Ê Chi-lê,Ê NhậtÊ

Bản,ÊMa-lai-xi-a,ÊMê-hi-cô,ÊNiuÊDi-lân,Ê

Pê-ru,Ê Xinh-ga-poÊ vàÊ ViệtÊ Nam.Ê HiệpÊ

địnhÊ đãÊ đượcÊ kýÊ kếtÊ ngàyÊ 08Ê thángÊ 3Ê

nămÊ2018ÊtạiÊthànhÊphốÊSan-ti-a-gô,ÊChi-

lê,ÊvàÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ30Ê

thángÊ12ÊnămÊ2018ÊđốiÊvớiÊnhómÊ6ÊnướcÊ

đầuÊtiênÊhoànÊtấtÊthủÊtụcÊphêÊchuẩnÊHiệpÊ

địnhÊgồmÊMê-hi-cô,ÊNhậtÊBản,ÊXinh-ga-

po,ÊNiuÊDi-lân,ÊCa-na-đaÊvàÊỐt-xtrây-lia.Ê

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê HiệpÊ địnhÊ cóÊ hiệuÊ

lực từÊngàyÊ14ÊthángÊ01ÊnămÊ2019.Ê 

HiệpÊđịnhÊCPTPPÊgồmÊ07ÊĐiềuÊvàÊ01Ê

PhụÊ lụcÊ quyÊ địnhÊ vềÊ mốiÊ quanÊ hệÊ vớiÊ

HiệpÊđịnhÊTPPÊđãÊđượcÊ12ÊnướcÊgồmÊ11Ê

nướcÊ kểÊ trênÊ vàÊ HoaÊ KỳÊ kýÊ ngàyÊ 06Ê

thángÊ 2Ê nămÊ 2016Ê tạiÊNiuÊDi-lân;Ê cũngÊ

nhưÊxửÊlýÊcácÊvấnÊđềÊkhácÊliênÊquanÊđếnÊ

tínhÊhiệuÊlực,ÊrútÊkhỏiÊhayÊgiaÊnhậpÊHiệpÊ

địnhÊCPTPP. 

VềÊ cơÊ bản,Ê HiệpÊ địnhÊ CPTPPÊ giữÊ

nguyênÊ nộiÊ dungÊ củaÊ HiệpÊ địnhÊ TPPÊ

(gồmÊ 30Ê chươngÊ vàÊ 9Ê phụÊ lục)Ê nhưngÊ

choÊphépÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊtạmÊhoãnÊ

20Ê nhómÊ nghĩaÊ vụÊ đểÊ bảoÊ đảmÊ sựÊ cânÊ

bằngÊ vềÊ quyềnÊ lợiÊ vàÊ nghĩaÊ vụÊ củaÊ cácÊ

nướcÊthànhÊviênÊtrongÊbốiÊcảnhÊHoaÊKỳÊ

rútÊkhỏiÊHiệpÊđịnhÊTPP.Ê20ÊnhómÊnghĩaÊ

vụÊ tạmÊ hoãnÊ nàyÊ baoÊ gồmÊ 11Ê nghĩaÊ vụÊ

liênÊ quanÊ tớiÊ ChươngÊ SởÊ hữuÊ tríÊ tuệ,Ê 2Ê

nghĩaÊ vụÊ liênÊ quanÊ đếnÊ ChươngÊ MuaÊ

sắmÊcủaÊChínhÊphủÊvàÊ7ÊnghĩaÊvụÊcònÊlạiÊ

liênÊ quanÊ tớiÊ 7Ê ChươngÊ làÊ QuảnÊ lýÊ hảiÊ

quanÊvàÊTạoÊthuậnÊlợiÊThươngÊmại,ÊĐầuÊ

tư,ÊThươngÊmạiÊdịchÊvụÊxuyênÊbiênÊgiới,Ê

DịchÊ vụÊ TàiÊ chính,Ê ViễnÊ thông,Ê MôiÊ

trường,ÊMinhÊ bạchÊ hóaÊ vàÊ ChốngÊ thamÊ

nhũng.Ê TuyÊ nhiên,Ê toànÊ bộÊ cácÊ camÊ kếtÊ

vềÊ mởÊ cửaÊ thịÊ trườngÊ trongÊ HiệpÊ địnhÊ

TPPÊ vẫnÊ đượcÊ giữÊ nguyênÊ trongÊ HiệpÊ

địnhÊCPTPP. 

GiáÊtrịÊđóngÊgópÊvàoÊGDPÊvàÊthươngÊ

mạiÊ toànÊ cầuÊ củaÊ HiệpÊ địnhÊ CPTPPÊ

tươngÊ ứngÊ làÊ 15%Ê vàÊ 15%.Ê ViệcÊ cácÊ

nước,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊ

NhậtÊ BảnÊ vàÊ Ca-na-đaÊ giảmÊ thuếÊ nhậpÊ

khẩuÊvềÊ0%ÊchoÊhàngÊhóaÊcủaÊtaÊsẽÊtạoÊraÊ

nhữngÊtácÊđộngÊtíchÊcựcÊtrongÊviệcÊthúcÊ

đẩyÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩu.Ê TheoÊ đó,Ê

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ khiÊ xuấtÊ khẩuÊ

hàngÊhóaÊsangÊthịÊtrườngÊcácÊnướcÊthànhÊ

viênÊ HiệpÊ địnhÊ CPTPPÊ sẽÊ đượcÊ hưởngÊ

camÊ kếtÊ cắtÊ giảmÊ thuếÊ quanÊ rấtÊ ưuÊ đãi.Ê



21  TRAV www.trav.gov.vn 

VềÊ cơÊ bản,Ê cácÊmặtÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ

thếÊmạnhÊcủaÊtaÊnhưÊnôngÊthủyÊsản,Êđiện,Ê

điệnÊ tửÊ đềuÊ đượcÊ xóaÊ bỏÊ thuếÊ ngayÊ khiÊ

HiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực.ÊVớiÊmứcÊđộÊcamÊ

kếtÊnhưÊvậy,ÊtheoÊnghiênÊcứuÊchínhÊthứcÊ

củaÊBộÊKếÊ hoạchÊvàÊĐầuÊ tư,Ê xuấtÊ khẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊcóÊthểÊsẽÊtăngÊthêmÊ4,04%Ê

đếnÊnămÊ2035. 

ViệcÊ cóÊ quanÊ hệÊ FTAÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ

CPTPPÊ sẽÊ giúpÊViệtÊNamÊ cóÊ cơÊ hộiÊ cơÊ

cấuÊ lạiÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ nhậpÊ khẩuÊ theoÊ

hướngÊ cânÊ bằngÊ hơn.Ê TheoÊmộtÊ nghiênÊ

cứuÊcủaÊNgânÊhàngÊThếÊgiớiÊđượcÊcôngÊ

bốÊ vàoÊ thángÊ 3Ê nămÊ 2018,Ê dựÊ báoÊ đếnÊ

nămÊ2030,ÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

cácÊnướcÊCPTPPÊ sẽÊ tăngÊ từÊ 54Ê tỷÊ đô-laÊ

MỹÊlênÊ80ÊtỷÊđô-laÊMỹ,ÊchiếmÊ25%ÊtổngÊ

lượngÊxuấtÊkhẩu. 

BênÊcạnhÊđó,ÊcácÊnướcÊCPTPPÊchiếmÊ

13,5%ÊGDPÊtoànÊcầuÊvớiÊtổngÊkimÊngạchÊ

thươngÊmạiÊhơnÊ10.000ÊtỷÊUSD,ÊlạiÊbaoÊ

gồmÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ nhưÊ NhậtÊ Bản,Ê

Ca-na-đa,ÊỐt-xtrây-liaÊsẽÊmởÊraÊnhiềuÊcơÊ

hộiÊkhiÊchuỗiÊcungÊứngÊmớiÊhìnhÊthành.Ê

ThamÊgiaÊCPTPPÊsẽÊgiúpÊxuÊhướngÊnàyÊ

phátÊ triểnÊ ngàyÊ càngÊ mạnhÊ mẽÊ hơn,Ê làÊ

điềuÊ kiệnÊ quanÊ trọngÊ đểÊ nângÊ tầmÊ trìnhÊ

độÊphátÊtriểnÊcủaÊnềnÊkinhÊtế,ÊtăngÊnăngÊ

suấtÊ laoÊ động,Ê giảmÊ dầnÊ việcÊ giaÊ côngÊ

lắpÊráp,ÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊcôngÊđoạnÊsảnÊ

xuấtÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊ hơn,Ê từÊ đóÊ

bướcÊsangÊgiaiÊđoạnÊphátÊtriểnÊcácÊngànhÊ

điệnÊ tử,Ê côngÊnghệÊ cao,Ê sảnÊphẩmÊnôngÊ

nghiệpÊ xanh...ÊĐâyÊ làÊ cơÊ hộiÊ rấtÊ lớnÊ đểÊ

nângÊtầmÊnềnÊkinhÊtếÊViệtÊNamÊtrongÊ5Ê-Ê

10ÊnămÊtới. 

CácÊ ngànhÊ dựÊ kiếnÊ cóÊ mứcÊ tăngÊ

trưởngÊ lớnÊ sẽÊ làÊ thựcÊ phẩm,Ê đồÊ uống,Ê

thuốcÊlá,ÊdệtÊmay,ÊmộtÊsốÊphânÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ vàÊ dịchÊ vụ.Ê TrongÊ đó,Ê mứcÊ tăngÊ

trưởngÊ lớnÊ nhấtÊ làÊ ởÊ cácÊ ngànhÊ thựcÊ

phẩm,Ê đồÊ uống,Ê thuốcÊ lá,Ê dệtÊ may,Ê hóaÊ

chất,ÊsảnÊphẩmÊnhựaÊvàÊđồÊda,ÊtrangÊthiếtÊ

bịÊvậnÊtải,ÊmáyÊmócÊvàÊcácÊtrangÊthiếtÊbịÊ

khác.ÊTheoÊnghiênÊcứuÊcủaÊBộÊKếÊhoạchÊ

vàÊ ĐầuÊ tư,Ê vớiÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ

nhẹÊvàÊthâmÊdụngÊlaoÊđộngÊkhác,ÊCPTPPÊ

cóÊthểÊtạoÊraÊmứcÊtăngÊtrưởngÊbìnhÊquânÊ

từÊ 4%Ê -Ê 5%Ê vàÊmứcÊ tăngÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ

thểÊđạtÊtừÊ8,7%Ê-Ê9,6%. 

VớiÊviệcÊ thamÊgiaÊHiệpÊđịnhÊCPTPP,Ê

ViệtÊNamÊtrởÊthànhÊđốiÊtácÊcủaÊ10ÊThànhÊ

viên:Ê Úc,Ê Brunei,Ê Canada,Ê Chile,Ê Nhật,Ê

Malaysia,Ê Mexico,Ê NewÊ Zealand,Ê PeruÊ

vàÊ Singapore.Ê TrongÊ sốÊ cácÊ nướcÊ này,Ê

ngoạiÊtrừÊBruneiÊkhôngÊnộiÊluậtÊhóaÊcácÊ

quyÊ địnhÊ vềÊ PVTMÊ cũngÊ nhưÊ khôngÊ

thànhÊ lậpÊcơÊquanÊchuyênÊ tráchÊđiềuÊ traÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,Ê hầuÊ hếtÊ cácÊ thànhÊ viênÊ cònÊ lạiÊ đãÊ

chủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊ cácÊ vănÊ bảnÊ phápÊ

luậtÊnhằmÊthựcÊthiÊcácÊcamÊkếtÊvềÊphòngÊ
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vệÊ thươngÊ mại.Ê VềÊ mặtÊ thựcÊ tiễnÊ kinhÊ

nghiệmÊđiềuÊtraÊPVTM,ÊtrongÊnhómÊcácÊ

đốiÊ tácÊ thànhÊ viênÊ CPTPP,Ê Úc,Ê CanadaÊ

nổiÊ bậtÊ làÊhaiÊquốcÊgiaÊ cóÊ sốÊ lượngÊ lớnÊ

cácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊhàngÊ

hóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.Ê 

ViệcÊnghiênÊcứu,ÊnắmÊrõÊcácÊquyÊđịnhÊ

PVTMÊcủaÊ cácÊ nướcÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ quanÊ

trọngÊgiúpÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊliênÊ

quanÊ cóÊ thểÊ theoÊ dõiÊ cũngÊ nhưÊ hợpÊ tácÊ

vớiÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ trongÊ quáÊ

trìnhÊđiềuÊtra.ÊTrongÊnộiÊdungÊnày,ÊCẩmÊ

nangÊ sẽÊ giớiÊ thiệuÊ sơÊ lượcÊ vềÊ hệÊ thốngÊ

cácÊ vănÊ bảnÊ phápÊ luậtÊ PVTMÊ cóÊ liênÊ

quanÊ củaÊ cácÊ nướcÊ cũngÊ nhưÊ dẫnÊ chiếuÊ

mộtÊsốÊquyÊđịnhÊquanÊtrọngÊnhằmÊhỗÊtrợÊ

doanhÊnghiệpÊbướcÊđầuÊ tìmÊhiểuÊvềÊcácÊ

quyÊ địnhÊ PVTMÊ củaÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

CPTPP.Ê 

2.ÊQuyÊđịnhÊvềÊPVTMÊtrongÊHiệpÊđịnhÊ

CPTPP 

HiệpÊđịnhÊCPTPPÊđưaÊraÊcácÊquyÊđịnhÊ

vềÊPVTMÊ(chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ vàÊ tựÊ vệ)Ê trongÊChươngÊ 6Ê -Ê PVTMÊ

gồmÊ 2Ê phần,Ê 8ÊĐiềuÊ khoảnÊ vàÊmộtÊ phụÊ

lụcÊkhuyếnÊnghịÊvềÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê tạiÊ ChươngÊ 4Ê –Ê SảnÊ

phẩmÊdệtÊmay,Ê cácÊnướcÊThànhÊviênÊđãÊ

thốngÊnhấtÊ vềÊ việcÊ cóÊ thểÊ ápÊdụngÊ biệnÊ

phápÊkhẩnÊcấpÊtrongÊtrườngÊhợpÊcầnÊthiếtÊ

vớiÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ cóÊ nhiềuÊ điểmÊ tươngÊ

đồngÊvớiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp.Ê 

DoÊ đó,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ đượcÊ

quyÊđịnhÊtạiÊHiệpÊđịnhÊCPTPPÊgồmÊcóÊ5Ê

biệnÊpháp: 

-ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầu; 

-ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp; 

-ÊBiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá; 

-ÊBiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp; 

-Ê BiệnÊ phápÊ khẩnÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ dệtÊ
may. 

NhưÊvậy,ÊsoÊvớiÊ03ÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

cơÊ bảnÊ (tựÊ vệÊ toànÊ cầu,Ê chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp),Ê cácÊ thànhÊ viênÊ

CPTPPÊ đãÊ đàmÊ phánÊ bổÊ sungÊ 02Ê biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê TrongÊ đó,Ê

biệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊlàÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊápÊdụngÊtrongÊtrườngÊhợpÊcamÊkếtÊ

củaÊ HiệpÊ địnhÊ dẫnÊ đếnÊ việcÊ giaÊ tăngÊ

hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩu,Ê gâyÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊ trọngÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê trongÊ ChươngÊ DệtÊ

mayÊ (ChươngÊ 4)Ê củaÊ HiệpÊ định,Ê cácÊ

thànhÊ viênÊ cóÊ quyÊ địnhÊ vềÊ biệnÊ phápÊ

khẩnÊ cấp,Ê ápÊ dụngÊ riêngÊ vớiÊ hàngÊ dệtÊ

may.Ê BiệnÊ phápÊ khẩnÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ

dệtÊmayÊ cóÊ nhiềuÊ điểmÊ tươngÊ đồngÊ vớiÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ chuyểnÊ tiếp.Ê CácÊ điểmÊ

khácÊ biệtÊ giữaÊ hayÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ gồmÊ

có: 
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-ÊVềÊthờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊcủaÊhaiÊbiệnÊpháp:ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđượcÊ

ápÊdụngÊtrongÊthờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊlàÊbaÊnămÊkểÊtừÊngàyÊHiệpÊđịnhÊnàyÊcóÊhiệuÊlực,Ê

trừÊtrườngÊhợpÊviệcÊcắtÊgiảmÊthuếÊhoặcÊgiảmÊthuếÊhàngÊhóaÊdiễnÊraÊtrongÊthờiÊgianÊ

dàiÊhơn,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊđóÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊsẽÊlàÊthờiÊgianÊcắtÊgiảmÊthuếÊtheoÊ

giaiÊđoạnÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊđó.ÊĐốiÊvớiÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay,Ê

thờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊdàiÊhơnÊkháÊnhiều,ÊthờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊđượcÊxácÊđịnhÊlàÊlàÊ

giaiÊđoạnÊbắtÊđầuÊtừÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊgiữaÊcácÊbênÊliênÊquanÊchoÊđếnÊ05Ê

nămÊ sauÊngàyÊBênÊnhậpÊkhẩuÊxóaÊbỏÊ thuếÊ choÊhàngÊhóaÊ củaÊBênÊxuấtÊ khẩuÊ theoÊ

HiệpÊđịnhÊnày. 

VềÊđốiÊtượngÊápÊdụng:ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊápÊdụngÊvớiÊtấtÊcảÊcácÊngànhÊ

hàngÊ(baoÊgồmÊcảÊsảnÊphẩmÊdệtÊmay)ÊcònÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊ

chỉÊápÊdụngÊriêngÊvớiÊhàngÊdệtÊmay.Ê 

BảngÊ2:ÊThôngÊtinÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrongÊHiệpÊđịnhÊCPTPP 
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3.ÊQuyÊđịnhÊvềÊPVTMÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊCPTPP 

3.1.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊÚc 

3.1.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

BảngÊ3:ÊDanhÊmụcÊcácÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊÚc 

PhápÊluậtÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp 
PhápÊluậtÊvềÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệ 

-ÊĐạoÊluậtÊHảiÊquanÊ1901Ê(sửaÊđổiÊ1988,Ê1999,Ê2003,Ê
2011,Ê2012,Ê2013) 

QuyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ tựÊ vệÊ
1998 

QuyÊđịnhÊHảiÊquanÊ1926Ê (sửaÊđổiÊnămÊ1998,Ê1999,Ê
2003,Ê2004 

ĐạoÊ luậtÊ vềÊ ỦyÊ banÊ năngÊ
suấtÊ 1998Ê (ProductivityÊ
CommissionÊAct) 

ĐạoÊ luậtÊ ThuếÊ quanÊ (chốngÊ bánÊ pháÊ giá)1975Ê (sửaÊ
đổiÊ1998,Ê1999,Ê2012,Ê2013) 

  

HướngÊdẫnÊcủaÊBộÊtrưởngÊvềÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊtrongÊ
điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(PhụÊlụcÊcủaÊĐạoÊluậtÊHảiÊ
quanÊ1901) 

  

LinkÊthamÊkhảoÊvănÊbảnÊphápÊluật: 
Êhttps://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-
system 

https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/wto/Pages/trade-remedies 
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ÚcÊlàÊmộtÊthànhÊviênÊCPTPPÊsớmÊxâyÊdựngÊcácÊvănÊbảnÊhướngÊdẫnÊchiÊtiếtÊviệcÊ

điềuÊtra,ÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrướcÊcảÊkhiÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊđượcÊđưaÊvàoÊ

camÊ kếtÊ trongÊ khuônÊ khổÊWTO.Ê TrongÊ đó,ÊÚcÊ duyÊ trìÊ vàÊ hoànÊ thiệnÊ 03Ê vănÊ bảnÊ

hướngÊdẫnÊvềÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ

02ÊvănÊbảnÊhướngÊdẫnÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊCùngÊvớiÊđó,ÊcácÊkháiÊniệm,Ê

hướngÊdẫnÊ cụÊ thểÊ vềÊ việcÊđiềuÊ tra,Ê ápÊdụngÊ cácÊbiệnÊphápÊPVTMÊcũngÊđượcÊxâyÊ

dựngÊ thànhÊcẩmÊnangÊhướngÊdẫnÊcôngÊkhai,ÊgiúpÊchoÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊnhưÊcácÊ

bênÊliênÊquanÊcóÊthểÊdễÊdàngÊtheoÊtiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra8.Ê 

VềÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊÚcÊđưaÊraÊcácÊquyÊđịnhÊkhungÊthờiÊgianÊcơÊbảnÊvàÊphùÊhợpÊ

vớiÊcácÊcamÊkếtÊtạiÊWTO: 

VụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp 

 ĐểÊphụcÊvụÊchoÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp,ÊÚcÊđãÊ

xâyÊdựngÊchiÊtiếtÊvàÊthốngÊnhấtÊvềÊcácÊnộiÊdungÊliênÊquanÊđếnÊthủÊtụcÊcũngÊnhưÊnộiÊ

dungÊđiềuÊtra.ÊTheoÊđó,ÊtrongÊcuộcÊđiềuÊtraÊcủaÊÚc,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊtuânÊthủÊchặtÊ

chẽÊcácÊmốcÊthờiÊgianÊliênÊquanÊđếnÊKếtÊluậnÊsơÊbộ,ÊcôngÊbốÊthôngÊtinÊtrọngÊyếuÊvàÊ

kếtÊluậnÊcuốiÊcùng.Ê 

BiểuÊđồÊ1:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊÚcÊÊ 

8
ÊLinkÊtàiÊliệuÊcẩmÊnangÊcủaÊÚcÊhướngÊdẫnÊvềÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp:Ê 

ÊÊÊÊhttps://www.industry.gov.au/data-and-publications/dumping-and-subsidy-manualÊ 
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NộiÊdungÊquyÊđịnhÊphápÊ luậtÊvềÊđiềuÊ
traÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ cóÊ
mộtÊsốÊđiểmÊđángÊquanÊtâmÊnhưÊsau: 

·ÊQuyÊ địnhÊ vềÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ phiÊ thịÊ
trường:ÊÚcÊcóÊquyÊđịnhÊvềÊviệcÊsửÊdụngÊ
phươngÊ phápÊ tínhÊ toánÊ giáÊ trịÊ thôngÊ
thườngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊxứÊtừÊcácÊ
nướcÊcóÊnềnÊkinhÊtếÊphiÊ thịÊ trường.ÊVớiÊ
cácÊ phươngÊ phápÊ này,Ê biênÊ độÊ bánÊ pháÊ
giáÊ đượcÊ tínhÊ toánÊ thườngÊ rấtÊ cao,Ê gâyÊ
bấtÊ lợiÊ choÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩu.Ê NămÊ
2008,ÊViệtÊNamÊđãÊđượcÊÚcÊ côngÊnhậnÊ
nềnÊkinhÊ tếÊ thịÊ trườngÊvàÊsẽÊkhôngÊchịuÊ
ảnhÊhưởngÊbởiÊquyÊđịnhÊnàyÊcủaÊÚc.ÊTuyÊ
nhiên,Ê ÚcÊ vẫnÊ cóÊ thểÊ xemÊ xétÊ ápÊ dụngÊ
việcÊtínhÊtoánÊriêngÊtrongÊtrườngÊhợpÊxácÊ
địnhÊngànhÊhàngÊ liênÊquanÊ cóÊ tìnhÊhìnhÊ
thịÊ trườngÊ đặcÊ biệtÊ (particularÊ marketÊ
economy)Ê hoặcÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ chuyểnÊ đổiÊ
(economyÊinÊtransition). 

·ÊĐiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ
chốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp:ÊÚcÊđãÊ
sớmÊ cóÊ quyÊ địnhÊ vềÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ
tránhÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê
chốngÊ trợÊ cấp,Ê gồmÊ (1)Ê HàngÊ lắpÊ rápÊ
hàngÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊÚc;Ê(2)ÊHàngÊlắpÊrápÊ
ởÊnướcÊ thứÊba;Ê (3)ÊXuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊ
quaÊ mộtÊ hoặcÊ nhiềuÊ nướcÊ thứÊ ba;Ê (4)Ê
ThỏaÊ thuậnÊgiữaÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩu;Ê (5)Ê
LẩnÊtránhÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊbiệnÊpháp;ÊvàÊ
(6)ÊSửaÊđổiÊhàngÊhóa. 

·ÊĐiềuÊtraÊlại:ÊCănÊcứÊtrênÊquyÊđịnhÊvềÊ
việcÊràÊsoátÊlạiÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊ
chốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp,ÊcácÊvụÊ
việcÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊđượcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊ
traÊlạiÊvàÊquyếtÊđịnhÊcủaÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ
lạiÊsẽÊthayÊthếÊchoÊquyếtÊđịnhÊbanÊđầu.Ê 

·ÊChoÊđếnÊnayÊÚcÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ
37ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ
04ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp.ÊThựcÊ
tiễnÊchoÊthấyÊÚcÊrấtÊthậnÊtrọngÊtrongÊviệcÊ
đưaÊraÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ
PVTMÊvớiÊ17ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ
giáÊvàÊ02ÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp.Ê 

VụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ 

PhápÊ luậtÊ ÚcÊ khôngÊ đưaÊ raÊ mộtÊ vănÊ
bảnÊcụÊthểÊvềÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊ tựÊ vệ.Ê ThủÊ tụcÊ điềuÊ traÊ đượcÊ banÊ
hànhÊdướiÊdạngÊmộtÊthôngÊbáoÊkèmÊtheoÊ
ĐạoÊ luậtÊ vềÊ ỦyÊ banÊ năngÊ suấtÊ
(ProductivityÊ act).Ê TheoÊ đó,Ê trongÊ vụÊ
việcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcầnÊ
đảmÊbảo: 

·ÊVềÊ thủÊ tụcÊđiềuÊ tra:Ê (1)ÊĐảmÊbảoÊ tổÊ
chứcÊthamÊvấnÊvàÊcácÊhìnhÊthứcÊphùÊhợpÊ
đểÊ cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ cungÊ cấpÊ bằngÊ
chứngÊvàÊlậpÊluận;Ê(2)ÊCôngÊkhaiÊcácÊkếtÊ
quảÊđiềuÊ traÊđảmÊbảoÊđúngÊ luậtÊvàÊ thựcÊ
tiễn;ÊvàÊ(3)ÊBảoÊmậtÊcácÊthôngÊtinÊmậtÊdoÊ
cácÊbênÊliênÊquanÊcungÊcấp. 

·ÊVềÊ điềuÊ kiệnÊ ápÊ dụng:Ê (1)Ê ápÊ dụngÊ
đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊÚcÊ cóÊ
lượngÊ giaÊ tăngÊ (tươngÊ đốiÊ vàÊ tuyệtÊ đối)Ê
gâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊngànhÊ
sảnÊxuấtÊtrongÊnước;Ê(2)ÊloạiÊtrừÊápÊdụngÊ
đốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊ
đangÊ phátÊ triểnÊ vớiÊ điềuÊ kiệnÊ vềÊ tỷÊ lệÊ
nhậpÊkhẩuÊtheoÊquyÊđịnh.Ê 

·ÊBiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đượcÊ ápÊ dụng:Ê (1)Ê
HạnÊngạch;Ê(2)ÊHạnÊngạchÊthuếÊquan;ÊvàÊ
(3)ÊThuếÊbổÊsung. 
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·ÊTrênÊthựcÊtiễn,ÊmặcÊdùÊlàÊmộtÊThànhÊviênÊtíchÊcựcÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ
vệÊthươngÊmại,ÊÚcÊlạiÊkhôngÊưuÊtiênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊChoÊđếnÊnay,ÊÚcÊchỉÊ
mớiÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊ04ÊvụÊviệcÊtựÊvệ.ÊVụÊviệcÊgầnÊnhấtÊmàÊÚcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ
đượcÊthựcÊhiệnÊtừÊnămÊ2013.Ê 

Ê3.1.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊ 

ThẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊÚcÊđượcÊgiaoÊchoÊhaiÊcơÊquan: 

-ÊỦyÊ banÊ chốngÊbánÊ pháÊgiáÊ (Anti-dumpingÊCommission)9:ÊĐâyÊ làÊ đơnÊvịÊ trựcÊ

thuộcÊBộÊCôngÊnghiệpÊ–ÊKhoaÊhọcÊ–ÊNăngÊ lượngÊ vàÊNguồnÊ lựcÊ củaÊÚc.ÊỦyÊ banÊ

đượcÊ giaoÊ nhiệmÊ vụÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ và/hoặcÊ

chốngÊtrợÊcấp.ÊỦyÊbanÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchịuÊtráchÊnhiệmÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊvàÊđưaÊ

raÊkhuyếnÊnghịÊđểÊBộÊbanÊhànhÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊpháp.ÊCácÊquyếtÊđịnhÊcủaÊ

BộÊvàÊỦyÊbanÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊsẽÊđượcÊràÊsoátÊbởiÊBanÊhộiÊthẩmÊràÊ

soátÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊnếuÊcóÊyêuÊcầuÊcủaÊcácÊbênÊliênÊquanÊtrongÊvòngÊ

30ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊbanÊhànhÊquyếtÊđịnhÊcóÊliênÊquan.Ê 

9ÊTrangÊđiệnÊtửÊ:Êhttps://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system 

BiểuÊđồÊ2:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊÚc 
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ThôngÊtinÊliênÊhệÊcủaÊỦyÊban: 

Þ EmailÊclientsupport@adcommission.gov.au 

Þ PhoneÊ13Ê28Ê46ÊorÊ+61Ê2Ê6213Ê6000 

Þ FaxÊ+61Ê3Ê8539Ê2499 

Þ ĐịaÊchỉÊhòmÊthư:ÊGPOÊBoxÊ2013,ÊCanberraÊACTÊ2600 

-Ê ỦyÊ banÊ năngÊ suấtÊ (ProductivityÊ Commission)10:Ê LàÊ đơnÊ vịÊ thuộcÊChínhÊ phủ,Ê
chuyênÊtráchÊđiềuÊtra,ÊnghiênÊcứuÊvàÊđánhÊgiáÊvềÊtìnhÊhình,ÊthựcÊtrạngÊcácÊngànhÊsảnÊ
xuất.ÊỦyÊbanÊgồmÊcóÊChủÊtịchÊvàÊcácÊủyÊviênÊđượcÊphânÊcôngÊthựcÊhiệnÊcácÊvụÊviệcÊ
cụÊthể.Ê 

ThôngÊtinÊliênÊhệÊcủaÊỦyÊban: 

Þ ĐịaÊchỉ: 
ÊÊÊLevelÊ8,ÊTwoÊMelbourneÊQuarter 
ÊÊ 697ÊCollinsÊStreet 
ÊÊ DocklandsÊVicÊ3008,ÊAustralia 

Þ ĐịaÊchỉÊthưÊtín: 
Ê LockedÊBagÊ2,ÊCollinsÊStÊEast 
Ê MelbourneÊVicÊ8003,ÊAustralia 

Þ ĐiệnÊthoại: 
Ê Telephone:Ê(03)Ê9653Ê2100 
Ê Fax:Ê(03)Ê9653Ê2199 
Ê Freecall:Ê1800Ê020Ê083 

3.2.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊBruneiÊ 

ChoÊđếnÊnay,ÊBruneiÊchưaÊxâyÊdựngÊphápÊluậtÊPVTMÊcũngÊnhưÊthànhÊlậpÊcơÊquanÊ
PVTM.ÊDoÊđó,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊBruneiÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊPVTM,ÊvụÊviệcÊsẽÊđượcÊ
tiếnÊhànhÊdựaÊtrênÊcácÊcamÊkếtÊcủaÊWTOÊvớiÊkhungÊthờiÊgianÊcơÊbản.Ê 

-ÊĐiềuÊtraÊtựÊvệ:Ê9ÊthángÊ–Ê12Êtháng 

-ÊĐiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp:Ê12ÊthángÊ–Ê18ÊthángÊ 

 

10ÊTrangÊđiệnÊtử:Êhttps://www.pc.gov.au/ 



29  TRAV www.trav.gov.vn 

3.3.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊChile 

3.3.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

PhápÊluậtÊPVTMcủaÊChileÊgồmÊcóÊLuậtÊsốÊ18.525ÊquyÊđịnhÊvềÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊ
hóaÊvàÊcácÊvănÊbảnÊhướngÊdẫnÊthiÊhànhÊvềÊchốngÊbópÊméoÊthịÊtrường.ÊTheoÊphápÊluậtÊ
củaÊChile,ÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊnhằmÊchốngÊlạiÊsựÊbópÊméoÊgiáÊcả,Ê
ảnhÊhưởngÊđếnÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrường.ÊCácÊquyÊđịnhÊcủaÊChileÊbámÊsátÊcácÊcamÊ
kếtÊWTO.Ê 

BảngÊ4:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊChile 

PhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊChileÊchiaÊ03ÊbiệnÊphápÊPVTMÊthànhÊ02ÊthủÊtụcÊđiềuÊtra: 

-ÊThủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầu:Ê 

+ÊCănÊcứÊ tiềnÊhànhÊđiềuÊ traÊdựaÊ trênÊđơnÊyêuÊcầuÊcủaÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnước. 

+ÊNộiÊdungÊđiềuÊtra,Ê thờiÊgianÊđiềuÊtra,Ê thamÊvấn,ÊbảoÊmậtÊ thôngÊtinÊlàÊcácÊquyÊ
địnhÊmàÊChileÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊcamÊkếtÊtheoÊcácÊHiệpÊđịnhÊWTO. 

+ÊQuyếtÊđịnhÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊsẽÊdựaÊtrênÊkếtÊquảÊbỏÊphiếuÊcủaÊỦyÊbanÊ
theoÊnguyênÊtắcÊđaÊsố.Ê 

-ÊThủÊtụcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊ 

+ÊCănÊcứÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊ traÊdựaÊ trênÊđơnÊyêuÊcầuÊcủaÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnước 

+ÊCácÊquyÊđịnhÊvềÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,ÊnộiÊdungÊđiềuÊtraÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊcácÊcamÊ
kếtÊtheoÊcácÊHiệpÊđịnhÊWTO. 

+ÊChileÊcóÊquyÊđịnhÊvềÊtìnhÊhìnhÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệtÊnhưngÊkhôngÊcóÊnộiÊdungÊápÊ

STT TênÊvănÊbản 

1 

QuyÊđịnhÊvềÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊ1995Ê(sửaÊđổiÊnămÊ1999) 
2 

QuyÊđịnhÊvềÊchốngÊbópÊméoÊ2012 

LinkÊtàiÊliệuÊthamÊkhảo:Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
FE_S_S005.aspx 

Hoặc:Êhttps://www.cndp.cl/sitios_interes.asp?inferior=interior_mapasitio.asp 
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dụngÊchiÊtiết. 

+ÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊcũngÊđượcÊdựaÊtrênÊkếtÊquảÊbỏÊphiếuÊcủaÊỦyÊbanÊ
theoÊnguyênÊtắcÊđaÊsố.Ê 

VềÊcơÊbản,ÊphápÊluậtÊPVTMÊquyÊđịnhÊgầnÊnhưÊnguyênÊvănÊcácÊnộiÊdungÊcamÊkếtÊ
theoÊWTO,ÊdoÊđó,ÊmộtÊsốÊnộiÊdungÊvềÊmặtÊphápÊ lýÊnhưÊquyÊđịnhÊvềÊ tìnhÊhìnhÊ thịÊ
trườngÊđặcÊbiệtÊchưaÊđượcÊlàmÊrõÊvàÊphụÊthuộcÊvàoÊcácÊphánÊquyếtÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊ
tra.Ê 

3.3.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊ 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊChileÊđượcÊthànhÊlậpÊdướiÊdạngÊmộtÊỦyÊbanÊquốcÊgia,ÊgồmÊ

đạiÊ diệnÊ củaÊ nhiềuÊ đơnÊ vịÊBộÊ ngànhÊ (TổngÊThanhÊ traÊKinhÊ tế,Ê BộÊTàiÊ chính,ÊBộÊ

NôngÊnghiệp,ÊBộÊNgoạiÊGiao,ÊNgânÊhàngÊnhàÊnước,ÊBộÊphátÊtriểnÊduÊlịchÊvàÊcảÊCơÊ

quanÊHảiÊquan)11.ÊChủÊtịchÊcủaÊỦyÊbanÊnàyÊlàÊLãnhÊđạoÊcủaÊTổngÊThanhÊtraÊKinhÊtế.Ê

ThưÊkýÊcủaÊỦyÊbanÊdoÊđạiÊdiệnÊBộÊNgoạiÊgiaoÊđảmÊnhiệm.Ê 

ỦyÊbanÊquốcÊgiaÊcủaÊChileÊchịuÊtráchÊnhiệpÊtưÊvấnÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊlậpÊhồÊsơÊ

yêuÊcầuÊvàÊtiếnÊhànhÊcácÊbướcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊ

phápÊluật.Ê 

ĐịaÊchỉÊliênÊhệÊcủaÊỦyÊbanÊquốcÊgia: 

TênÊtiếngÊTâyÊBanÊNha:ÊComisiónÊNacionalÊencargadaÊdeÊinvestigarÊlaÊexistenciaÊ

deÊdistorsionesÊenÊelÊprecioÊdeÊlasÊmercaderíasÊimportadasÊMorandéÊ 

ĐịaÊchỉ:Ê115,Ê1ºÊpisoÊSantiagoÊ 

Tel.:Ê+56Ê2Ê2670Ê2564Ê 

Fax:Ê+56Ê2Ê2670Ê2419Ê 

E-mail:Êsectec@bcentral.cl 

TrangÊđiệnÊtử:Ê 

https://www.cndp.cl/sitios_interes.asp?inferior=interior_mapasitio.aspÊ 

11ÊVănÊbảnÊthôngÊbáoÊWTOÊsốÊG/ADP/N/1/CHL/2/Suppl.1ÊG/SCM/N/1/CHL/2/Suppl.1ÊG/SG/N/1/CHL/2/Suppl.2 
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3.4.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊNhậtÊBản 

3.4.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

 ĐốiÊvớiÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊNhậtÊBảnÊđãÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ8ÊLuậtÊ
ThuếÊquan,ÊPhápÊlệnhÊvàÊhướngÊdẫnÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊ
vàÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊ(biệnÊphápÊTựÊvệ).Ê 

BảngÊ5:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊNhậtÊBảnÊ 

 CácÊquyÊđịnhÊvàÊhướngÊdẫnÊcủaÊNhâtÊBảnÊrấtÊrõÊràngÊvàÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊcamÊ
kếtÊcủaÊWTO.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊvănÊbảnÊhướngÊdẫnÊvềÊthủÊtụcÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊNhậtÊ
BảnÊcóÊnhữngÊquyÊđịnhÊrấtÊchặtÊchẽÊliênÊquanÊđến: 

 -ÊTỷÊlệÊđaÊsốÊcủaÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcóÊquyềnÊnộpÊđơnÊyêuÊ
cầuÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ(trênÊ50%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,Ê
quyÊđịnhÊnàyÊchặtÊhơnÊsoÊvớiÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO); 

 -ÊDoanhÊnghiệpÊnắmÊquyềnÊkiểmÊsoátÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊkhiÊxemÊxétÊvấnÊđềÊ
doanhÊnghiệpÊliênÊkết; 

 -ÊMôÊtảÊchiÊtiếtÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊchứngÊminhÊcácÊđiềuÊkiệnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ
trongÊhồÊsơÊyêuÊcầu.Ê 

 -ÊXácÊđịnhÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

 -ÊHướngÊdẫnÊchiÊtiếtÊvềÊcáchÊthứcÊyêuÊcầuÊthamÊvấn,ÊbaoÊgồmÊcảÊđơnÊvịÊphụÊ
tráchÊthamÊvấn.Ê 

STT TênÊvănÊbản 

1 LuậtÊThuếÊquanÊ–Ê1910 

2 
QuyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊ
cấpÊsốÊ416Ê–Ê1994 

3 
HướngÊdẫnÊvềÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ-1997Ê(sửaÊ
đổi,ÊbổÊsungÊvàoÊcácÊnămÊ2016,Ê2019) 

4 QuyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊsốÊ110Ê–Ê200912 

LinkÊtàiÊliệuÊthamÊkhảo:ÊResultsÊlistÊ(wto.org) 

Hoặc:ÊRelevantÊlawsÊandÊregulations : JapanÊCustoms 

12  Cabinet Order on Emergency Duty, etc. (kanzei.or.jp) 
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-ÊHướngÊdẫnÊchiÊtiếtÊvềÊcácÊnộiÊdungÊthẩmÊđịnhÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ
phápÊPVTM. 

-ÊHướngÊdẫnÊvềÊnộiÊdungÊđiềuÊtra,ÊthờiÊgianÊđiềuÊtra,ÊvấnÊđềÊchấmÊdứtÊđiềuÊtraÊđềuÊ
rấtÊchiÊtiếtÊnhưÊmộtÊbảnÊcẩmÊnangÊđiềuÊtraÊvụÊviệc.Ê 

-ÊĐặcÊbiệt,ÊvớiÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp,ÊNhậtÊBảnÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊviệcÊ
xácÊđịnhÊvàÊtínhÊtoánÊmứcÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊtừngÊdạngÊchươngÊtrìnhÊcụÊthể.Ê 

NhưÊvậy,ÊNhậtÊBảnÊcóÊkhungÊthờiÊgianÊcụÊthểÊchoÊtừngÊbướcÊđiềuÊtraÊcácÊvụÊviệcÊ
chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp.ÊThờiÊgianÊđiềuÊtraÊkéoÊdàiÊtrongÊvòngÊ1ÊnămÊvớiÊ
cácÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊthôngÊquaÊthôngÊtinÊđượcÊcungÊcấpÊvàÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊtạiÊ
chỗ.ÊCácÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊgồmÊcó: 

-ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra; 

-ÊTổngÊhợpÊthôngÊtinÊdoÊcácÊbênÊcungÊcấp; 

-ÊThẩmÊtraÊtạiÊchỗ; 

-ÊKếtÊluậnÊsơÊbộ; 

-ÊCôngÊbốÊthôngÊtinÊtrọngÊyếu: 

-ÊKếtÊluậnÊcuốiÊcùng.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊNhậtÊBản 

 

Khoảng 90-120 ngày 

Khoảng 180 ngày 

Khoảng 240 ngày 

Khoảng 300 ngày 

Khoảng 360 ngày 

Khoảng 60 ngày 



33  TRAV www.trav.gov.vn 

ĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(NhậtÊBảnÊgọiÊlàÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấp),Ê

quyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊđượcÊcânÊđốiÊgồmÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

BiểuÊđồÊ4:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊtựÊvệÊcủaÊNhậtÊBản 

HiệnÊnay,ÊtrongÊcẩmÊnangÊvàÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊcủaÊNhậtÊBảnÊkhôngÊđưaÊraÊ

cácÊmốcÊ thờiÊ gianÊ cụÊ thểÊ nhưÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊtrợÊcấp.ÊDoÊđó,ÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊcủaÊmộtÊvụÊviệcÊtựÊvệÊcủaÊNhậtÊBảnÊsẽÊtuânÊ

thủÊtheoÊphápÊluậtÊWTOÊ(kéoÊdàiÊkhôngÊquáÊ01Ênăm).Ê 

VềÊmặtÊ thựcÊtiễn,ÊNhậtÊBảnÊcũngÊkhôngÊphảiÊ làÊmộtÊquốcÊgiaÊ tíchÊcựcÊsửÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ(khởiÊxướngÊ01ÊvụÊviệcÊvàÊápÊ

dụngÊ0ÊvụÊviệc),ÊcóÊthểÊđâyÊlàÊlýÊdoÊNhậtÊBảnÊchưaÊxâyÊdựngÊkhungÊthờiÊgianÊchiÊtiếtÊ

vớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊnày.ÊDoÊđó,ÊcácÊbướcÊđiềuÊtraÊsẽÊđượcÊlinhÊhoạtÊvàÊđảmÊbảoÊ

tổngÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊtheoÊcamÊkếtÊWTO.ÊÊ 

3.4.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊ 

ViệcÊđiềuÊtraÊcácÊvụÊviệcÊPVTMÊcủaÊNhậtÊBảnÊđượcÊthựcÊhiệnÊdoÊcácÊnhómÊđiềuÊ

traÊ(baoÊgồmÊBộÊTàiÊChính,ÊBộÊKinhÊtế,ÊThươngÊmạiÊvàÊCôngÊnghiệpÊvàÊcácÊđơnÊvịÊ

BộÊ ngànhÊ quảnÊ lýÊ khácÊ cóÊ liênÊ quan).Ê TrongÊ đó,Ê BộÊ TàiÊ ChínhÊ vàÊ BộÊ KinhÊ tế,Ê

ThươngÊmạiÊvàÊCôngÊnghiệpÊđóngÊvaiÊtròÊcơÊquanÊđầuÊmối.ÊĐơnÊvịÊđầuÊmốiÊcụÊthểÊ

nhưÊsau: 

-ÊPhòngÊchínhÊsáchÊvàÊphápÊluậtÊthuếÊcủaÊTổngÊCụcÊThuếÊ-ÊBộÊTàiÊchínhÊ 
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ĐịaÊchỉ:ÊTariffÊPolicyÊandÊLegalÊDivisionÊofÊtheÊCustomsÊandÊTariffÊBureau,ÊMin-

istryÊofÊFinanceÊ3-1-1ÊKasumigaseki,ÊChiyoda-ku,ÊTokyo,Ê100-8940ÊJapan 

ĐiệnÊthoại:Ê+81-3-3581-4786 

SốÊfax:Ê+81-3-5251-2173 

Email:Êanti.dumping@mof.go.jp 

-ÊPhòngÊđiềuÊtraÊPVTMÊ–ÊCụcÊhợpÊtácÊkinhÊtếÊthươngÊmạiÊ–ÊBộÊKinhÊtế,ÊThươngÊ

mạiÊvàÊCôngÊnghiệp 

ĐịaÊchỉ:ÊOfficeÊforÊTradeÊRemedyÊInvestigationsÊofÊtheÊTradeÊControlÊDepartmentÊ

ofÊ theÊTradeÊandÊEconomicÊCooperationÊBureau,ÊMinistryÊofÊEconomy,ÊTradeÊandÊ

IndustryÊ1-3-1ÊKasumigaseki,ÊChiyoda-ku,ÊTokyo,Ê100-8901ÊJapan 

ĐiệnÊthoại:Ê+81-3-3501-3462Ê 

SốÊFax:Ê+81-3-3501-0992 

Email:Êqqfcbk@meti.go.jpÊ 

VềÊcơÊchếÊlàmÊviệc,ÊnhómÊđiềuÊtraÊsẽÊđượcÊthànhÊlậpÊsauÊkhiÊvụÊviệcÊđượcÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊ traÊvàÊkếtÊ luậnÊđiềuÊtraÊcủaÊnhómÊsẽÊ làÊcănÊcứÊđểÊbanÊhànhÊcácÊQuyếtÊ

địnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊvàÊchínhÊthức.ÊCácÊQuyếtÊđịnhÊnàyÊsẽÊdoÊBộÊTàiÊ

chínhÊbanÊhành.Ê 
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3.5.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊCanada 

3.5.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

BảngÊ6:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊCanada 

TrongÊ sốÊ cácÊ vănÊbảnÊđượcÊ liệtÊ kêÊ trongÊbảngÊ trên,ÊĐạoÊ luậtÊ vềÊ cácÊ biệnÊphápÊ
nhậpÊkhẩuÊđặcÊbiệtÊlàÊvănÊbảnÊquanÊtrọngÊnhất,ÊđượcÊbanÊhànhÊvàoÊnămÊ2004,ÊsửaÊ
đổiÊvàoÊnămÊ2016,Ê2017ÊvàÊnămÊ2019.ÊGầnÊđâyÊnhất,ÊnămÊ2020,ÊCanadaÊđãÊbanÊhànhÊ
bổÊsungÊmộtÊsốÊquyÊđịnhÊliênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊnhậpÊkhẩuÊđặcÊbiệtÊápÊdụngÊ
trongÊthờiÊkỳÊnềnÊkinhÊtếÊbịÊảnhÊhưởngÊbởiÊdịchÊbệnhÊCovid-19.ÊCácÊvănÊbảnÊphápÊ
luậtÊđềuÊđượcÊthôngÊbáoÊđầyÊđủÊtrênÊ trangÊ thôngÊtinÊđiệnÊ tửÊcủaÊWTO.ÊTrongÊgiaiÊ
đoạnÊ2016,Ê2017,ÊCanadaÊđãÊbổÊsungÊnhiềuÊquyÊđịnhÊhoànÊthiệnÊphápÊluậtÊphòngÊvệÊ
thươngÊmại,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊnộiÊdungÊvềÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ
giá,ÊchốngÊtrợÊcấp: 

· ĐiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấp:ÊCanadaÊ bổÊ
sungÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiá/ÊchốngÊtrợÊcấpÊ
làmÊcơÊsởÊmởÊrộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊnhằmÊbảoÊđảmÊhiệuÊlựcÊcủaÊbiệnÊ
phápÊtrênÊthựcÊtế. 

· RàÊsoátÊphạmÊviÊsảnÊphẩm:ÊCanadaÊđưaÊraÊquyÊtrìnhÊxemÊxétÊđánÊgiáÊmộtÊsảnÊ
phẩmÊcụÊthểÊnhằmÊxemÊxétÊviệcÊcóÊđưaÊsảnÊphẩmÊnàyÊvàoÊphạmÊviÊápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊhayÊkhông.Ê 

· GiáÊbịÊbópÊméo:ÊPhápÊ luậtÊCanadaÊđưaÊ raÊquyÊđịnhÊvềÊviệcÊ ápÊdụngÊphươngÊ
phápÊ tínhÊ toánÊ thayÊ thếÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ tìnhÊ hìnhÊ thịÊ trườngÊ đặcÊ biệtÊ

STT TênÊvănÊbản 

1 ĐạoÊluậtÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊnhậpÊkhẩuÊđặcÊbiệt 

2 ĐạoÊluậtÊTòaÊánÊQuốcÊtếÊCanada 

3 QuyÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊnhậpÊkhẩuÊđặcÊbiệt 

4 
CácÊquyÊđịnhÊmiễnÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhàngÊ
hóaÊcủaÊChile 

5 QuyÊtắcÊcủaÊTòaÊánÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊCanada 
LinkÊtàiÊliệu: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%40Symbol%3d+g%
2fadp%2fn%2f*+and++%40Symbol%
3d+can&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true 
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(ParticularÊmarketÊsituationÊ–ÊPMS).Ê 

· SựÊthamÊgiaÊcủaÊCôngÊđoàn:ÊCôngÊđoànÊlaoÊđộngÊđượcÊxácÊđịnhÊlàÊmộtÊbênÊliênÊ

quanÊcóÊquyềnÊxemÊxétÊ đưaÊ raÊ cácÊ khiếuÊnạiÊ cầnÊ thiếtÊ liênÊquanÊđếnÊviệcÊ ápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 

BiểuÊđồÊ5Ê:ÊThờiÊgianÊbiểuÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊCanada 

-ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp:ÊCanadaÊxácÊđịnhÊviệcÊđiềuÊ
traÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊ trợÊcấpÊ làÊhêtÊ sứcÊquanÊ trongÊ
côngÊtácÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊphápÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊcácÊ
hànhÊviÊthươngÊmạiÊkhôngÊcôngÊbằng.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊCanadaÊrấtÊcụÊthểÊvàÊ
đượcÊquyÊđịnhÊchặtÊchẽ.ÊTrongÊđó,ÊviệcÊđiềuÊtraÊthiệtÊhạiÊvàÊđiềuÊtraÊhànhÊviÊbánÊpháÊ
giá/ÊtrợÊcấpÊđượcÊthựcÊhiệnÊđộcÊlập. 
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3.5.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊ 

ĐốiÊvớiÊcôngÊtácÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtạiÊCanada,Ê02ÊcơÊquanÊ

đượcÊgiaoÊnhiệmÊvụÊđộcÊlập: 

-ÊCơÊquanÊdịchÊvụÊbiênÊmậuÊCanadaÊ(CanadaÊBorderÊServicesÊAgencyÊ–CBSA):Ê

ĐâyÊlàÊcơÊquanÊcóÊchứcÊnăngÊcungÊcấpÊđaÊdịchÊvụÊliênÊquanÊđếnÊbiênÊgiới,ÊbaoÊgồmÊ

bảoÊđảmÊanÊninhÊquốcÊgia,ÊanÊtoànÊcôngÊcộngÊcũngÊnhưÊbảoÊđảmÊcácÊhoạtÊđộngÊlưuÊ

thôngÊhàngÊhóaÊvàÊconÊngười.ÊVềÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊCBSAÊlàÊCơÊquanÊ

chịuÊtráchÊnhiệmÊđiềuÊtraÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp.ÊĐâyÊlàÊmộtÊnộiÊdungÊtrongÊ

nhómÊcácÊnhiệmÊvụÊliênÊquanÊđếnÊthươngÊmạiÊcủaÊCBSA.Ê 

ThôngÊtinÊliênÊhệÊcủaÊCBSAÊđốiÊvớiÊvấnÊđềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đượcÊcôngÊkhaiÊtrênÊtrangÊđiệnÊtửÊtheoÊđườngÊlink:Êhttps://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

-lmsi/contact-eng.htmlÊ: 

SIMAÊRegistryÊandÊDisclosureÊUnit 

TradeÊandÊAnti-dumpingÊProgramsÊDirectorate 

CanadaÊBorderÊServicesÊAgency 

ĐịaÊchỉ:Ê11-100ÊMetcalfeÊStÊOttawaÊON ÊK1A 0L8 

ĐiệnÊthoại:Ê613-948-4605 

Email:Êsimaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.caÊ(non-secureÊE-mail) 

-ÊTòaÊánÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊ(CanadianÊInternationalÊTradeÊTribunalÊ–ÊCITT):Ê
TòaÊánÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊtốiÊđaÊbảyÊthànhÊviênÊchuyênÊtrách,ÊgồmÊ01ÊchủÊtịchÊđượcÊchỉÊ
địnhÊvớiÊnhiệmÊkỳÊlênÊđếnÊnămÊnăm.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊthànhÊviênÊtạmÊthờiÊcóÊthểÊđượcÊ
bổÊnhiệm.ÊTòaÊánÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊchịuÊ tráchÊnhiệmÊxemÊxétÊvấnÊđềÊthiệtÊhạiÊ
trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê ThôngÊ tinÊ liênÊ hệÊ củaÊ TòaÊ ánÊ
ThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊđăngÊtảiÊtrênÊtrangÊđiệnÊtửÊcủaÊcơÊquan:Êhttps://efiling-depote-
pub.citt-tcce.gc.ca/popup-contactUs-eng.htmÊ 

ĐiệnÊthoại:Ê613-993-3595/1-855-307-2488Ê 

Email:ÊCITT-TCCE@tribunal.gc.ca 

ĐịaÊchỉ:ÊCanadianÊInternationalÊTradeÊTribunalÊ15thFloor 

333ÊLaurierÊAvenueÊWest;ÊOttawa,ÊOntarioÊK1AÊ0G7,ÊCanada 
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3.6.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊMalaysia 

3.6.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

CácÊvănÊbảnÊPVTMÊcủaÊMalaysiaÊgồmÊcó: 

BảngÊ7:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊcủaÊMalaysia 

MalaysiaÊquyÊđịnhÊđầyÊđủÊcácÊnộiÊdungÊtheoÊcamÊkếtÊWTOÊvềÊlĩnhÊvựcÊPVTM.Ê
QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcơÊbảnÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

-ÊĐiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp 

 BiểuÊđồÊ6:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊMalaysia 

  

STT TênÊvănÊbản 

1 LuậtÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ1993,ÊsửaÊđổiÊbổÊsungÊnămÊ
200015 

2 LuậtÊTựÊvệÊ200616 

3 QuyÊđịnhÊvềÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ199317 

4 QuyÊđịnhÊvềÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊ200718 

14 ngày 
Ít nhất 30 ngày 

60-90 ngày Trong vòng 120 ngày 

15Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/ADP/N1MYS1.pdf&Open=TrueÊ 

ÊÊÊÊhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%40Symbol%3d+g%2fadp%2fn%2f*+and++%
40Symbol%3d+mys&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#Ê 

16Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%40Symbol%3d+g%2fsg%2fq1%2f*+and++%
40Symbol%3d+mys&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#Ê 

17Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/ADP/N1MYS1.pdf&Open=TrueÊ 

18Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%40Symbol%3d+g%2fsg%2fq1%2f*+and++%
40Symbol%3d+mys&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#Ê 
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KếtÊthúcÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊ10ÊngàyÊđểÊràÊsoátÊvàÊyêuÊcầuÊ

sửaÊđổiÊcácÊlỗiÊvềÊhànhÊchínhÊvàÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊchỉnhÊsửaÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtrongÊvòngÊ30ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng.Ê 

-ÊĐiềuÊtraÊtựÊvệÊ 

BiểuÊđồÊ7:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊMalaysia 

ĐốiÊvớiÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊcủaÊMalaysiaÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ,ÊquyÊđịnhÊcủaÊ

phápÊluậtÊkháÊlinhÊhoạtÊvềÊthờiÊgian.ÊKhôngÊcóÊquyÊđịnhÊchặtÊvềÊthờiÊgianÊthuÊthậpÊ

thôngÊtinÊcũngÊnhưÊtrảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtra.ÊTừÊđó,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊcănÊcứÊ

trênÊtìnhÊhìnhÊvụÊviệcÊđểÊsắpÊxếpÊkếÊhoạchÊchoÊphùÊhợp.Ê 

3.6.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtra 

-ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊMalaysia:ÊCụcÊThựcÊthiÊthươngÊmạiÊ–ÊBộÊThươngÊ

mạiÊquốcÊtếÊvàÊcôngÊnghiệpÊ 

ThôngÊtinÊliênÊhệ:Ê 

TradeÊPracticesÊSection19 
MinistryÊofÊInternationalÊTradeÊandÊIndustryÊ(MITI) 
9thÊFloor,ÊMenaraÊMITI,ÊNo.Ê7, 
JalanÊSultanÊHajiÊAhmadÊShah, 
50480ÊKualaÊLumpur,ÊMalaysia. 
EmailÊ: alltps@miti.gov.myÊÊ 
FacsimileÊ:Ê03Ê-Ê62114429 

30 ngày 90 ngày Trong vòng 200 ngày 

19Êhttps://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/2033?mid=169 
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3.7.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊMexico 

3.7.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

PhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊMexicoÊgồmÊcóÊcácÊvănÊbảnÊsau: 

BảngÊ8:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊcủaÊMexico 

CácÊbiệnÊphápÊPVTMÊcủaÊMexicoÊđượcÊquyÊđịnhÊchungÊtrongÊLuậtÊNgoạiÊthươngÊ
1993ÊvàÊvănÊbảnÊhướngÊdẫnÊ luật.ÊCũngÊcùngÊquanÊđiểmÊvớiÊ cácÊ thànhÊviênÊkhác,Ê
MexicoÊchoÊrằngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊlàÊbiệnÊ
phápÊ chốngÊ lạiÊ cạnhÊ tranhÊkhôngÊ côngÊbằngÊ cònÊbiệnÊphápÊ tựÊ vệÊ làÊ biệnÊphápÊ ápÊ
dụngÊvớiÊđiềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊcôngÊbằng.ÊDoÊđó,ÊtrongÊquyÊđịnhÊphápÊluật,ÊMexicoÊ
cũngÊchiaÊ thànhÊhaiÊnhómÊbiệnÊpháp.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ
đượcÊquyÊđịnhÊcơÊbảnÊnhưÊsau: 

-ÊĐiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtựÊvệ: 

BiểuÊđồÊ8:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊMexico 

STT TênÊvănÊbản 

1 LuậtÊNgoạiÊthươngÊ1993Ê(ĐượcÊsửaÊđổiÊbổÊsungÊnămÊ2001,Ê2003,Ê2006,Ê
2007ÊvàÊ2014) 

2 QuyÊđịnhÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊNgoạiÊthươngÊ1993Ê(ĐượcÊsửaÊđổiÊbổÊsungÊ
nămÊ2001,2003,Ê2006,Ê2007ÊvàÊ2014) 

NguồnÊthốngÊkê:ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊchủÊđộngÊtraÊcứuÊthôngÊbáoÊcủaÊMexicoÊtrênÊtrangÊwebÊ
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htmÊhoặcÊdanhÊmụcÊthốngÊkêÊtạiÊtrangÊweb:Ê
https://enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/mexico/index.html 

260 ngày 

30 ngày 30 ngày 

130 ngày 
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TrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊbênÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtổÊchứcÊcácÊbuổiÊ

thamÊvấnÊđểÊbàyÊtỏÊýÊkiến,ÊquanÊđiểmÊvàÊlậpÊluậnÊvềÊvụÊviệc.Ê 

-ÊĐiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp 

BiểuÊđồÊ9:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊMexico 

 

3.7.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtra 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊMexicoÊlàÊCơÊquanÊthựcÊthiÊvềÊkinhÊdoanhÊquốcÊtếÊ-Ê

đơnÊvịÊtrựcÊthuộcÊBộÊKinhÊtếÊMexico.Ê 

ThôngÊtinÊliênÊhệ: 

SecretaríaÊdeÊEconomíaÊ 

UnidadÊdeÊPrácticasÊComercialesÊInternacionalesÊ(UPCI) 

Av.ÊInsurgentesÊsurÊ1940,ÊpisoÊ11Ê 

Col.ÊFloridaÊ 

C.P.Ê01030ÊMéxico,ÊD.F.Ê 

Attn:ÊÊOliverÊUlisesÊFLORESÊPARRAÊBRAVOÊ 

Tel.:ÊÊ+52Ê55-5229-61-52Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+52Ê55-5229-61-62Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+52Ê55-5229-61-00,Êext.Ê33100Ê 

E-mail:ÊÊÊoliver.flores@economia.gob.mxÊ 

Website:ÊÊhttp://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-
unidad-de-practicas-comerciales-internacionales-upci?state=published 

Kéo dài ít nhất 6 tháng 

30 ngày 
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3.8.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊNewÊZealand 

3.8.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

NewÊZealandÊnộiÊluậtÊhóaÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊcácÊHiệpÊđịnhÊWTOÊvềÊPVTMÊvàoÊ02Ê

vănÊbản20.Ê 

BảngÊ9 :ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊcủaÊNewÊZealand 

 

CácÊvănÊbảnÊcủaÊNewÊZealandÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊcácÊcamÊkếtÊtạiÊcácÊhiệnÊđịnhÊliênÊ

quanÊcủaÊWTOÊvàÊđượcÊquyÊđịnhÊtheoÊcácÊnộiÊdungÊrõÊràng,ÊbámÊsátÊquyÊtrìnhÊđiềuÊ

traÊcũngÊnhưÊcácÊđiềuÊkiệnÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊcụÊthể.Ê 

-ÊĐiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp 

QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊđượcÊchiaÊthànhÊhaiÊnộiÊdungÊđiềuÊtra: 

+ÊBướcÊđiềuÊtraÊsốÊ1:ÊĐiềuÊtraÊvềÊcácÊđiềuÊkiệnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giá/chốngÊtrợÊcấp 

+ÊBướcÊđiềuÊ traÊsốÊ2:ÊĐiềuÊ traÊvềÊ lợiÊ íchÊcôngÊcộng:ÊNhữngÊ tácÊđộngÊcủaÊbiệnÊ

phápÊtớiÊlợiÊíchÊcôngÊcộngÊđượcÊxemÊxétÊgồmÊcó: 

a.ÊẢnhÊhưởngÊcủaÊthuếÊđốiÊvớiÊgiáÊcủaÊhàngÊhóaÊđượcÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊđượcÊtrợÊ

cấp: 

STT TênÊvănÊbản 

1 ĐạoÊluậtÊThươngÊmạiÊnămÊ1988ÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ
cấp21 

2 ĐạoÊluậtÊThươngÊmạiÊnămÊ2014ÊvềÊbiệnÊphápÊtựÊvệ22 

20
 Đã thông báo WTO: h ps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20g/sg/

n/*%20and%20%20@Symbol=%
20nzl&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#  

21
 h ps://www.legisla on.govt.nz/act/public/1988/0158/latest/whole.html  

22
 h ps://www.legisla on.govt.nz/act/public/2014/0066/latest/DLM1587410.html  
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b.ÊẢnhÊhưởngÊcủaÊthuếÊđốiÊvớiÊgiáÊcủaÊcácÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊ

NewÊZealand: 

c.ÊẢnhÊhưởngÊcủaÊnghĩaÊvụÊđốiÊvớiÊsựÊlựaÊchọnÊhoặcÊsẵnÊcóÊcủaÊhàngÊhóaÊtươngÊ

tự: 

d.ÊẢnhÊhưởngÊcủaÊnghĩaÊvụÊđốiÊvớiÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊvàÊdịchÊvụ: 

e.ÊẢnhÊhưởngÊcủaÊnghĩaÊvụÊđốiÊvớiÊhoạtÊđộngÊtàiÊchínhÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước: 

f.ÊẢnhÊhưởngÊcủaÊnghĩaÊvụÊđốiÊvớiÊmứcÊviệcÊlàm: 

g.ÊBấtÊkỳÊyếuÊ tốÊnàoÊmàÊBộÊ trưởngÊchoÊ làÊcầnÊ thiếtÊđểÊđảmÊbảoÊsựÊ tồnÊ tạiÊcủaÊ

cạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrường. 

BiểuÊđồÊ10:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊ 

 

 

NhưÊvậy,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊNewÊZealandÊsẽÊtiếnÊhànhÊlầnÊlượtÊviệcÊxemÊxétÊđiềuÊ

kiệnÊápÊdụngÊvụÊviệcÊvàÊyếuÊtốÊlợiÊíchÊcôngÊcộng,ÊđảmÊbảoÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊdụngÊ

phùÊhợpÊvớiÊlợiÊíchÊcủaÊcảÊngườiÊtiêuÊdùngÊvàÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊ

traÊdùngÊlàmÊnguyênÊvậtÊliệuÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồn.ÊÊBênÊcạnhÊđó,ÊthờiÊ

gianÊđiềuÊtraÊcủaÊNewÊZealandÊcũngÊngắnÊhơnÊsoÊvớiÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO.ÊWTOÊchoÊ

phépÊcuộcÊđiềuÊtraÊkéoÊdàiÊtừÊ12ÊđếnÊ18Êtháng.ÊĐốiÊvớiÊNewÊZealand,ÊcuộcÊđiềuÊtraÊ

Trong vòng 0 - 150 ngày 

Trong vòng 180 ngày 

Sau hơn 60 ngày 

Trong vòng 60 ngày 

Trong vòng 90 ngày 
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chỉÊkéoÊdàiÊtrongÊvòngÊ180ÊngàyÊ(6Êtháng)ÊđốiÊvớiÊbướcÊđiềuÊtraÊvềÊđềuÊkiệnÊápÊdụngÊ

vàÊ90ÊngàyÊ(3Êtháng)ÊđốiÊvớiÊbướcÊđiềuÊtraÊvềÊlợiÊíchÊcôngÊcộngÊ.ÊDoÊđó,ÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊcủaÊNewÊZealandÊchỉÊkéoÊdàiÊkhoảngÊ9Êtháng.Ê 

-ÊĐiềuÊtraÊtựÊvệÊ 

CuộcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊNewÊZealandÊcũngÊcóÊthờiÊgianÊngắnÊhơnÊ

soÊvớiÊcamÊkếtÊcủaÊWTO.ÊWTOÊchoÊphépÊcuộcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊkéoÊdàiÊtừÊ9Ê–Ê12Êtháng.Ê

TrongÊkhiÊđó,ÊbáoÊcáoÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊNewÊZealandÊcầnÊđượcÊhoànÊtấtÊtrongÊ75Ê-

85Ê ngàyÊ làmÊ việcÊ kểÊ từÊ ngàyÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ (khoảngÊ gầnÊ 4Ê tháng).Ê TrongÊ

trườngÊhợpÊkhôngÊthểÊhoànÊtấtÊđiềuÊtra,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcầnÊcóÊgiảiÊtrìnhÊhợpÊlýÊvềÊ

sựÊchậmÊtrễ.Ê 

BiểuÊđồÊ11:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊNewÊZealand 

 

 CóÊ thểÊ nhậnÊ thấyÊ NewÊ ZealandÊ xâyÊ dựngÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ rấtÊ tinhÊ gọn,Ê

hướngÊđếnÊviệcÊrútÊngắnÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊPVTM.ÊVớiÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊnhưÊ

vậy,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊvụÊviệcÊcầnÊcóÊsựÊtậpÊtrungÊcaoÊđểÊđưaÊraÊcácÊýÊkiếnÊ

thamÊvấnÊcầnÊthiếtÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

3.8.2.ÊCơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊ 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊNewÊZealandÊlàÊđơnÊvịÊthuộcÊBộÊKinhÊdoanhÊ–ÊĐổiÊ

mớiÊ vàÊ LaoÊ độngÊ (MinistryÊ ofÊ Business,Ê InnovationÊ andÊ EmploymentÊ –Ê MBIE).Ê

CôngÊtácÊđiềuÊtraÊPVTMÊlàÊmộtÊmảngÊviệcÊthuộcÊNhómÊcôngÊtácÊvềÊThươngÊmạiÊvàÊ

môiÊ trườngÊquốcÊtế.ÊCơÊquanÊ trựcÊ tiếpÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ làÊTổÊcôngÊtácÊPhòngÊvệÊ

75-85ÊngàyÊlàmÊviệc 
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thươngÊmại.ÊMBIEÊ làÊmộtÊBộÊ lớnÊcủaÊNewÊZealandÊvớiÊnhiệmÊvụÊ trảiÊ rộngÊ trongÊ

nhiềuÊlĩnhÊvựcÊvớiÊmụcÊtiêuÊvìÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊđấtÊnướcÊvàÊTổÊcôngÊtácÊPVTMÊlàÊ

mộtÊđơnÊvịÊtrựcÊthuộcÊBộ.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊsẽÊđượcÊbáoÊcáoÊBộÊtrưởngÊphụÊtráchÊ

côngÊtácÊvềÊThươngÊmại.Ê 

ĐịaÊchỉÊliênÊhệÊcụÊthể: 

TradeÊRemediesÊTeam 

TradeÊandÊInternationalÊEnvironmentÊBranch, 

MinistryÊofÊBusiness,ÊInnovationÊandÊEmployment 

15ÊStoutÊStreet 

Wellington 

POÊBoxÊ1473 

WellingtonÊ6143 

Tel:Ê+64Ê4Ê472Ê0030 

E-mail:Êtraderem@mbie.govt.nz 

Website:Êhttp://www.med.govt.nz/business/trade-tariffs/trade-remediesÊ 

ĐểÊtheoÊdõiÊvụÊviệcÊPVTMÊdoÊNewÊZealandÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

bênÊ liênÊ quanÊ cóÊ thểÊ thamÊ khảoÊ cácÊ thôngÊ báoÊ tạiÊ trangÊ điệnÊ tửÊ chínhÊ thứcÊ củaÊ

MBIE.ÊCácÊ thôngÊtinÊvàÊbáoÊcáoÊcôngÊkhaiÊvềÊvụÊviệcÊđượcÊđăngÊ tảiÊ theoÊlộÊ trìnhÊ

từngÊvụÊviệcÊcụÊthểÊđểÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊtheoÊdõi.Ê 

3.9.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊPeru 

3.9.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

TrongÊnhómÊcácÊđốiÊtácÊCPTPP,ÊPeruÊlàÊthànhÊviênÊtíchÊcựcÊthứÊ3Ê(sauÊÚcÊvàÊCan-

ada)ÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊDùÊPeruÊ

chưaÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊ vụÊ việcÊ PVTMÊnàoÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊ

Nam,ÊviệcÊchuẩnÊbịÊtrướcÊcácÊthôngÊtinÊvềÊphápÊluậtÊPVTMÊcủaÊPeruÊlàÊhếtÊsứcÊcầnÊ

thiết.Ê 

PhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊPeruÊgồmÊcácÊvănÊbảnÊnhưÊsau: 
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BảngÊ10:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊcủaÊPeru 

VềÊnộiÊdungÊcácÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊcủaÊPeru,ÊcơÊquanÊlậpÊphápÊđãÊđưaÊraÊnhữngÊ

quyÊđịnhÊtươngÊđốiÊchiÊtiếtÊvềÊnộiÊdungÊđiềuÊtra.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊlưuÊýÊnghiênÊcứuÊ

mộtÊsốÊquyÊđịnhÊnhưÊsau: 

VềÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp: 

-ÊQuyÊđịnhÊvềÊđiềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệtÊ(ParticularÊmarketÊconditionsÊ-ÊPMC):Ê

ĐiềuÊ6ÊcủaÊNghịÊđịnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊPeruÊquyÊđịnhÊvềÊđiềuÊ

kiệnÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệtÊgồmÊcó:Ê(1)ÊtìnhÊhìnhÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệtÊvàÊ(2)ÊlượngÊbánÊ

thấpÊcủaÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊtrongÊnướcÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊđó,ÊNghịÊđịnhÊnêuÊrõÊcáchÊ

thứcÊxácÊđịnhÊvềÊlượngÊbánÊhàngÊthấpÊcũngÊnhưÊcáchÊthứcÊtínhÊtoán,ÊphânÊbổÊchiÊphíÊ

khiÊxácÊđịnhÊgiáÊtrịÊthôngÊthườngÊtrongÊđiềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệt.Ê 

-ÊQuyÊđịnhÊvềÊnềnÊkinhÊtếÊkhôngÊphảiÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrường:ÊĐiềuÊ8ÊNghịÊđịnhÊ

quyÊđịnhÊvềÊviệcÊtínhÊtoánÊgiáÊtrịÊthôngÊthườngÊtrongÊtrườngÊhợpÊnềnÊkinhÊtếÊphiÊthịÊ

trường,ÊbópÊméoÊgiáÊcảÊkhiếnÊchoÊkhôngÊthểÊsửÊdụngÊsốÊliệuÊtrongÊnướcÊđểÊtínhÊgiáÊ

trịÊthôngÊthườngÊcủaÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra.ÊTrongÊđó,ÊPeruÊquyÊđịnhÊcácÊđiềuÊkiệnÊđểÊ

xácÊđịnhÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrường: 

+ÊGiáÊcảÊđượcÊxácÊđịnhÊtựÊdoÊdườiÊtácÊđộngÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrường,ÊkhôngÊcóÊ
sựÊcanÊthiệpÊcủaÊnhàÊnước; 

STT TênÊvănÊbản 

1 NghịÊđịnhÊcấpÊcaoÊquyÊđịnhÊvềÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ
cấpÊnămÊ200324Ê(NghịÊđịnhÊnàyÊthayÊthếÊchoÊNghịÊđịnhÊvểÊđiềuÊtraÊchốngÊ
bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊnămÊ1997). 

2 NghịÊđịnhÊnămÊ1998ÊquyÊđịnhÊvềÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊvàÊHiệpÊđịnhÊdệtÊmayÊ
củaÊWTO25

 

23
Êhttps://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/business/trade-and-tariffs/trade-remedies/trade-remedy-

investigations/Ê 

24
Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/SCM/N1PER2.pdf&Open=True 

25
Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/SG/N1PER2.pdf&Open=TrueÊ 
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+ÊGiáÊcảÊthiếtÊlậpÊtrênÊcởÊsởÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằng,ÊbìnhÊđẳng; 

+ÊChiÊphíÊtiếpÊthịÊvàÊsảnÊxuất,ÊbaoÊgồmÊđầuÊvào,ÊnguyênÊliệuÊthôÊvàÊdịchÊvụ,ÊsẽÊ
đượcÊxácÊđịnhÊkhôngÊcóÊsựÊcanÊthiệpÊcủaÊNhàÊnước; 

+ÊCácÊquyếtÊđịnhÊcủaÊcácÊcôngÊtyÊvềÊsảnÊlượng,ÊbánÊhàngÊvàÊđầuÊtưÊsẽÊđượcÊthựcÊ
hiệnÊtrênÊcơÊsởÊtươngÊtácÊcủaÊcungÊvàÊcầu,ÊkhôngÊcóÊsựÊcanÊthiệpÊcủaÊNhàÊnước: 

+ÊCácÊcôngÊtyÊphảiÊduyÊtrìÊhồÊsơÊkếÊtoánÊcơÊbảnÊđượcÊkiểmÊtoánÊđộcÊlậpÊphùÊhợpÊ
vớiÊcácÊchuẩnÊmựcÊkếÊtoánÊquốcÊtếÊvàÊđượcÊápÊdụngÊchoÊmọiÊmụcÊđích; 

+ÊSựÊtồnÊtạiÊcủaÊcácÊquyÊtắcÊquảnÊlýÊquyềnÊsởÊhữu,ÊgiaÊnhậpÊthịÊtrườngÊvàÊthoátÊ
khỏiÊthịÊtrườngÊđảmÊbảoÊtínhÊổnÊđịnhÊvàÊchắcÊchắnÊvềÊmặtÊphápÊlýÊchoÊhoạtÊđộngÊcủaÊ
cácÊcôngÊty. 

TrongÊ khuônÊ khổÊ CPTPP,Ê bênÊ cạnhÊ cácÊ nướcÊ ĐôngÊ ÁÊ (NhậtÊ Bản,Ê Brunei,Ê

MalaysiaÊvàÊSingapore)ÊđãÊcôngÊnhậnÊViệtÊNamÊlàÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrườngÊtừÊtrướcÊđóÊ

thìÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ đàmÊ phánÊCPTPP,Ê cácÊ thànhÊ viênÊ khácÊ nhưÊCanada,ÊÚc,ÊNewÊ

ZealandÊ hayÊChileÊ cũngÊ đãÊ côngÊ nhậnÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ thịÊ trườngÊ củaÊViệtÊNam.Ê TuyÊ

nhiên,ÊPeruÊhiệnÊlàÊthànhÊviênÊduyÊnhấtÊcủaÊCPTPPÊchưaÊcôngÊnhậnÊViệtÊNamÊcóÊnềnÊ

kinhÊtếÊthịÊtrường.ÊDoÊđó,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊPeruÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊ Nam,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ lưuÊ ýÊ

chứngÊminhÊđầyÊđủÊcănÊcứÊđểÊkhôngÊbịÊápÊdụngÊquyÊđịnhÊvềÊkinhÊtếÊphiÊthịÊtrường. 

QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊPeruÊvềÊcơÊ

bảnÊtuânÊthủÊchặtÊchẽÊcácÊcamÊkếtÊWTO. 

BiểuÊđồÊ12:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊPeru 

 

  

30 ngày 10 ngày 30 -60 ngày

6 tháng -9 tháng 10 ngày

9 tháng -12 tháng 
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TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊĐiềuÊ26ÊNghịÊđịnh,ÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊsẽÊcóÊ60ÊngàyÊđểÊtrảÊlờiÊ

bảnÊcâuÊhỏi.ÊThờiÊgianÊnàyÊlàÊhợpÊlýÊvàÊđảmÊbảoÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊchuẩnÊbịÊvàÊ

ràÊsoátÊkỹÊlượngÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏiÊtrướcÊkhiÊgửi.Ê 

VềÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊ 

NghịÊđịnhÊcủaÊPeruÊquyÊđịnhÊcụÊthểÊvềÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

theoÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊWTO. 

BiểuÊđồÊ13:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊPeru 

Ê3.9.2.ÊCơÊquanÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtra 

CơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtraÊPVTMÊtạiÊPeruÊlàÊỦyÊbanÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấpÊ

củaÊViệnÊquốcÊgiaÊvềÊPhòngÊ,ÊCạnhÊtranhÊvàÊBảoÊvệÊSởÊhữuÊTríÊtuệÊ(INDECOPI) 

ThôngÊtinÊliênÊhệ:Ê 

MiembrosÊÊdeÊÊlaÊÊComisiónÊÊdeÊÊDumping,ÊÊSubsidiosÊÊyÊÊEliminaciónÊÊdeÊÊBarre-
rasÊÊComercialesÊÊ 

Ê-ÊRenzoÊRojasÊJiménezÊ(Presidente)Ê 

-ÊManuelÊAugustoÊCarrilloÊBarnuevoÊ(Vicepresidente)Ê 

-ÊJoséÊAntonioÊJesúsÊCorralesÊGonzálesÊ 

-ÊGonzaloÊMartínÊParedesÊAnguloÊ 

-ÊLuisÊAlbertoÊLeónÊVásquezÊ(SecretarioÊTécnico)Ê 

Dirección:ÊCalleÊdeÊlaÊProsaÊN°104,ÊDistritoÊSanÊBorja,ÊLimaÊ41Ê–ÊPerúÊ 

1-2 tháng 30 ngày 

15 ngày – 2 tháng 

6 tháng - 8 tháng 
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Telf.Ê+5112247800Ê–ÊAnexoÊ3001Ê 

E-mail:Êdumping@indecopi.gob.peÊÊ 

PáginaÊweb:Êwww.indecopi.gob.peÊÊÊ 

TrongÊvụÊviệcÊtựÊvệ,ÊbênÊcạnhÊỦyÊbanÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấpÊlàÊcơÊquanÊ

tiếnÊhànhÊcácÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,ÊmộtÊỦyÊbanÊliênÊBộÊđượcÊthànhÊlậpÊđểÊquyếtÊđịnhÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊThànhÊviênÊcủaÊỦyÊbanÊsẽÊbaoÊgồmÊBộÊtrưởngÊBộÊKinhÊtếÊ

vàÊTàiÊchính,ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊnghiệp,ÊDuÊlịch,ÊHộiÊnhậpÊvàÊĐàmÊphánÊThươngÊ

mạiÊ QuốcÊ tếÊ vàÊ BộÊ trưởngÊ củaÊ ngànhÊmàÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ trongÊ nướcÊ bịÊ ảnhÊ

hưởngÊ thuộcÊ về.Ê CácÊ quyếtÊ địnhÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ bởiÊ ỦyÊ banÊ sẽÊ đượcÊ chínhÊ thứcÊ

thànhÊ lậpÊ theoÊNghịÊ quyếtÊBộÊ trưởngÊ củaÊBộÊCôngÊnghiệp,ÊDuÊ lịch,ÊHộiÊ nhậpÊvàÊ

ĐàmÊphánÊThươngÊmạiÊQuốcÊtế.Ê 

3.10.ÊPhápÊluậtÊPVTMÊcủaÊSingapore 

3.10.1.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtra 

KhiÊgiaÊnhậpÊWTO,ÊSingaporeÊchưaÊcóÊphápÊ luậtÊPVTM.ÊĐếnÊnămÊ1996,ÊnướcÊ

nàyÊđãÊhoànÊthiệnÊbổÊsungÊcácÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊvềÊPVTM.ÊTuyÊnhiên,ÊSingaporeÊ

chỉÊxâyÊdựngÊnộiÊluậtÊđốiÊvớiÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊtạiÊĐạoÊ

luậtÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊnămÊ1996ÊmàÊkhôngÊnộiÊluậtÊhóaÊcácÊquyÊ

địnhÊđểÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ. 

BảngÊ11:ÊDanhÊmụcÊvănÊbảnÊphápÊluậtÊPVTMÊcủaÊSingapore 

PhápÊluậtÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊSingaporeÊvềÊcơÊbảnÊtuânÊthủÊ

chặtÊchẽÊcácÊcamÊkếtÊcủaÊWTO.ÊVềÊmặtÊquyÊtrình,ÊcácÊquyÊđịnhÊcũngÊkhôngÊđưaÊraÊ

cácÊmốcÊ thờiÊ gianÊ cụÊ thể.Ê TổngÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ traÊ vụÊ việcÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊtrợÊcấpÊlàÊtừÊ12ÊđếnÊ18ÊthángÊvớiÊcácÊbướcÊđiềuÊtraÊcơÊbản.Ê 

STT TênÊvănÊbản 

1 ĐạoÊluậtÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ1996Ê(đượcÊsửaÊ
đổiÊnămÊ1997) 

NguồnÊthamÊkhảo:Êhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?
filename=q:/G/ADP/N1SGP2.pdf&Open=True 
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-ÊĐiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp 

BiểuÊđồÊ14:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊSingapore 

-ÊĐiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá 

BiểuÊđồÊ15:ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊSingapore 

 

ChoÊđếnÊnay,ÊSingaporeÊthểÊhiệnÊlàÊmộtÊthànhÊviênÊkhôngÊcóÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊ

cácÊcôngÊcụÊPVTMÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước.ÊDoÊđó,ÊcácÊchuẩnÊbịÊvềÊ

mặtÊcơÊsởÊphápÊlýÊcủaÊSingaporeÊcũngÊchưaÊthậtÊcụÊthểÊvàÊđầyÊđủ. 

3.10.2.ÊCơÊquanÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtra 

ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊSingaporeÊđượcÊgiaoÊchoÊBộÊThươngÊmạiÊvàÊCôngÊ

nghiệpÊSingapore.ÊThôngÊtinÊliênÊhệÊnhưÊsau: 

MinistryÊofÊTradeÊandÊIndustryÊ 

12 tháng – 18 tháng 
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100ÊHighÊStreetÊ#09-01Ê 

TheÊTreasuryÊ 

SingaporeÊ179434ÊÊ 

Tel.:ÊÊ+65Ê6225Ê9911Ê 

Fax:ÊÊ+65Ê6332Ê7260Ê 

E-mail:ÊÊmti_EÊmail@mti.gov.sgÊ 

Website:ÊÊhttp://www.mti.gov.sgÊ 
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THỰC TIỄN ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

CỦA CÁC THÀNH VIÊN CPTPP 

CHƯƠNGÊIII 
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CHƯƠNGÊIIIÊ 

THỰCÊTIỄNÊĐIỀUÊTRAÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊCỦAÊCÁCÊ
THÀNHÊVIÊNÊCPTPP 

1.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊnướcÊCPTPP 

S auÊ03ÊnămÊđiÊvàoÊhiệuÊlực,ÊchoÊđếnÊnay,ÊcóÊthểÊkhẳngÊđịnhÊrằngÊHiệpÊđịnhÊCPTPPÊđãÊcóÊnhữngÊtácÊđộngÊrõÊrệtÊđốiÊvớiÊ tìnhÊhìnhÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNam.ÊVớiÊthịÊtrườngÊcácÊđốiÊtácÊCPTPP,ÊViệtÊNamÊhiệnÊnayÊđangÊcóÊkếtÊquảÊ

xuấtÊsiêuÊvớiÊnhữngÊtăngÊtrưởngÊđángÊghiÊnhận,ÊngayÊcảÊkhiÊkinhÊtếÊtoànÊcầuÊbịÊảnhÊ

hưởngÊnghiêmÊtrọngÊbởiÊdịchÊbệnhÊCovid-19.ÊPhânÊtíchÊsốÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊhàngÊ

hóaÊViệtÊNamÊtrongÊ07ÊthángÊđầuÊnămÊ2021ÊcóÊthểÊdễÊdàngÊnhậnÊthấyÊtácÊđộngÊnày: 

26
ÊCácÊsốÊliệuÊnàyÊlàÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthựcÊtếÊcủaÊViệtÊNamÊvớiÊNguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquanÊ

từngÊnướcÊtrongÊbảng,ÊkhôngÊphânÊbiệtÊhàngÊhóaÊcóÊđượcÊhưởngÊưuÊđãiÊtrongÊkhuônÊkhổÊcủaÊFTAÊhayÊC/OÊtheoÊ
camÊkếtÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊnướcÊđóÊhayÊkhông 

ThịÊtrường 

7ÊthángÊnămÊ

2021 

TỷÊtrọngÊxuấtÊ

khẩuÊtrongÊ

CPTPPÊ(%) 

TỷÊtrọngÊtrongÊ

tổngÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊ

(%) 

TrịÊgiáÊ

(TriệuÊ

USD 

SoÊvớiÊ

7T/2020 
7T/2021 7T/2020 7T/2021 7T/2020 

TổngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ
ViệtÊNam 186.354 26,20         

CPTPP 26.047 22,52 100,00 100,00 13,98 14,40 

NhậtÊBản 11.818 6,73 45,37 52,08 6,34 7,50 

BảngÊ12:ÊXuấtÊkhẩuÊ7ÊthángÊđầuÊnămÊ2021ÊsangÊcácÊnướcÊCPTTP26 
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TheoÊ sốÊ liệuÊ thốngÊ kê,Ê kimÊ ngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

thịÊ trườngÊ cácÊ nướcÊ thànhÊ viênÊ CPTPPÊ

trongÊ thángÊ 7/2021Ê đạtÊ 3,98Ê tỷÊ USD,Ê

tăngÊ0,79%ÊsoÊvớiÊthángÊ6/2021ÊvàÊtăngÊ

21,64%ÊsoÊvớiÊthángÊ7/2020.ÊTínhÊchungÊ

7Ê thángÊđầuÊnămÊ2021,Ê kimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊ hàngÊ hóaÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ

trườngÊ nàyÊ đạtÊ 26,04Ê tỷÊ USD,Ê tăngÊ

22,52%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2020,ÊchiếmÊ

13,98%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊ

củaÊViệtÊNam,ÊbịÊthuÊhẹpÊsoÊvớiÊtỷÊtrọngÊ

14,40%ÊtrongÊ7ÊthángÊđầuÊnămÊ2020.Ê 

TheoÊdõiÊtrênÊbảngÊtổngÊkếtÊtrênÊđây,Ê

cóÊ thểÊnhậnÊ thấyÊ rằng,Ê vềÊmặtÊ tỷÊ trọng,Ê

NhậtÊ BảnÊ đangÊ làÊ đốiÊ tácÊ xuấtÊ khẩuÊ

thuộcÊ nhómÊ CPTPPÊ lớnÊ nhấtÊ củaÊ ViệtÊ

Nam,ÊchiếmÊhơnÊ52%ÊtỷÊtrọngÊxuấtÊkhẩuÊ

trongÊnhóm.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊcácÊthịÊtrườngÊ

nhưÊChile,ÊPeruÊ tuyÊ tỉÊ trọngÊgiáÊ trịÊxuấtÊ

khẩuÊkhôngÊcaoÊnhưngÊlạiÊđangÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊ đángÊ kểÊ (85%Ê vàÊ 128%)Ê soÊ vớiÊ

ThịÊtrường 

7ÊthángÊnămÊ

2021 

TỷÊtrọngÊxuấtÊ

khẩuÊtrongÊ

CPTPPÊ(%) 

TỷÊtrọngÊtrongÊ

tổngÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊ

(%) 

TrịÊgiáÊ

(TriệuÊ

USD 

SoÊvớiÊ

7T/2020 
7T/2021 7T/2020 7T/2021 7T/2020 

Canada 2.95 33,27 11,33 10,41 1,58 1,50 

Mexico 2.519 48,16 9,67 8,00 1,35 1,15 

Úc 2.499 28,73 9,59 9,13 1,34 1,31 

Malaysia 2.44 33,58 9,37 8,59 1,31 1,24 

Singapore 2.172 36,80 8,34 7,47 1,17 1,08 

Chile 929 85,73 3,57 2,35 0,50 0,34 

NewÊZealand 379 46,88 1,46 1,21 0,20 0,17 

Peru 334 128,19 1,28 0,69 0,18 0,10 

Brunei 6 -47,92 0,02 0,06 0,00 0,01 
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cùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊTrướcÊthựcÊtiễnÊnày,ÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊcácÊthịÊtrườngÊđốiÊtácÊCPTPPÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊsẽÊgiaÊ

tăng,ÊcầnÊcóÊsựÊtheoÊdõiÊvàÊxâyÊdựngÊphươngÊánÊứngÊphóÊphùÊhợp,ÊkịpÊthời.Ê 

BiểuÊđồÊ16:ÊCơÊcấuÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊ
CPTPPÊ(ĐVT:Ê%ÊtínhÊtheoÊtrịÊgiá)27 

BảngÊ13:ÊXuấtÊkhẩuÊ08ÊnhómÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊmạnhÊnhấtÊsangÊthịÊ
trườngÊcácÊnướcÊđốiÊtácÊCPTPPÊtrongÊ07ÊthángÊđầuÊnămÊ2021 

Nguồn:ÊTổngÊhợpÊ từÊ sốÊ liệuÊ củaÊTổngÊ cụcÊHảiÊ quanÊ sangÊ cácÊ nước,Ê khôngÊphânÊbiệtÊ

hàngÊhóaÊcóÊđượcÊhưởngÊưuÊđãiÊtheoÊCPTPPÊhayÊkhông 

27ÊCácÊsốÊliệuÊnàyÊlàÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthựcÊtếÊcủaÊtừngÊmặtÊhàng. 

Mặt hàng 

Tháng 7 năm 2021 7 tháng năm 2021 Tỷ trọng xuất khẩu % 

Trị giá 
(Tiệu 
USD) 

So với 
T6/202
1 (%) 

so với 
T7/202
0 (%) 

Trị giá 
(Triệu USD) 

So với 
7T/2020 

7T/2021 7T/2020 

CPTPP 3.984 0,79 21,64 26.047 22,52 100,00 100,00 

Hàng dệt, may 440,84 -3,36 -7,62 2.845,09 2,60 10,92 13,04 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ 
phụ tùng khác 525,67 38,63 85,62 2.820,00 47,39 10,83 9,00 

Máy vi tính, sản phẩm điện 
tử và linh kiện 395,26 -12,54 -3,85 2.741,29 23,71 10,52 10,42 

Điện thoại các loại và linh 
kiện 450,68 69,65 37,27 2.634,18 21,50 10,11 10,20 
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BảngÊ trênÊđâyÊchoÊthấyÊ08ÊnhómÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊ trườngÊcácÊnướcÊ

đốiÊ tácÊCPTPPÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ07ÊthángÊđầuÊnămÊ2021.ÊTrongÊđó,ÊngànhÊhàngÊdệtÊ

mayÊvàÊmáyÊmóc,ÊthiếtÊbị,ÊphụÊtùngÊvàÊcácÊnhómÊhàngÊchiếmÊtỷÊtrọngÊđángÊkể.ÊCácÊ

sốÊliệuÊtrênÊđâyÊvềÊcácÊnhómÊngànhÊhàngÊcũngÊlàÊcơÊsởÊđểÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊđánhÊ

giáÊvàÊlườngÊtrướcÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM. 

2.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊCPTPPÊ 

QuốcÊgia BiệnÊphápÊchốngÊbánÊ
pháÊgiá 

BiệnÊphápÊchốngÊtrợÊ
cấp 

BiệnÊphápÊtựÊvệ 

KhởiÊxướng ÁpÊdụng KhởiÊ
xướng 

ÁpÊdụng KhởiÊ
xướng 

ÁpÊdụng 

Úc 369 168 38 16 4 0 

Canada 271 165 76 36 4 1 

Chile 33 14 6 2 20 9 

NhậtÊBản 15 14 1 1 1 0 

Newzealand 66 25 9 4 0 0 

Peru 80 53 10 7 3 0 

Malaysia 106 64 0 0 6 3 

Mexico 168 141 6 11 2 0 

Singapore 0 0 0 0 0 0 

Brunei 0 0 0 0 0 0 

Tổng 1108 644 146 77 40 13 

BảngÊ14:ÊSốÊlượngÊvụÊviệcÊPVTMÊdoÊcácÊđốiÊtácÊCPTPPÊkhởiÊxướngÊ
điềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtínhÊđếnÊhếtÊnămÊ2020Ê(NguồnÊWTO)28 

28ÊSốÊliệuÊdoÊWTOÊthốngÊkêÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊsẽÊtínhÊtheoÊsốÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊcóÊliênÊquan.ÊVíÊdụ,ÊkhiÊmộtÊ
nướcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ3Ênước,ÊsốÊlượngÊvụÊviệcÊđượcÊghiÊnhậnÊsẽÊlàÊ3Ê 

Mặt hàng 

Tháng 7 năm 2021 7 tháng năm 2021 Tỷ trọng xuất khẩu 
% 

Trị giá 
(Tiệu 
USD) 

So với 
T6/202
1 (%) 

so với 
T7/202
0 (%) 

Trị giá 
(Triệu 
USD) 

So với 
7T/2020 

7T/2021 
7T/202

0 

Phương tiện vận tải và phù 
tùng 

277,56 -11,25 17,26 2.135,95 21,98 8,20 8,24 

Giày dép các loại 163,16 -37,33 -2,03 1.470,70 20,67 5,65 5,73 

Hàng thủy sản 196,70 -5,67 5,17 1.298,85 9,73 4,99 5,57 

Gỗ và sản phẩm gỗ 186,45 0,59 16,71 1.213,82 27,07 4,66 4,49 
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CănÊ cứÊ sốÊ liệuÊ thốngÊkê,Ê cóÊ thểÊnhậnÊ thấyÊ rằngÊngoạiÊ trừÊSingaporeÊvàÊBruneiÊ

chưaÊtừngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê08ÊđốiÊtácÊcònÊlạiÊ

đềuÊđãÊcóÊkinhÊnghiệmÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊPVTMÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nước.ÊTrongÊsốÊđó,ÊÚcÊvàÊCanadaÊthểÊhiệnÊrõÊnăngÊlựcÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊcôngÊ

cụÊnày.ÊTheoÊthốngÊkêÊcủaÊWTO,ÊsốÊlượngÊbiệnÊphápÊđượcÊápÊdụngÊchỉÊbằngÊkhoảngÊ

50%ÊsốÊvụÊviệcÊđượcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra.ÊĐiềuÊnàyÊthểÊhiệnÊcácÊthànhÊviênÊđốiÊtácÊ

CPTPPÊrấtÊthậnÊtrọngÊtrongÊviệcÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊnhằmÊđảmÊbảoÊtuânÊ

thủÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊvềÊlĩnhÊvựcÊnày.Ê 

VớiÊbiểuÊđồÊtrênÊđâyÊvềÊsốÊlượngÊđiềuÊtra/ápÊdụngÊvớiÊtừngÊbiệnÊpháp,ÊcóÊthểÊnhậnÊ

thấyÊbiệnÊphápÊPVTMÊđượcÊcácÊđốiÊtácÊCPTPPÊưuÊtiênÊápÊdụngÊlàÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá.ÊĐâyÊcũngÊlàÊxuÊhướngÊchungÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊWTO.ÊSốÊlượngÊcácÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊápÊdụngÊlênÊtớiÊ644ÊbiệnÊpháp,ÊtrongÊkhiÊchỉÊcóÊ77Ê

biệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ13ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđượcÊápÊdụng.Ê 
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3.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊCPTPPÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊ 

  

CănÊcứÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcóÊthểÊnhậnÊthấyÊrõÊrằngÊtrongÊtổngÊsốÊ10ÊđốiÊtácÊCPTPP,Ê

chỉÊcóÊ04ÊthànhÊviênÊđãÊtừngÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNamÊ(Úc,ÊCanada,ÊMalaysiaÊvàÊMexico).ÊTínhÊđếnÊthờiÊđiểmÊhiệnÊtại,Ê

cácÊnướcÊthànhÊviênÊWTOÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ208ÊvụÊviệcÊPVTMÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊNhưÊvậy,ÊvớiÊ43ÊvụÊviệcÊđượcÊkhởiÊxướng,ÊsốÊvụÊviệcÊdoÊcácÊ

nướcÊđốiÊtácÊCPTPPÊkhởiÊxướngÊchiếmÊhơnÊ20%ÊsốÊlượngÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊ

liênÊquanÊđếnÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ15:ÊSốÊvụÊviệcÊPVTMÊdoÊcácÊđốiÊtácÊCPTPPÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊ

ViệtÊNamÊtínhÊđếnÊhếtÊnămÊ2021 

 Nguồn:ÊWTO 

  BiệnÊphápÊchốngÊbánÊ
pháÊgiá 

BiệnÊphápÊchốngÊtrợÊ
cấp 

BiệnÊphápÊtựÊvệ 

KhởiÊ
xướng 

ÁpÊdụng KhởiÊ
xướng 

ÁpÊdụng KhởiÊ
xướng 

ÁpÊdụng 

Úc 11 3 5 0 0 0 

Canada 10 6 5 2 2 1 

Chile 0 0 0 0 0 0 

NhậtÊBản 0 0 0 0 0 0 

Newzealand 0 0 0 0 0 0 

Peru 0 0 0 0 0 0 

Malaysia 9 6 0 0 1 0 

Mexico 0 0 0 0 0 0 

Singapore 0 0 0 0 0 0 

Brunei 0 0 0 0 0 0 

Tổng 30 15 10 2 3 1 
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VớiÊbiểuÊđồÊsốÊliệuÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊcủaÊcácÊđốiÊtácÊCPTPPÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊvòngÊ20ÊnămÊqua,ÊsốÊlượngÊcácÊvụÊviệcÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ

từÊ2016ÊđếnÊnayÊgiaÊtăngÊhơnÊsoÊvớiÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊđó.ÊThựcÊtiễnÊnàyÊchoÊthấyÊmứcÊ

độÊchủÊđộngÊvàÊnăngÊ lựcÊđiềuÊ traÊPVTMÊcủaÊcácÊ thànhÊviênÊnàyÊngàyÊcàngÊđượcÊ

nângÊcao.ÊCácÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊquanÊtâmÊvàÊtíchÊcựcÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊPVTMÊ

nhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊxuÊhướngÊtoànÊcầuÊhóaÊthươngÊmạiÊ

mạnhÊmẽÊhiệnÊnay.Ê 

 ChoÊđếnÊnay,ÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊmớiÊlàÊđốiÊtượngÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊ04ÊđốiÊ

tácÊCPTPP.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊnhómÊ10ÊđốiÊtácÊCPTPP,ÊmộtÊsốÊđốiÊtácÊnhưÊNhậtÊBản,Ê

ChileÊ hayÊ NewÊ ZealandÊ cũngÊ làÊ nhữngÊ thànhÊ viênÊ rấtÊ tíchÊ cựcÊ sửÊ dụngÊ côngÊ cụÊ

PVTMÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊDoÊđó,ÊvớiÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊ

củaÊHiệpÊđịnhÊCPTPP,ÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊcóÊnguyÊcơÊsẽÊtrởÊthànhÊđốiÊ

tượngÊđiềuÊtraÊmớiÊcủaÊcácÊđốiÊtácÊCPTPPÊnày.Ê  

 

BiểuÊđồÊ18:ÊSốÊlượngÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊcủaÊcácÊđốiÊtácÊCPTPPÊvớiÊhàngÊ

hóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtheoÊnăm: 
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HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 

SANG CÁC NƯỚC CPTPP ỨNG PHÓ VỚI CÁC 

VỤ VIỆC PVTM 

CHƯƠNGÊIV 
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1.ÊThôngÊtinÊđầuÊmốiÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệp 

T rongÊ cácÊvụÊviệcÊPVTMÊdoÊnướcÊngoàiÊ khởiÊ xướngÊđiềuÊ traÊ đốiÊvớiÊ cácÊ
hàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam,ÊCụcÊPVTMÊ–ÊBộÊCôngÊThươngÊlàÊđơnÊ

vịÊđầuÊmốiÊphụÊtráchÊtheoÊdõiÊvàÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊnày.Ê
ThôngÊtinÊliênÊhệÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

CụcÊPVTMÊ–ÊBộÊCôngÊThương 

ĐịaÊchỉ:Ê23ÊNgôÊQuyền,ÊHoànÊKiếm,ÊHàÊNội; 

Tel:Ê(84-24)Ê73037898 

Fax:Ê(84-24)Ê73037897 

Website:Êwww.trav.gov.vnÊ 

NgoàiÊra,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊliênÊhệÊcácÊthươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊnướcÊnhậpÊ
khẩuÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtra.ÊThôngÊtinÊcácÊthươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊ
CPTPPÊnhưÊsau: 

BảngÊ16:ThôngÊtinÊliênÊhệÊcácÊThươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊcácÊnướcÊ
thànhÊviênÊCPTPP 

CHƯƠNGÊIVÊ 

HƯỚNGÊDẪNÊDOANHÊNGHIỆPÊXUẤTÊKHẨUÊSANGÊCÁCÊ
NƯỚCÊCPTPPÊỨNGÊPHÓÊVỚIÊCÁCÊVỤÊVIỆCÊPVTM 

1 Úc 
9ÊPoate,ÊCentennialÊPark,ÊNSWÊ
2021 

+61Ê2Ê9361Ê
5898/Ê+61Ê2Ê
9356Ê4869 

 au@moit.gov.vn;Ê
vntrade@bigpond.net
.au 

2 Canada 
161ÊSherwoodÊDrive,ÊOttawa,ÊOn-
tario,ÊK1YÊ3V5,ÊCanada 

(613)715-
968340 

ca@moit.gov.vn;Ê
dungmex@yahoo.co
m 

3 Mexico 
SudermannÊ#Ê408,ÊCol.ÊPolanco,Ê
Del.ÊMiguelÊHidalgoÊC.P.11560,Ê
MéxicoÊD.F. 

(+52-55)Ê
5254Ê0024 

 mx@moit.gov.vn 

4 Chile 
Av.ÊEliodoroÊYañezÊ#Ê2887,ÊProv-
idencia,ÊSantiago,ÊChile 

(562)Ê232Ê
1135Ê/Ê232Ê
1394 

cl@moit.gov.vnÊ&Ê
vietradeinchile@gma
il.com 

5 NewÊZealand 
LevelÊ2,Ê90-Ê92ÊDixonÊStr,ÊPOÊ
BoxÊ11095ÊManners,ÊWellingtonÊ
6142 

(644)Ê803-
3775 

nz@moit.gov.vn 
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2.ÊKhuyếnÊnghịÊchungÊdànhÊchoÊdoanhÊ
nghiệpÊ 

2.1.ÊLưuÊýÊcácÊthôngÊtinÊcảnhÊbáo 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ

trọngÊđiểm,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊnhữngÊ

ràÊ soátÊ vàÊ cảnhÊbảoÊ sớmÊvềÊ nguyÊ cơÊ bịÊ

điềuÊ traÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại.Ê HiệnÊ nay,Ê BộÊ CôngÊ ThươngÊ đangÊ

triểnÊkhaiÊ xâyÊ dựngÊHệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

sớmÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊ

doanhÊnghiệpÊ cóÊ thểÊ tiếpÊ cậnÊ cácÊ thôngÊ

tinÊ vàÊ cácÊ tưÊ vấnÊ cảnhÊ báoÊ hiệuÊ quả.Ê

TrướcÊ khiÊ hệÊ thốngÊ đượcÊ điÊ vàoÊ vậnÊ

hànhÊ chínhÊ thức,ÊBộÊCôngÊThươngÊ vẫnÊ

địnhÊkỳÊđăngÊtảiÊDanhÊsáchÊcảnhÊbáoÊsảnÊ

phẩmÊ cóÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê điềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tạiÊ websiteÊ củaÊ

CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

(www.pvtm.gov.vn.)Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

theoÊ dõiÊ sátÊ cácÊ cảnhÊ báoÊ nàyÊ đểÊ cóÊ

nhữngÊcânÊnhắcÊđiềuÊchỉnhÊphùÊhợpÊchoÊ

hoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanh.Ê 

CùngÊ vớiÊ việcÊ thamÊ khảoÊ cácÊ cảnhÊ

báoÊcủaÊCụcÊPVTM,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊ

cóÊ thểÊ chủÊ độngÊ theoÊ dõiÊ mộtÊ sốÊ khíaÊ

cạnhÊđểÊtựÊđưaÊraÊcảnhÊbáo: 

-Ê NghiênÊ cứuÊ vềÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ

cũngÊ nhưÊ theoÊ dõiÊ vềÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ

hàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊđểÊtựÊcóÊnhữngÊphânÊ

tíchÊ cảnhÊ báoÊ choÊ mình.Ê TheoÊ kinhÊ

nghiệmÊthựcÊtiễn,ÊviệcÊgiaÊtăngÊhàngÊhóaÊ

nhậpÊkhẩuÊđộtÊbiếnÊcũngÊlàÊmộtÊtiêuÊchíÊ

đánhÊ giáÊ vềÊ khảÊ năngÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ

xemÊ xétÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

PVTM.ÊDoÊvậy,Ê việcÊ theoÊdõiÊ tìnhÊhìnhÊ

nhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊ

trọngÊ điểmÊ sẽÊ làÊ mộtÊ cănÊ cứÊ cảnhÊ báoÊ

6 NhậtÊBản 
50-11ÊMotoyoyogicho,ÊShibuya-
ku,ÊTokyoÊ151-0062,ÊJapan 

+Ê81Ê3Ê3466Ê
3315 

 jp@moit.gov.vn 

7 Singapore 
10ÊLeedonÊPark,ÊSingaporeÊ
267887 

(65)Ê
64683747 

 vntrade@singnet.com
.sg;Êsg@moit.gov.vn 

8 Malaysia 
 NoÊ4ÊPersiaranÊStonorÊ50450ÊKua-
laÊLumpur,ÊMalaysia 

(603)214-
14692 

my@moit.gov.vn 

9 

PeruÊ
(THƯƠNGÊ
VỤÊVIỆTÊ
NAMÊTẠIÊ
BRASIL) 

 RuaÊPauloÊOrazimbo,Ê675-
Conj.91,Ê92ÊCEP:Ê015-
35001BairroÊdaÊAclimacaoÊSãoÊ
PauloÊ–SP-ÊBrasil 

+55Ê11Ê3276Ê
6776 

br@moit.gov.vn 
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sớmÊ quanÊ trọngÊ cơÊ bảnÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp.Ê 

-ÊTheoÊdõiÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊ

biệnÊ phápÊ PVTMÊ củaÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu.Ê

VớiÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ thườngÊ xuyênÊ sửÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊnhưÊÚcÊhayÊ

Canada,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ cóÊ nhữngÊ

phươngÊ ánÊ chuẩnÊ bịÊ ngayÊ từÊ giaiÊ đoạnÊ

tiếpÊ cậnÊ thịÊ trườngÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ nhữngÊ

thànhÊquảÊsauÊkhiÊtiếpÊcậnÊthànhÊcông. 

-ÊTheoÊdõiÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrênÊthếÊ

giớiÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊhóaÊmàÊmìnhÊxuấtÊ

khẩu.Ê ViệcÊ mộtÊ sốÊ thịÊ trườngÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊPVTMÊvớiÊmộtÊloạiÊhàngÊhóaÊ

cụÊthểÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊviệcÊcácÊthànhÊviênÊ

khácÊ cũngÊ sẽÊ xemÊ xétÊ điềuÊ traÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊPVTMÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊđó.Ê 

2.2.Ê ChủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ

ứngÊphó 

ThamÊgiaÊứngÊphóÊmộtÊvụÊviệcÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmại,ÊđặcÊ biệtÊ làÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊ cấp,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ đầuÊ tưÊ rấtÊ

nhiềuÊ nguồnÊ lực.Ê HầuÊ hếtÊ cácÊ nhânÊ lựcÊ

quanÊ trọngÊ củaÊdoanhÊnghiệpÊ (sảnÊxuất,Ê

bánÊhàng,ÊkếÊtoán)ÊđềuÊsẽÊphảiÊdànhÊthờiÊ

gianÊ vàÊ nguồnÊ lựcÊ chuẩnÊ bịÊ tàiÊ liệuÊ vàÊ

thamÊ giaÊ ứngÊ phóÊ vụÊ việcÊ trongÊ mộtÊ

khoảngÊthờiÊgianÊtrảiÊdàiÊtrongÊkhoảnÊ01Ê

năm.Ê CùngÊ vớiÊ đó,Ê mộtÊ nguồnÊ chiÊ phíÊ

đángÊ kểÊ sẽÊ cầnÊ đượcÊ chuẩnÊ bịÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ thuêÊ luậtÊ sưÊ tưÊ vấnÊ đồngÊ

hànhÊcùngÊgiaiÊđoạnÊkhángÊkiện.ÊDoÊvậy,Ê

đểÊ việcÊ thamÊ giaÊ ứngÊ phóÊ vụÊ việcÊ hiệuÊ

quảÊ vàÊ khôngÊ làmÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ cácÊ

hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ kinhÊ doanh,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊcóÊsựÊcânÊnhắcÊvềÊquyÊmôÊvàÊ

lợiÊíchÊcủaÊthịÊtrườngÊđểÊđưaÊraÊkếÊhoạchÊ

ứngÊphóÊphùÊhợp. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ cânÊ nhắcÊ mộtÊ sốÊ

vấnÊđềÊnhưÊsauÊkhiÊquyếtÊđịnhÊmứcÊtiêuÊ

tốnÊnguồnÊlựcÊchoÊquáÊtrìnhÊứngÊphóÊvụÊ

việc: 

-Ê TínhÊ toánÊ cácÊ chiÊ phíÊ tiếpÊ cậnÊ thịÊ

trườngÊ cũngÊ nhưÊ lợiÊ íchÊ kỳÊ vọngÊ đạtÊ

đượcÊởÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu. 

-Ê TínhÊ toánÊ cácÊ chiÊ phí,Ê nguồnÊ lựcÊ cầnÊ

thiếtÊđểÊthamÊgiaÊứngÊphóÊvụÊviệc.Ê 

-Ê DựÊ đoánÊmứcÊ thiệtÊ hạiÊ khiÊ biệnÊ phápÊ

PVTMÊđượcÊápÊdụng. 

VớiÊ cácÊ tínhÊ toánÊ cụÊ thể,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ thamÊ vấnÊ CụcÊ PVTMÊ đểÊ

cóÊ đượcÊ nhữngÊ khuyếnÊ nghịÊ tốiÊ ưuÊ choÊ

quáÊ trìnhÊ khángÊ kiện.Ê TuyÊ nhiên,Ê cầnÊ

nhấnÊ mạnhÊ rằng,Ê việcÊ doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊ thamÊ giaÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ hoặcÊ

thamÊ giaÊ khôngÊ đầyÊ đủÊ khôngÊ chỉÊ ảnhÊ

hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ doanhÊ nghiệpÊ màÊ

cònÊ ảnhÊhưởngÊđếnÊ thuếÊ suấtÊ toànÊquốcÊ
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(mứcÊ thuếÊ ápÊ dụngÊ vớiÊ nhữngÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊđượcÊchọnÊmẫu).ÊDoÊvậy,Ê

doanhÊnghiệpÊluônÊcầnÊthamÊvấnÊvớiÊCụcÊ

PVTMÊđểÊcóÊphươngÊánÊphùÊhợpÊvìÊ lợiÊ

íchÊchungÊcủaÊngành.Ê 

2.3.Ê HợpÊ tácÊ vớiÊ cácÊ bênÊ cóÊ cùngÊ lợiÊ

íchÊ 

TrongÊquáÊtrìnhÊthamÊgiaÊmộtÊvụÊviệcÊ

PVTM,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ lưuÊ ýÊ rằngÊ

khôngÊ nênÊ chỉÊ làmÊ việcÊ mộtÊ mình.Ê SựÊ

phốiÊhợpÊvớiÊcácÊbênÊkhácÊcóÊ liênÊquanÊ

làÊhếtÊsứcÊquanÊtrọng.ÊCácÊcôngÊtácÊứngÊ

phóÊcũngÊnhưÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊbên,Êdo-

anhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ theoÊ dõiÊ cácÊ khuyếnÊ

nghịÊ tạiÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ cụÊ thể.Ê

CácÊbênÊliênÊquanÊmàÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

phốiÊhợpÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra: 

-ÊCụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ–ÊBộÊCôngÊ

Thương:Ê đâyÊ làÊ cơÊquanÊ đầuÊmốiÊ thôngÊ

tin,Ê thamÊ vấnÊ phápÊ lý,Ê hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊtrongÊquáÊtrìnhÊ thamÊgiaÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊPVTM.ÊĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ trợÊ cấp,Ê CụcÊ PVTMÊ cũngÊ làÊ đầuÊ

mốiÊ tổngÊ hợpÊ bảnÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ

dànhÊchoÊChínhÊphủ.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊ

thườngÊxuyênÊtraoÊđổiÊvàÊphốiÊhợp,ÊhợpÊ

tácÊvớiÊCụcÊPVTMÊđểÊđảmÊbảoÊviệcÊ trảÊ

lờiÊcácÊbảnÊcâuÊhỏiÊhiệuÊquả,ÊthốngÊnhất.Ê

VớiÊ cácÊ thamÊ vấn,Ê biệnÊ luậnÊ gửiÊ tớiÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcóÊthểÊ

thamÊvấnÊvàÊđềÊnghịÊCụcÊPVTMÊhỗÊ trợÊ

chuyểnÊcácÊýÊkiếnÊnàyÊđếnÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊdướiÊtưÊcáchÊChínhÊphủ.Ê 

-Ê HiệpÊ hộiÊ vàÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cùngÊ

ngành:Ê việcÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cùngÊ

ngànhÊphốiÊhợpÊvớiÊnhauÊtrongÊquáÊtrìnhÊ

thamÊgiaÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊsẽÊtạoÊraÊ

sứcÊmạnhÊđoànÊkết,ÊchiaÊsẻÊchiÊphíÊcũngÊ

nhưÊ kinhÊ nghiệmÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ ứngÊ

phóÊvụÊviệc.Ê 

3.ÊQuyÊtrìnhÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊPVTMÊ 

3.1.ÊĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcủaÊnướcÊngoài 

Tổng thời gian điều tra: từ 12-18 tháng 
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TrongÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ cácÊ nước,Ê baoÊ gồmÊ cácÊ đốiÊ tácÊ

thànhÊviênÊCPTPPÊvềÊcơÊbảnÊsẽÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau: 

TrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊnướcÊsẽÊtiếnÊhànhÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊđểÊxácÊminhÊtínhÊ

chínhÊxácÊcủaÊthôngÊtinÊđiềuÊtra.ÊViệcÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊcóÊthểÊthựcÊhiệnÊtrướcÊhoặcÊ

sauÊkhiÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊvềÊvụÊviệc.Ê 

CácÊmốcÊquanÊtrọngÊcủaÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđềuÊcầnÊđượcÊdo-

anhÊnghiệpÊvàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊtheoÊsát,ÊlênÊkếÊhoạchÊứngÊphóÊphùÊhợp.Ê 

3.1.1.ÊGiaiÊđoạnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊnộpÊđơnÊyêuÊ

cầuÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá 

TheoÊkhuyếnÊnghịÊtạiÊPhụÊlụcÊ6-AÊcủaÊHiệpÊđịnhÊCPTPP,ÊcácÊnướcÊcóÊthểÊthôngÊ

báoÊchoÊbênÊliênÊquanÊvềÊviệcÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊhợpÊlệÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊnày,ÊvaiÊtròÊcủaÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊ

vàÊdoanhÊnghiệpÊcụÊthểÊnhưÊsau: 
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TrongÊtrườngÊhợpÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊthểÊhiệnÊsựÊthiệnÊchíÊbằngÊcáchÊthôngÊbáoÊtiềnÊ

khởiÊxướng,ÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊsẽÊcóÊthêmÊthờiÊgianÊđểÊ

liênÊlạc,ÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊcũngÊnhưÊlênÊphươngÊánÊứngÊphóÊphùÊhợp.Ê 

3.1.2.ÊGiaiÊđoạnÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO,ÊkhiÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊcóÊ tráchÊnhiệmÊthôngÊbáoÊchoÊChínhÊphủÊcácÊnướcÊcóÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊ tra.ÊDoÊđó,Ê trongÊ trườngÊhợpÊkhôngÊcóÊ thôngÊbáoÊ tiềnÊ

khởiÊxướng,ÊcácÊbênÊ(doanhÊnghiệp,ÊCụcÊPVTMÊvàÊThươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊnướcÊ

nhậpÊkhẩu)ÊsẽÊtriểnÊkhaiÊcácÊhoạtÊđộngÊnêuÊtạiÊmụcÊ1.1.1ÊtrênÊđâyÊtrongÊgiaiÊđoạnÊsauÊ

khiÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra.Ê 

CácÊcôngÊviệcÊtriểnÊkhaiÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊnếuÊđượcÊthựcÊhiệnÊnhịpÊnhàngÊvàÊ

tíchÊcực,ÊmốiÊliênÊkếtÊgiữaÊdoanhÊnghiệp,ÊhiệpÊhộiÊvàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊsẽÊđượcÊhìnhÊ

thànhÊvàÊtạoÊraÊhiệuÊquảÊtíchÊcựcÊchoÊcôngÊtácÊứngÊphóÊvụÊviệcÊđiềuÊtra.ÊHiệuÊquảÊ

củaÊcôngÊtácÊứngÊphóÊthểÊhiệnÊnhưÊsau: 

-Ê DoanhÊ nghiệpÊ sẽÊ cóÊ cơÊ hộiÊ thamÊ vấnÊ

vớiÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊvềÊPVTMÊ

đểÊchuẩnÊbịÊnguồnÊlựcÊchoÊcôngÊtácÊứngÊ

phó.ÊCácÊbênÊcóÊthểÊthamÊvấnÊýÊkiếnÊcủaÊ

CụcÊPVTMÊvềÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊnhư:ÊkinhÊ

nghiệmÊ ứngÊ phóÊ đốiÊ vớiÊ vụÊ việcÊ từÊ thịÊ

trườngÊ củaÊ nướcÊ liênÊ quan,Ê chuẩnÊ bịÊ

nguồnÊlựcÊvềÊconÊngườiÊ(cánÊbộÊđầuÊmối,Ê

chuyênÊgiaÊtưÊvấnÊphápÊlý)ÊvàÊnguồnÊlựcÊ

vềÊthờiÊgianÊđểÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊthuÊthậpÊ

thôngÊtin.Ê 

-ÊDoanhÊnghiệpÊcóÊđiềuÊkiệnÊđểÊkếtÊnốiÊ

vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ bịÊ đơnÊ khácÊ đểÊ

cùngÊnhauÊxemÊxétÊvấnÊđềÊthịÊtrường,ÊthịÊ

phầnÊ xuấtÊ khẩuÊ cũngÊ nhưÊ chiaÊ sẻÊ cácÊ
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nguồnÊ lựcÊ vềÊ tàiÊ chínhÊ (đặcÊ biệtÊ trongÊ

trườngÊhợpÊcầnÊthuêÊluậtÊsưÊtưÊvấn).Ê 

-ÊDoanhÊ nghiệpÊ cóÊ điềuÊ kiệnÊ đượcÊCụcÊ

PVTMÊhỗÊtrợÊđểÊchuyểnÊcácÊýÊkiến,Ê lậpÊ

luậnÊphảnÊbiệnÊliênÊquanÊđếnÊvụÊviệcÊtớiÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊnhằmÊphảnÊđốiÊhoặcÊyêuÊ

cầuÊxemÊxétÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra.Ê 

-Ê DoanhÊ nghiệpÊ cóÊ điềuÊ kiệnÊ đểÊ chứngÊ

minhÊ cácÊ tiêuÊ chíÊ đểÊ đượcÊ loạiÊ trừÊ ápÊ

dụngÊ phươngÊ phápÊ tínhÊ toánÊ theoÊ quyÊ

địnhÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệtÊhoặcÊnềnÊkinhÊtếÊ

phiÊ thịÊ trường.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnhiềuÊvụÊ

việcÊđiềuÊ traÊ chốngÊbánÊpháÊgiá,Ê cácÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊphươngÊphápÊtínhÊ

toánÊ bấtÊ lợiÊ doÊ xácÊ địnhÊ tìnhÊ hìnhÊ thịÊ

trườngÊđặcÊbiệtÊhoặcÊnềnÊkinhÊtếÊphiÊ thịÊ

trường.ÊTrongÊnhómÊđốiÊ tácÊCPTPP,ÊÚcÊ

vàÊCanadaÊlàÊhaiÊđốiÊtácÊđãÊtừngÊđiềuÊtraÊ

hàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊcóÊ

yêuÊcầuÊchứngÊminhÊvềÊvấnÊđềÊtìnhÊhìnhÊ

thịÊ trườngÊ đặcÊ biệt.Ê KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ

hợpÊtácÊchặtÊchẽÊvớiÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊ

nướcÊmàÊđầuÊmốiÊcủaÊCụcÊPVTM,ÊdoanhÊ

nghiệpÊsẽÊcóÊnguồnÊ lựcÊvàÊ lợiÊ thếÊ trongÊ

việcÊchứngÊminhÊvấnÊđềÊnày.Ê 

-ÊBênÊcạnhÊđó,ÊCụcÊPVTMÊcũngÊcầnÊchủÊ

độngÊthuÊthậpÊsốÊliệuÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ cũngÊ nhưÊ thịÊ phầnÊ xuấtÊ

khẩuÊ hàngÊ hóaÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ

trườngÊ nướcÊ điềuÊ traÊ đểÊ xemÊ xétÊ khảÊ

năngÊyêuÊcầuÊloạiÊtrừÊđốiÊvớiÊthànhÊviênÊ

đangÊ phátÊ triểnÊ cóÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ

khôngÊđángÊkể. 

KinhÊnghiệmÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊ

PVTMÊnóiÊchungÊvàÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ nóiÊ riêngÊ choÊ thấyÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ hợpÊ tác,Ê phốiÊ hợpÊ vớiÊ cơÊ quanÊ

quảnÊ lýÊ nhàÊ nướcÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ ứngÊ

phóÊvụÊviệcÊsẽÊđạtÊđượcÊkếtÊquảÊtốtÊhơnÊ

soÊ vớiÊ đơnÊ lẻÊ thamÊ giaÊ vụÊ việcÊ hoặcÊ

khôngÊthamÊgiaÊvụÊviệc.Ê 

3.1.3.ÊGiaiÊđoạnÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊgửiÊ

bảnÊcâuÊhỏiÊ 

TrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,Ê doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊsẽÊnhậnÊđượcÊmộtÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊ

tra.Ê BảnÊ câuÊ hỏiÊ điềuÊ traÊ nàyÊ làÊ cănÊ cứÊ

quanÊtrọngÊđểÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtínhÊtoánÊ

biênÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ từngÊ doanhÊ

nghiệp.ÊCácÊbảngÊcâuÊhỏiÊbằngÊngônÊngữÊ

nướcÊ ngoài.Ê VớiÊ 10Ê thànhÊ viênÊ đốiÊ tácÊ

CPTPP,ÊngônÊngữÊđượcÊsửÊdụngÊcóÊthểÊlàÊ

tiếngÊ AnhÊ hoặcÊ tiếngÊ bảnÊ địaÊ nhưÊ TâyÊ

BanÊNhaÊ(Peru),ÊBồÊĐàoÊNhaÊ(Mehico),Ê

NhậtÊ Bản,Ê Malaysia...Ê VớiÊ nhữngÊ nướcÊ

sửÊdụngÊngônÊngữÊbảnÊđịa,ÊkhiÊnộpÊthôngÊ

tin,ÊtàiÊliệuÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtramÊdoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ thuêÊ dịchÊ thuậtÊ chuyênÊ

nghiệpÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ cungÊ cấpÊ nộiÊ dungÊ

chínhÊxác.ÊThậmÊchí,ÊmộtÊ sốÊnướcÊ (nhưÊ

Mehico)ÊcònÊyêuÊcầuÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏiÊ
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phảiÊ đượcÊ hợpÊ phápÊ hóaÊ lãnhÊ sựÊ trướcÊ

khiÊgửiÊcơÊquanÊđiềuÊtra. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊlưuÊýÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊquanÊtrọng: 

-ÊDànhÊnguồnÊlựcÊ(nhânÊlựcÊvàÊthờiÊgian)Ê

đểÊchuẩnÊbịÊtàiÊliệuÊchínhÊxácÊtrảÊlờiÊbànÊ

câuÊ hỏi.Ê TrongÊ trườngÊ hợpÊ sốÊ liệuÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊkhôngÊđầyÊđủÊhoặcÊbịÊxácÊ

địnhÊ làÊ khôngÊ trungÊ thực,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ

traÊ nướcÊ nhậpÊ khẩuÊ sẽÊ sửÊ dụngÊ sốÊ liệuÊ

sẵnÊ cóÊ (thườngÊ làÊ bấtÊ lợi)Ê đểÊ tínhÊ toánÊ

biênÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ choÊ doanhÊ nghiệp.Ê

DoÊ vậy,Ê tháiÊ độÊ hợpÊ tácÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊngayÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ trảÊ lờiÊ bảnÊ

câuÊ hỏiÊ (cungÊ cấpÊ đầyÊ đủ,Ê chínhÊ xácÊ

thôngÊtinÊvàÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊđúngÊhạn.Ê 

-ÊXemÊxétÊkhảÊnăngÊcầnÊthiếtÊgiaÊhạnÊbảnÊ

trảÊ lờiÊ câuÊ hỏiÊ đểÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ giaÊ hạnÊ

sớm,ÊđảmÊbảoÊbảnÊcâuÊtrảÊlờiÊhoànÊthiệnÊ

vàÊkhôngÊbịÊtừÊchốiÊdoÊnộpÊmuộn.Ê 

-Ê ThamÊ vấnÊ vớiÊ CụcÊ PVTMÊ đốiÊ vớiÊ

nhữngÊnộiÊdungÊchưaÊhiểuÊrõÊđểÊđảmÊbảoÊ

chuẩnÊbịÊthôngÊtinÊphùÊhợpÊvàÊcóÊlợi.Ê 

TheoÊ thôngÊ lệ,Ê cácÊ nộiÊdungÊmàÊbảngÊ

câuÊ hỏiÊ yêuÊ cầuÊ thườngÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ

mộtÊsốÊvấnÊđềÊnhưÊsau: 

àÊThôngÊtinÊchungÊvềÊdoanhÊnghiệp:ÊcácÊ

thôngÊ tinÊ cơÊ bảnÊ vềÊ doanhÊ nghiệpÊ nhưÊ

ngườiÊ đạiÊ điệnÊ theoÊ phápÊ luật,Ê ngànhÊ

nghềÊ kinhÊ doanh,Ê lịchÊ sửÊ hìnhÊ thành,Ê

côngÊtyÊliênÊkết…. 

àÊMôÊ tảÊ hàngÊ hóa:Ê tạiÊ mụcÊ này,Ê cănÊ cứÊ

theoÊmôÊtảÊvềÊphạmÊviÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊ

tra,ÊdoanhÊnghiệpÊsẽÊtiếnÊhànhÊphânÊloạiÊ

vàÊ xácÊ địnhÊ nhữngÊ mãÊ hàngÊ hóaÊ doÊ

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊthuộcÊ

phạmÊviÊ điềuÊ tra.ÊCácÊ sốÊ liệuÊ cầnÊ cungÊ

cấpÊ cóÊ thểÊ baoÊ gồm:Ê đầuÊ tư,Ê phátÊ triểnÊ

sảnÊphẩm,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất. 

àÊThốngÊkêÊvềÊhoạtÊđộng:ÊcungÊcấpÊthôngÊ

tinÊvềÊdoanhÊthu,ÊkếtÊquảÊhoạtÊđộngÊkinhÊ

doanh,ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất,ÊhàngÊtồnÊkho,Ê

laoÊđộng,ÊđầuÊtưÊvàÊcácÊkênhÊphânÊphối. 

àÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊvàoÊ thịÊ

trườngÊ nướcÊ điềuÊ tra:ÊCơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

sẽÊthuÊthậpÊsốÊliệuÊvềÊcácÊgiaoÊdịchÊbánÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàoÊthịÊ

trườngÊnướcÊđiềuÊtraÊ (cầnÊcungÊcấpÊđầyÊ

đủÊcácÊ thôngÊ tinÊvềÊhợpÊđồngÊmuaÊbán,Ê

đơnÊ đặtÊ hàng,Ê hóaÊ đơnÊ thươngÊ mại,Ê

PhiếuÊ đóngÊ gói,Ê hóaÊ đơnÊ vậnÊ chuyển,Ê

vậnÊđơn,ÊcácÊchứngÊtừÊkhácÊthểÊhiệnÊcácÊ

khoảnÊ giảmÊ trừ:Ê chiếtÊ khấu,Ê bảoÊ hiểm,Ê

phíÊngânÊhàng,ÊchứngÊtừÊthanhÊtoán.)ÊSốÊ

liệuÊ tạiÊ mụcÊ nàyÊ đượcÊ phụcÊ vụÊ đểÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊtínhÊtoánÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

hàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra.Ê 

àÊBánÊ hàngÊ hóaÊ tươngÊ tựÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ

điềuÊtraÊ tạiÊViệtÊNamÊ(nướcÊxuấtÊkhẩu):Ê



69  TRAV www.trav.gov.vn 

doanhÊnghiệpÊsẽÊcầnÊcungÊcấpÊcácÊthôngÊ

tinÊ nàyÊ làmÊ cơÊ sởÊ đểÊ tínhÊ toánÊ trịÊ giáÊ

thôngÊ thườngÊ củaÊ hàngÊ hóa.Ê DoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ vềÊ thịÊ

phầnÊ trongÊnước,ÊcungÊcấpÊ thôngÊ tinÊvềÊ

cácÊgiaoÊdịchÊbánÊtrongÊnướcÊ(cácÊthôngÊ

tinÊvềÊhợpÊđồngÊmuaÊbán,ÊđơnÊđặtÊhàng,Ê

xácÊnhậnÊđơnÊhàng,ÊhóaÊđơnÊthươngÊmại,Ê

phiếuÊđóngÊgói,ÊhóaÊđơnÊvậnÊchuyển,ÊcácÊ

chứngÊ từÊkhácÊ thểÊhiệnÊcácÊkhoảnÊgiảmÊ

trừ,ÊchiếtÊkhẩu,ÊbảoÊhiểm,ÊphíÊngânÊhàngÊ

vàÊchứngÊtừÊthanhÊtoán).Ê 

àÊChiÊphíÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊ tra:Ê

doanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊcácÊthôngÊtinÊ

vềÊchínhÊsáchÊvàÊhệÊ thốngÊkếÊ toán,ÊquyÊ

trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê chiÊ phíÊ nguyênÊ vậtÊ liệu,Ê

chiÊphíÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanh,ÊchiÊphíÊbánÊ

hàng.ÊCácÊcáchÊthứcÊphânÊbổÊchiÊphíÊtớiÊ

từngÊ sảnÊ phẩmÊ cầnÊ đượcÊ doanhÊ nghiệpÊ

giảiÊthíchÊrõÊràngÊvàÊdễÊhiểuÊđểÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ tiếpÊ cậnÊ cácÊ sốÊ liệuÊ mộtÊ cáchÊ

hợpÊlý.Ê 

CùngÊvớiÊbảngÊcâuÊhỏiÊchínhÊdànhÊchoÊ

nhàÊxuấtÊkhẩu,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊ thườngÊ

sẽÊ yêuÊ cầuÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ chuẩnÊ bịÊ

bảnÊ điệnÊ tửÊ cácÊ sốÊ liệuÊ quanÊ trọngÊ (cácÊ

giaoÊ dịchÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ nướcÊ điềuÊ tra,Ê

cácÊ giaoÊ dịchÊ nộiÊ địa,Ê chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

hàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra)ÊvàÊmộtÊbảnÊcâuÊhỏiÊ

dànhÊchoÊcácÊbênÊliênÊkết.Ê 

BênÊcạnhÊbảnÊcâuÊhỏiÊchínhÊdànhÊchoÊ

nhàÊxuấtÊ khẩu,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊmộtÊ sốÊ

nướcÊđốiÊtácÊ(nhưÊÚcÊhayÊCanada)ÊsẽÊgửiÊ

thêmÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊvềÊtìnhÊhìnhÊthịÊ

trườngÊ đặcÊ biệtÊ (ParticularÊ MarketÊ

SituationÊ -ÊPMS)ÊhoặcÊ tìnhÊhìnhÊkinhÊ tếÊ

thịÊ trườngÊ (MarketÊ EconomyÊ StatusÊ -Ê

MES)Ê choÊ ChínhÊ phủÊViệtÊ Nam.Ê TrongÊ

trườngÊhợpÊnày,ÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊ(cơÊ

quanÊđầuÊmốiÊlàÊCụcÊPVTMÊ–ÊBộÊCôngÊ

Thương)ÊsẽÊchủÊtrìÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊđơnÊ

vịÊ thuộcÊ cácÊ Bộ,Ê ngành,Ê hiệpÊ hộiÊ liênÊ

quanÊđểÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏiÊvàÊcungÊcấpÊthôngÊ

tinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊbạn.Ê 

3.1.4.ÊGiaiÊđoạnÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊbanÊ

hànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộ 

SauÊkhiÊthuÊthậpÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệu,ÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊsẽÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊ

vàÊthườngÊsẽÊkèmÊtheoÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ tạmÊ thời.Ê BiệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđượcÊápÊdụngÊdướiÊ

dạngÊ thuếÊ nhậpÊ khẩuÊ bổÊ sungÊ dựaÊ trênÊ

kếtÊquảÊcủaÊđiềuÊtraÊsơÊbộÊvàÊkhôngÊđượcÊ

ápÊ dụngÊ sớmÊ hơnÊ 60Ê ngàyÊ kểÊ từÊ ngàyÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊ tra.ÊThờiÊgianÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ tạmÊ thờiÊ

khôngÊ đượcÊ quáÊ 120Ê ngày,Ê trừÊ trườngÊ

hợpÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ yêuÊ cầuÊ giaÊ hạnÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtạmÊthời.Ê 
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MộtÊ sốÊ côngÊ tácÊ ứngÊ phóÊ màÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊcóÊliênÊquanÊ

cầnÊlưuÊýÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnày: 

-Ê NghiênÊ cứuÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ:Ê KhiÊ banÊ

hànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộ,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊ

côngÊkhaiÊbảnÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊbánÊpháÊ

giáÊcủaÊtừngÊdoanhÊnghiệpÊ(gửiÊriêngÊchoÊ

từngÊ doanhÊ nghiệp).Ê TrongÊ trườngÊ hợpÊ

quyÊđịnhÊvàÊthôngÊlệÊđiềuÊtraÊkhôngÊgửiÊ

bảnÊtínhÊtoánÊnày,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊyêuÊ

cầuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcungÊcấpÊnhằmÊđảmÊ

bảoÊ tínhÊ minhÊ bạchÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ

tra.Ê PhươngÊ phápÊ tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ bánÊ

pháÊgiáÊkhôngÊphảiÊlàÊmộtÊnộiÊdungÊphânÊ

tíchÊ đơnÊ giản.Ê ViệcÊ đánhÊ giáÊ tínhÊ hợpÊ

phápÊcủaÊmộtÊbảnÊ tínhÊ toánÊđòiÊhỏiÊđầuÊ

tưÊnhânÊ lựcÊvàÊ thờiÊgian.ÊDoanhÊnghiệpÊ

cóÊthểÊthamÊvấnÊcácÊchuyênÊgiaÊtưÊvấnÊcóÊ

kinhÊnghiệmÊđểÊnghiênÊcứuÊvềÊbảngÊtínhÊ

biênÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ này.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê

mộtÊ nộiÊ dungÊ rấtÊ cầnÊđượcÊquanÊ tâmÊ làÊ

cácÊphânÊtíchÊvềÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ trongÊ nước.Ê TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê

mặcÊ dùÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ xácÊ địnhÊ cóÊ

hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giá,Ê biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊsẽÊkhôngÊđượcÊápÊdụngÊnếuÊ

khôngÊ cóÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnước.Ê 

SauÊ khiÊ nghiênÊ cứuÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ xâyÊ dựngÊmộtÊ bảnÊ

lậpÊluậnÊvềÊcácÊýÊkiếnÊđốiÊvớiÊkếtÊluậnÊsơÊ

bộÊđểÊgửiÊtớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊPVTMÊcủaÊ

nướcÊ nhậpÊ khẩu.Ê BảnÊ đệÊ trìnhÊ nàyÊ nênÊ

đượcÊ thamÊ vấnÊ vớiÊ CụcÊ PVTMÊ vàÊ cácÊ

đơnÊvịÊchuyênÊgiaÊtưÊvấnÊđểÊgiaÊtăngÊchấtÊ

lượngÊcácÊýÊkiếnÊlậpÊluận.Ê 

-Ê ChuẩnÊ bịÊ choÊ việcÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗ:Ê

ThôngÊthường,ÊsauÊkhiÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊ

sơÊ bộ,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊ sẽÊ cóÊbướcÊxácÊ

minhÊ thôngÊ tinÊ đượcÊ nộpÊ trongÊ bảnÊ trảÊ

lờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊthôngÊquaÊhoạtÊ

độngÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗ.Ê DoÊ đó,Ê doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcóÊliênÊquanÊcầnÊchuẩnÊ

bịÊ tàiÊ liệu,Ê giấyÊ tờÊ đểÊ chứngÊ minhÊ choÊ

cácÊ sốÊ liệuÊ đãÊ cungÊ cấp,Ê đảmÊ bảoÊ phốiÊ

hợp,Ê hợpÊ tácÊ chặtÊ chẽÊvớiÊ cơÊquanÊđiềuÊ

traÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ xácÊ minhÊ sốÊ liệu.Ê

TrongÊ cácÊ trườngÊ hợpÊ doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊphốiÊhợpÊtrongÊgiaiÊđoạnÊthẩmÊtraÊ

tạiÊ chỗ,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ cóÊ thểÊ bácÊ bỏÊ

cácÊ sốÊ liệuÊ tínhÊ toánÊcủaÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊ

traÊ sơÊ bộÊ đểÊ sửÊ dụngÊ sốÊ liệuÊ sẵnÊ có.Ê

TrườngÊ hợpÊ đángÊ tiếcÊ nàyÊ cóÊ thểÊ khiếnÊ

choÊ mọiÊ côngÊ sức,Ê nguồnÊ lựcÊ đãÊ bỏÊ raÊ

trongÊgiaiÊ đoạnÊ trướcÊđóÊkhôngÊ cònÊgiáÊ

trịÊnữa.Ê 

3.1.5.ÊGiaiÊđoạnÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ 

ThẩmÊtraÊtạiÊchỗÊlàÊgiaiÊđoạnÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ xácÊminhÊ sốÊ liệu,Ê thôngÊ tinÊ doÊ

cácÊbênÊcungÊcấpÊtrongÊbảnÊtrảÊ lờiÊbảngÊ

câuÊ hỏiÊ điềuÊ tra.Ê ĐốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ sẽÊ
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thànhÊlậpÊđoànÊcôngÊtácÊtớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊkiểmÊtraÊsốÊliệuÊgốc,ÊtruyÊxuấtÊsốÊliệuÊtừÊ

máyÊtínhÊvàÊkiểmÊtraÊthựcÊđịaÊkhoÊbãi,ÊnhàÊmáy.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊđoànÊcôngÊtácÊcũngÊsẽÊ

làmÊviệcÊvớiÊcácÊcáÊnhânÊphụÊtráchÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvềÊcácÊmảngÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdo-

anh,ÊkếÊtoán,…ÊnhằmÊxácÊminhÊtínhÊchínhÊxácÊcủaÊcácÊthôngÊtinÊđãÊđượcÊcungÊcấp.Ê

ViệcÊthẩmÊtraÊtheoÊthôngÊlệÊsẽÊđượcÊthôngÊbáoÊtrước.Ê 

TheoÊkhuyếnÊnghịÊcủaÊHiệpÊđịnhÊCPTPP,ÊcácÊbênÊcầnÊthôngÊbáoÊvềÊlịchÊthẩmÊtraÊ

tạiÊchỗÊchoÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊtrướcÊ10ÊngàyÊlàmÊviệcÊvàÊthôngÊbáoÊnộiÊdung,Ê

tàiÊliệuÊcầnÊchuẩnÊbịÊtrướcÊ05Êngày.ÊHiệnÊnayÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊViệtÊNamÊcũngÊđangÊ

ápÊdụngÊmộtÊthôngÊlệÊtươngÊtựÊkhiÊđiềuÊtraÊtạiÊchỗ.ÊTuyÊnhiên,ÊthờiÊgianÊchuẩnÊbịÊtàiÊ

liệuÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊkhoảngÊ05ÊngàyÊvẫnÊlàÊgấpÊrút.ÊDoÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊsựÊ

chuẩnÊbịÊtừÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊđểÊđảmÊbảoÊhệÊthốngÊgiấyÊtờ,ÊsổÊsáchÊđượcÊsắpÊxếpÊđầyÊ

đủÊ vàÊ khoaÊ học,Ê sẵnÊ sàngÊ choÊ việcÊ thẩmÊ traÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra.ÊDoanhÊ nghiệpÊ

thườngÊcầnÊchuẩnÊbịÊcácÊtàiÊliệu,ÊnguồnÊlựcÊnhưÊsauÊđểÊchuẩnÊbịÊphốiÊhợpÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ: 
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CácÊ nộiÊ dungÊ sẽÊ đượcÊ ràÊ soátÊ trongÊ

quáÊtrìnhÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊđốiÊvớiÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊgồmÊcó: 

- Thông tin chung về doanh nghiệp: cơÊ

cấuÊtổÊchức,ÊhoạtÊđộng,ÊquyềnÊsởÊhữuÊvàÊ

BênÊ liênÊ kết;Ê danhÊ mụcÊ sảnÊ phẩmÊ củaÊ

côngÊ ty;Ê quyÊ trìnhÊ BánÊ hàngÊ vàÊ PhânÊ

phối;ÊthựcÊtiễnÊhoạtÊđộngÊkếÊtoánÊchiÊphí;Ê

quyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊthamÊquanÊnhàÊmáy 

-ÊSốÊ liệuÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊvàÊxuấtÊ

khẩuÊ sangÊ thịÊ trườngÊ nướcÊ điềuÊ tra:Ê

đốiÊ chiếuÊdoanhÊ sốÊvàÊgiáÊ trịÊ bánÊhàng;Ê

kiểmÊtraÊtínhÊđầyÊđủÊcủaÊsốÊliệu;ÊkiểmÊtraÊ

mẫuÊ ngẫuÊ nhiênÊ đểÊ xácÊ địnhÊ tínhÊ chínhÊ

xácÊcủaÊsốÊliệu;ÊxemÊxétÊcácÊsốÊliệuÊđiềuÊ

chỉnhÊ chiÊ phíÊ bánÊ hàngÊ trongÊ nướcÊ vàÊ

mẫuÊxuấtÊkhẩuÊsangÊnướcÊđiềuÊtra.Ê 

-ÊRàÊ soátÊ sốÊ liệuÊ vềÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất:Ê

đốiÊ chiếuÊ chiÊ phí;Ê ràÊ soátÊmẫuÊ phânÊ bổÊ

chiÊphí,ÊràÊsoátÊsốÊliệuÊvềÊlượngÊsảnÊxuất,Ê

nguyênÊ vậtÊ liệu,Ê chiÊ phíÊ laoÊ động,Ê năngÊ

lượng,ÊchiÊphíÊchungÊvàÊđánhÊgiáÊvềÊcácÊ

giaoÊdịchÊmuaÊnguyênÊvậtÊliệuÊtừÊcôngÊtyÊ

liênÊkết.Ê 

3.1.6.ÊGiaiÊđoạnÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcôngÊ

bốÊthôngÊtinÊtrọngÊyếuÊvàÊgiaiÊđoạnÊ

thamÊvấnÊcôngÊkhaiÊ 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊĐiềuÊ6.9ÊHiệpÊđịnhÊ

ChốngÊbánÊpháÊgiáÊWTO,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊcóÊtráchÊnhiệmÊcôngÊbốÊcácÊthôngÊtinÊ

trọngÊyếuÊlàÊcơÊsởÊchoÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊ

trướcÊ khiÊ banÊ hànhÊ kếtÊ luậnÊ chínhÊ thứcÊ

vềÊvụÊviệc.ÊGiaiÊđoạnÊcôngÊbốÊthôngÊtinÊ

trọngÊ yếuÊ vàÊ giaiÊ đoạnÊ thamÊ vấnÊ côngÊ

khaiÊ cóÊ thểÊ đảoÊ choÊ nhauÊ tùyÊ theoÊ quyÊ

trìnhÊđiềuÊ traÊ củaÊ từngÊquốcÊgia.ÊThôngÊ

thường,Ê cácÊnướcÊsẽÊ cóÊbảnÊ tómÊ tắtÊ cácÊ

bằngÊ chứngÊ cơÊ bản,Ê quanÊ trọngÊ làmÊ cơÊ

sởÊchoÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊđểÊcácÊbênÊcóÊ

cơÊ hộiÊ bàyÊ tỏÊ ýÊ kiếnÊ trướcÊ khiÊ cơÊ quanÊ

điềuÊtraÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊchínhÊthứcÊvềÊ

vụÊviệc.Ê 

ĐốiÊvớiÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊdoanhÊnghiệp,Ê

hiệpÊhộiÊcóÊliênÊquanÊvàÊCụcÊPVTMÊtiếpÊ

tụcÊ thamÊ giaÊ tíchÊ cựcÊ đểÊ bàyÊ tỏÊ quanÊ

điểm,Ê tìmÊ kiếmÊ cácÊ chứngÊ cứÊ cóÊ lợiÊ đểÊ

tácÊ độngÊ tớiÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ củaÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtra.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊtíchÊcựcÊ

nghiênÊ cứuÊ cácÊ thôngÊ tinÊ trọngÊ yếuÊ vàÊ

tìmÊ kiếmÊ cácÊ bằngÊ chứngÊ cóÊ lợiÊ choÊ

mình.ÊViệcÊxâyÊdựngÊcácÊbảnÊlậpÊluậtÊđệÊ

trìnhÊ lênÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ làÊ côngÊ việcÊ

cầnÊcóÊsựÊthamÊvấnÊchuyênÊgiaÊtưÊvấnÊvàÊ

CụcÊPVTMÊđểÊđảmÊbảoÊhiệuÊquả.ÊThựcÊ

tiễnÊ choÊ thấy,Ê khiÊ cácÊ doanhÊnghiệpÊ thểÊ

hiệnÊtháiÊđộÊtíchÊcựcÊthamÊgiaÊvàoÊcácÊvụÊ

việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê nhữngÊ

nộiÊdungÊthamÊvấnÊcũngÊnhưÊcácÊlậpÊluậnÊ

sẽÊ đượcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ xemÊ xétÊ vàÊ

đánhÊ giáÊ kỹÊ lưỡng,Ê từÊ đóÊ cóÊ nhữngÊ tácÊ

độngÊ nhấtÊ địnhÊ tớiÊ kếtÊ quảÊ điềuÊ traÊ vụÊ

việc.Ê 
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3.1.7.ÊGiaiÊđoạnÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊvụÊviệcÊ 

SauÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊkéoÊdàiÊtừÊ12ÊđếnÊ18Êtháng,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊbanÊhànhÊ

kếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊvụÊviệc.ÊTrongÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊthôngÊthườngÊsẽÊthểÊhiệnÊđầyÊ

đủÊcácÊbằngÊchứng,ÊcănÊcứÊcũngÊnhưÊcácÊlậpÊluậnÊcủaÊcácÊbênÊlàmÊcănÊcứÊchoÊquyếtÊ

địnhÊápÊdụngÊhoặcÊkhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbảnÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

xuấtÊkhẩuÊ củaÊViệtÊNam.ÊMứcÊ thuếÊđượcÊbanÊhànhÊvớiÊ cácÊdoanhÊnghiệpÊ làÊ khácÊ

nhauÊvàÊtrongÊnhiềuÊtrườngÊhợp,ÊmứcÊthuếÊcóÊthểÊchênhÊlệchÊrấtÊlớn,ÊtạoÊraÊcáchÊbiệtÊ

vềÊ tínhÊ cạnhÊ tranhÊgiữaÊ cácÊdoanhÊnghiệp.ÊKếtÊ quảÊ củaÊviệcÊứngÊphóÊvớiÊ vụÊviệcÊ

PVTMÊsẽÊphụÊthuộcÊrấtÊnhiềuÊvàoÊnỗÊlựcÊvàÊtháiÊđộÊhợpÊtácÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp.Ê 

3.2.ÊĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊnướcÊngoài 

TheoÊquyÊđịnhÊphápÊluậtÊquốcÊtếÊvàÊthôngÊlệÊđiềuÊtraÊcủaÊcácÊđốiÊtácÊCPTPP,ÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊnướcÊngoàiÊgồmÊcácÊbướcÊsau: 

 

NhìnÊvàoÊsơÊđồÊđiềuÊtra,ÊcóÊthểÊnhậnÊthấyÊcácÊbướcÊđiềuÊtraÊcủaÊvụÊviệcÊchốngÊ

trợÊcấpÊtươngÊtựÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊTuyÊnhiên,ÊvềÊnộiÊdungÊđiềuÊ

traÊ thìÊphứcÊtạpÊhơnÊkháÊnhiều.ÊĐồngÊthời,ÊdoÊnộiÊdungÊđiềuÊtraÊ liênÊquanÊđếnÊcácÊ

chínhÊsáchÊtrợÊcấpÊcủaÊnướcÊbịÊđiềuÊtra,ÊvaiÊtròÊcủaÊcácÊcơÊquanÊnhàÊnướcÊtrongÊquáÊ

trìnhÊứngÊphóÊvụÊviệcÊcũngÊquanÊtrọngÊhơnÊsoÊvớiÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊ

côngÊtácÊứngÊphóÊcụÊthểÊsẽÊđượcÊthểÊhiệnÊtheoÊtừngÊgiaiÊđoạnÊtrongÊphầnÊtrìnhÊbàyÊ

dướiÊđây: 

Tổng thời gian điều tra: từ 12-18 tháng  
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3.2.1.ÊGiaiÊđoạnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊđốiÊtácÊCPTPPÊnộpÊđơnÊyêuÊcầuÊ

điềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp 

CănÊcứÊtheoÊĐiềuÊ13.1ÊHiệpÊđịnhÊTrợÊ

cấpÊ vàÊ cácÊ biệnÊ phápÊ đốiÊ khángÊ (HiệpÊ

địnhÊSCM)ÊcủaÊWTO,ÊsauÊkhiÊnhậnÊđượcÊ

hồÊsơÊđầyÊđủÊvàÊhợpÊlệ,Ê trướcÊkhiÊquyếtÊ

địnhÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra,Ê cơÊ quanÊđiềuÊ

traÊ phảiÊ mờiÊ ChínhÊ phủÊ nướcÊ cóÊ hàngÊ

hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ bịÊ điềuÊ traÊ thamÊ vấnÊ đểÊ

làmÊrõÊnhữngÊvấnÊđềÊmàÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊnêuÊraÊtrongÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấp.Ê DoÊ đó,Ê

đốiÊ vớiÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ

Nam,ÊngayÊsauÊkhiÊChínhÊphủÊnhậnÊđượcÊ

thôngÊtinÊvềÊđơnÊyêuÊcầu,ÊdoanhÊnghiệpÊ

vàÊ ChínhÊ phủÊ ViệtÊ NamÊ (cơÊ quanÊ đầuÊ

mốiÊ làÊCụcÊPVTMÊ–ÊBộÊCôngÊThương)Ê

đãÊcầnÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊchuẩnÊbịÊcácÊ

nộiÊdungÊthamÊvấnÊcầnÊthiết.ÊMặcÊdùÊthờiÊ

gianÊ làÊkhôngÊnhiều,Ê tuyÊnhiên,ÊnếuÊcácÊ

cơÊquanÊChínhÊphủÊ cóÊ cơÊ chếÊphốiÊ hợpÊ

liênÊngànhÊchặtÊchẽ,ÊphiênÊthamÊvấnÊtiềnÊ

khởiÊxướngÊnàyÊ cóÊkhảÊnăngÊ sẽÊ loạiÊ bỏÊ

mộtÊ sốÊ cáoÊ buộcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ chươngÊ

trìnhÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊbịÊđốiÊkháng.ÊMộtÊsốÊ

côngÊ việcÊ cóÊ thểÊ triểnÊ khaiÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊnàyÊnhưÊsau: 

VớiÊthôngÊtinÊsơÊbộÊvềÊmặtÊphápÊlýÊvàÊ

thựcÊ tiễnÊápÊdụngÊcủaÊcácÊchươngÊ trìnhÊ

trợÊ cấpÊ bịÊ cáoÊ buộc,Ê ChínhÊ phủÊ ViệtÊ

NamÊcóÊ thểÊbàyÊ tỏÊquanÊđiểmÊhiệuÊquảÊ

trongÊphiênÊthamÊvấnÊnày.ÊĐặcÊbiệt,ÊvớiÊ

cácÊchínhÊsáchÊđãÊhếtÊhạnÊápÊdụngÊtrongÊ

giaiÊ đoạnÊ điềuÊ traÊ (thôngÊ thườngÊ làÊ

khoảngÊ 01Ê nămÊ tínhÊ từÊ ngàyÊ nộpÊ đơnÊ

yêuÊ cầu),ÊViệtÊNamÊ cóÊ thểÊ yêuÊ cầuÊCơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ nướcÊ ngoàiÊ loạiÊ bỏÊ khỏiÊ

danhÊ mụcÊ cáoÊ buộcÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtra.Ê 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê CụcÊ PVTMÊ cũngÊ cầnÊ

chủÊ độngÊ thuÊ thậpÊ sốÊ liệuÊ xuấtÊ khẩuÊ

hàngÊ hóaÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ cũngÊ nhưÊ thịÊ

phầnÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊnướcÊđiềuÊtraÊđểÊxemÊxétÊ
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khảÊnăngÊyêuÊcầuÊ loạiÊ trừÊđốiÊvớiÊ thànhÊ

viênÊđangÊphátÊtriểnÊcóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊ

khôngÊđángÊkể.Ê 

CũngÊgiốngÊnhưÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê ngayÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊ

nhậnÊđượcÊthôngÊtinÊvềÊkhảÊnăngÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ trợÊ cấp,Ê CụcÊ PVTMÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ nhanhÊ chóngÊ cóÊ sựÊ kếtÊ nối,Ê

phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ đểÊ cácÊ côngÊ tácÊ ứngÊ

phóÊ đượcÊ triểnÊ khaiÊ đồngÊ bộ,Ê hiệuÊ quả,Ê

mangÊ lạiÊ lợiÊ íchÊ caoÊ nhấtÊ choÊ doanhÊ

nghiệpÊbịÊđiềuÊtra.Ê 

3.2.2.ÊGiaiÊđoạnÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊ

ngoàiÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

KhiÊ nhậnÊ đượcÊ thôngÊ tinÊ khởiÊ xướngÊ

điềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

xuấtÊ khẩuÊ ViệtÊ Nam,Ê ChínhÊ phủÊ ViệtÊ

NamÊ sẽÊ nhanhÊ chóngÊ tiếnÊ hànhÊmộtÊ sốÊ

côngÊtác: 

-Ê ThốngÊ kêÊ sốÊ liệuÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ hàngÊ
hóa.Ê 

-Ê ThànhÊ lậpÊ nhómÊ côngÊ tácÊ vềÊ vụÊ việcÊ
baoÊ gồmÊ cácÊ đơnÊ vịÊ BộÊ ngànhÊ cóÊ liênÊ
quanÊđếnÊcácÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấpÊbịÊcáoÊ
buộcÊtrongÊđơnÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊvàÊtrongÊ
thôngÊ báoÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra.Ê NhómÊ
côngÊtácÊnàyÊsẽÊphụÊtráchÊviệcÊtrảÊlờiÊbảnÊ
câuÊhỏiÊcủaÊChínhÊphủÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊ
tra.Ê 

ViệcÊthànhÊlậpÊnhómÊcôngÊtácÊvềÊvụÊviệcÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ nàyÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ hếtÊ sứcÊ
quanÊtrọngÊđốiÊvớiÊcôngÊtácÊứngÊphóÊvụÊ
việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp.Ê ChínhÊ phủÊ
ViệtÊ NamÊ sẽÊ làÊ mộtÊ bênÊ bịÊ điềuÊ traÊ đểÊ
làmÊrõÊcácÊchínhÊsáchÊđãÊđượcÊbanÊhànhÊ
vàÊ triểnÊ khaiÊ cóÊ phảiÊ làÊ cácÊ trợÊ cấpÊ bịÊ
cấmÊhoặcÊcóÊthểÊđốiÊkhángÊtheoÊquyÊđịnhÊ
củaÊWTOÊhayÊkhông.Ê 

VềÊ phíaÊ doanhÊ nghiệp,Ê sauÊ khiÊ nhậnÊ
đượcÊthôngÊtinÊvềÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊ
trợÊ cấp,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ thựcÊ hiệnÊ
mộtÊsốÊcôngÊtácÊchuẩnÊbịÊnhưÊsau: 

-ÊLiênÊhệÊvớiÊCụcÊPVTMÊđểÊkếtÊnốiÊvớiÊ
cơÊquanÊNhàÊnướcÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ
cóÊliênÊquan,Ê tạoÊ thuậnÊlợiÊchoÊcôngÊtácÊ
ứngÊphóÊtrongÊcácÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊtheo.Ê 

-ÊRàÊsoát,ÊtậpÊhợpÊcácÊtàiÊliệuÊliênÊquan,Ê
cửÊcánÊbộÊđầuÊmốiÊcóÊliênÊquanÊđểÊchuẩnÊ
bịÊ choÊ việcÊ trảÊ lờiÊ bảnÊ câuÊ hỏiÊ điềuÊ traÊ
trongÊgiaiÊđoạnÊsau.Ê 

-Ê XemÊ xétÊ khảÊ năngÊ cầnÊ thiếtÊ thuêÊ
chuyênÊgiaÊ tưÊvấnÊcóÊkinhÊnghiệmÊthamÊ
giaÊứngÊphóÊvụÊviệc.Ê 

GiaiÊ đoạnÊ tiềnÊ khởiÊ xướngÊ vàÊ khởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊsẽÊdiễnÊraÊtrongÊthờiÊgianÊ

ngắn,Ê khoảngÊ dướiÊ 1Ê tháng.Ê NếuÊ doanhÊ

nghiệpÊ vàÊ cácÊ cơÊ quanÊ ChínhÊ phủÊ tậnÊ

dụngÊ thờiÊ gianÊ nàyÊ đểÊ tạoÊ mốiÊ liênÊ hệÊ

chặtÊ chẽÊ vàÊ chuẩnÊ bịÊ cácÊ tàiÊ liệuÊ cầnÊ

thiết,Ê quáÊ trìnhÊ ứngÊ phóÊ vụÊ việcÊ trongÊ

giaiÊ đoạnÊ tiếpÊ theoÊ sẽÊ gặpÊ nhiềuÊ thuậnÊ

lợi.Ê 
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3.2.3.ÊGiaiÊđoạnÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtra 

TrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchínhÊsẽÊchỉÊđượcÊ

gửiÊchoÊdoanhÊnghiệp,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊcóÊnộiÊdungÊđiềuÊtraÊliênÊquanÊđếnÊtìnhÊhìnhÊ

thịÊtrườngÊđặcÊbiệt,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊmớiÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊchoÊChínhÊphủÊnướcÊxuấtÊ

khẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra.ÊĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp,ÊcảÊdoanhÊnghiệpÊ

lẫnÊChínhÊphủÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊsẽÊnhậnÊđượcÊbảngÊcâuÊhỏiÊvềÊcácÊ

chươngÊtrìnhÊtrợÊcấp.ÊDoÊđó,ÊđốiÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊdoanhÊ

nghiệp,ÊhiệpÊhộiÊvàÊcácÊcơÊquanÊChínhÊphủÊcầnÊcóÊsựÊliênÊhệÊchặtÊchẽ,ÊđảmÊbảoÊviệcÊ

trảÊlờiÊcácÊbảngÊcâuÊhỏiÊthốngÊnhấtÊvàÊhiệuÊquả.Ê 

BảngÊ16:ÊDanhÊmụcÊmộtÊsốÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊcầnÊtrảÊlờiÊtrongÊ
bảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp 
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VềÊphíaÊChínhÊphủ,ÊbảnÊcâuÊhỏiÊsẽÊtậpÊtrungÊlàmÊrõÊvềÊcácÊquyÊđịnh,ÊchínhÊsáchÊ

doÊNhàÊnướcÊbanÊhànhÊbịÊcáoÊbuộcÊlàÊtrợÊcấp.ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊbảnÊcâuÊhỏiÊsẽÊ

tậpÊtrungÊlàmÊrõÊcácÊlợiÊ íchÊmàÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊdoÊápÊdụngÊcácÊchươngÊ

trìnhÊtrợÊcấpÊbịÊcáoÊbuộc.ÊTrongÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊphảiÊcănÊcứÊ

trênÊcảÊmặtÊphápÊlýÊ(giấyÊtờ,ÊquyÊđịnh)ÊvàÊtrênÊcảÊthựcÊtiễnÊ(lợiÊíchÊthựcÊsựÊmàÊdoanhÊ

nghiệpÊđượcÊhưởng).ÊDoÊvậy,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊcóÊquyÊđịnhÊvềÊchínhÊsáchÊnhưngÊdo-

anhÊnghiệpÊkhôngÊápÊdụngÊhoặcÊkhôngÊhưởngÊlợiÊtừÊcácÊchínhÊsáchÊnày,ÊbiệnÊphápÊ

chốngÊtrợÊcấpÊcũngÊsẽÊkhôngÊbịÊápÊdụng.ÊCácÊloạiÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊphảiÊlàmÊrõÊtrongÊ

bảngÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp 

VớiÊnhữngÊchuẩnÊbịÊtừÊtrướcÊđó,ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊcấp,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊlưuÊýÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊnhưÊsau: 

-ÊThuêÊluậtÊsưÊtưÊvấn:ÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊ

đòiÊhỏiÊkhảÊnăngÊtrảÊlờiÊvớiÊnhiềuÊthôngÊtin,ÊsốÊliệuÊcậpÊnhật,ÊsắpÊxếpÊkhoaÊhọc.ÊDoÊ

đó,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊcóÊnguồnÊnhânÊlựcÊđủÊkhảÊnăngÊđápÊứngÊ

việcÊhoànÊthànhÊbảnÊtrảÊlời,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊthuÊxếpÊnguồnÊlựcÊtàiÊchínhÊđểÊđượcÊtưÊ

vấn,ÊhỗÊtrợÊtừÊđộiÊngũÊluậtÊsưÊvềÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊvòngÊ05ÊnămÊ

trởÊlạiÊđây,ÊđộiÊngũÊluậtÊsưÊvềÊlĩnhÊvựcÊPVTMÊcủaÊViệtÊNamÊcũngÊđãÊđượcÊtrauÊdồiÊ

nhiềuÊkiếnÊthứcÊvàÊkinhÊnghiệm,ÊquaÊđóÊcũngÊgiảmÊchiÊphíÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊkhiÊcầnÊ

cóÊhỗÊtrợÊphápÊlýÊthamÊgiaÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp.Ê 
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-Ê LiênÊ kếtÊ chặtÊ chẽÊ vớiÊ cơÊ quanÊ ChínhÊ

phủ:Ê DoÊ ChínhÊ phủÊ cũngÊ phảiÊ hoànÊ

thànhÊbảnÊtrảÊlờiÊmộtÊbảngÊcâuÊhỏiÊphứcÊ

tạpÊvàÊcóÊmốiÊ liênÊhệÊchặtÊchẽÊvớiÊbảngÊ

câuÊhỏiÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊDoanhÊnghiệpÊ

cầnÊsẵnÊsàngÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊđầuÊmốiÊcủaÊ

ChínhÊ phủÊ hoànÊ thànhÊ bảnÊ trảÊ lời.ÊViệcÊ

hỗÊtrợÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊquáÊtrìnhÊ

nàyÊ mangÊ lạiÊ lợiÊ íchÊ choÊ chínhÊ doanhÊ

nghiệpÊvàÊtoànÊngànhÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊ

bịÊđiềuÊtra.Ê 

-Ê GiaÊ hạnÊ bảnÊ trảÊ lời:Ê vớiÊ khốiÊ lượngÊ

thôngÊtinÊsốÊliệuÊcầnÊcungÊcấpÊtrongÊbảngÊ

câuÊ hỏiÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê trongÊ

trườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊđãÊlườngÊtrướcÊ

việcÊ khôngÊ thểÊ hoànÊ thànhÊ trongÊ thờiÊ

gianÊyêuÊcầuÊ(thườngÊlàÊ01Êtháng),ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊđăngÊkýÊgiaÊhạnÊtrảÊ

lờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊđểÊ

cóÊ thểÊkịpÊ thờiÊhoànÊ thiệnÊhiệuÊquảÊbảnÊ

trảÊlời.Ê 

3.2.4.ÊGiaiÊđoạnÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊ
bộ 

ĐốiÊ vớiÊ giaiÊ đoạnÊ CơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

banÊ hànhÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộ,Ê cácÊ khuyếnÊ

nghịÊvàÊphânÊtíchÊtươngÊtựÊnhưÊứngÊphóÊ

đốiÊvợiÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊcầnÊ tậpÊ trungÊnghiênÊcứu,Ê

ràÊ soátÊkếtÊ luậnÊsơÊbộÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊ

tra.ÊCácÊnộiÊdungÊquanÊtrọngÊcầnÊràÊsoát: 

-Ê CácÊ chươngÊ trìnhÊ trợÊ cấpÊ bịÊ cáoÊ

buộc:ÊDựaÊtrênÊcácÊnộiÊdungÊđãÊcungÊcấpÊ

trongÊ bảnÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ điềuÊ tra,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ ràÊ soátÊ đểÊ xácÊ địnhÊ

việcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊghiÊnhậnÊcácÊcănÊ

cứ,Ê chứngÊ minhÊ doÊ doanhÊ nghiệpÊ cungÊ

cấpÊ liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ trợÊ

cấpÊbịÊcáoÊbuộcÊhayÊkhông.ÊTrongÊtrườngÊ

hợpÊ cóÊ vướngÊ mắc,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

chủÊ động,Ê mạnhÊ dạnÊ thamÊ vấnÊ vớiÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ tra,Ê cungÊ cấpÊ thêmÊ cănÊ cứÊ

hoặcÊđềÊnghịÊ cóÊgiảiÊ thíchÊhợpÊ lýÊ từÊ cơÊ

quanÊđiềuÊtra.Ê 

-ÊMứcÊ trợÊcấpÊmàÊcơÊquanÊđãÊtínhÊtoán:Ê

ViệcÊtínhÊtoánÊmứcÊtrợÊcấpÊhếtÊsứcÊphứcÊ

tạpÊ vàÊ cầnÊ nhiềuÊ kỹÊ năngÊ phânÊ tíchÊ sốÊ

liệu.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ ràÊ soátÊ nộiÊ dungÊ

này,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ nhờÊ đếnÊ hỗÊ trợÊ

củaÊluậtÊsưÊtưÊvấnÊcũngÊnhưÊcơÊquanÊđầuÊ

mốiÊ vềÊ PVTMÊ củaÊ ViệtÊ Nam.Ê NếuÊ cóÊ

nhữngÊ điểmÊ chưaÊ thỏaÊ đáng,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ mạnhÊ dạnÊ thamÊ vấnÊ vớiÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ tra,Ê đềÊ nghịÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

làmÊrõÊvềÊphươngÊphápÊtínhÊtoánÊmứcÊtrợÊ

cấp. 

CùngÊvớiÊgiaiÊđoạnÊthamÊvấnÊcũngÊnhưÊ

cungÊcấpÊthôngÊtinÊtrọngÊyếu,ÊviệcÊdoanhÊ

nghiệpÊ chủÊđộngÊ thamÊvấnÊvớiÊ cơÊquanÊ

điềuÊ traÊ từÊ giaiÊ đoạnÊ banÊ hànhÊ kếtÊ luậnÊ

sơÊbộÊthểÊhiệnÊsựÊhợpÊtác,Ê theoÊdõiÊchặtÊ

chẽÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê

CơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊcóÊsựÊthậnÊtrọngÊvàÊ
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xemÊxétÊđầyÊđủÊcácÊýÊkiếnÊhơnÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊthểÊhiệnÊsựÊquanÊtâmÊvàÊsátÊsaoÊcủaÊ

mình.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊthựcÊsựÊđưaÊraÊcácÊýÊkiếnÊthamÊvấnÊcóÊchấtÊlượngÊvàÊhiệuÊquả,Ê

doanhÊnghiệpÊcầnÊđầuÊtưÊnhiềuÊnguồnÊlựcÊvàÊthờiÊgianÊthamÊgiaÊvụÊviệcÊtừÊđầuÊđếnÊ

cuối.Ê 

3.2.5.ÊGiaiÊđoạnÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ 

CũngÊnhưÊcácÊlưuÊýÊđãÊnêuÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtươngÊứngÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊtàiÊliệuÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊtrảÊlờiÊ

bảnÊcâuÊhỏiÊđểÊviệcÊxácÊminhÊsốÊliệuÊtrongÊquáÊtrìnhÊthầmÊtraÊtạiÊchỗÊđượcÊthuậnÊlợiÊ

vàÊ hiệuÊquả.ÊCácÊ tàiÊ liệuÊmàÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chuẩnÊbịÊ đốiÊ vớiÊ vụÊviệcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊtrợÊcấpÊphụÊthuộcÊrấtÊnhiềuÊvàoÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊgiảiÊtrìnhÊtrongÊbảnÊtrảÊlờiÊ

vềÊcácÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấpÊbịÊcáoÊbuộc.ÊCácÊtàiÊliệu,ÊnguồnÊlựcÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊchuẩnÊbịÊgồmÊcó: 
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NộiÊdungÊràÊsoátÊ trongÊquáÊtrìnhÊthẩmÊ

traÊtạiÊchỗÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

chủÊyếuÊgồmÊcácÊvấnÊđềÊchínhÊnhưÊsau: 

- Thông tin chung về doanh nghiệp: cơÊ

cấuÊtổÊchức,ÊhoạtÊđộng,ÊquyềnÊsởÊhữuÊvàÊ

BênÊ liênÊ kết;Ê danhÊ mụcÊ sảnÊ phẩmÊ củaÊ

côngÊ ty;Ê quyÊ trìnhÊ BánÊ hàngÊ vàÊ PhânÊ

phối;ÊthựcÊtiễnÊhoạtÊđộngÊkếÊtoánÊchiÊphí;Ê

quyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊthamÊquanÊnhàÊmáy 

-Ê Số liệu sản xuất trong nước và xuất 

khẩu sang thị trường nước điều tra:Ê đốiÊ

chiếuÊdoanhÊsốÊvàÊgiáÊtrịÊbánÊhàng;ÊkiểmÊ

traÊtínhÊđầyÊđủÊcủaÊsốÊliệuÊ;kiểmÊtraÊmẫuÊ

ngẫuÊ nhiênÊ đểÊ xácÊ địnhÊ tínhÊ chínhÊ xácÊ

củaÊ sốÊ liệu;Ê xemÊ xétÊ cácÊ sốÊ liệuÊ điềuÊ

chỉnhÊ chiÊ phíÊ bánÊ hàngÊ trongÊ nướcÊ vàÊ

mẫuÊxuấtÊkhẩuÊsangÊnướcÊđiềuÊtra.Ê 

-Ê Số liệu, tài liệu tính toán về mức trợ 

cấp:ÊràÊsoátÊcácÊhồÊsơ,ÊgiấyÊtờÊnhằmÊxácÊ

địnhÊmứcÊtrợÊcấpÊmàÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊ

hưởngÊ vàÊ cănÊ cứÊ phânÊ bổÊ phùÊ hợpÊ đốiÊ

vớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra.Ê 

TrongÊquáÊ trìnhÊphốiÊhợpÊvớiÊcơÊquanÊ

điềuÊtraÊtiếnÊhànhÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ,ÊdoanhÊ

nghiệpÊnênÊtraoÊđổiÊvớiÊcơÊquanÊđầuÊmốiÊ

củaÊChínhÊphủÊ(CụcÊPVTM)ÊthamÊgiaÊhỗÊ

trợÊ hoặcÊ tổngÊ hợpÊ thôngÊ tin.Ê NhưÊ đãÊ

thôngÊtinÊbênÊtrên,ÊChínhÊphủÊnướcÊxuấtÊ

khẩuÊcũngÊlàÊmộtÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊvụÊ

việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp.Ê DoÊ đó,Ê cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊcũngÊsẽÊtiếnÊhànhÊthẩmÊtraÊ

tạiÊ chỗÊđốiÊ vớiÊ cácÊ cơÊquanÊChínhÊphủ.Ê

ViệcÊChínhÊphủÊvàÊdoanhÊnghiệpÊcóÊliênÊ

hệÊ chặtÊ chẽÊvàÊphốiÊhợpÊhiệuÊquảÊ trongÊ

quáÊ trìnhÊ trảÊ lờiÊ bảnÊ câuÊ hỏiÊ cũngÊ nhưÊ

quáÊtrìnhÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊsẽÊđảmÊbảoÊcácÊ

thôngÊ tinÊ đượcÊ cungÊ cấpÊ choÊ cơÊ quanÊ

điềuÊ traÊ thốngÊnhấtÊvàÊkhôngÊgâyÊnhầmÊ

lẫn.Ê 

2.2.6.ÊGiaiÊđoạnÊcôngÊbốÊthôngÊtin,Ê

thamÊvấnÊcôngÊkhaiÊvàÊbanÊhànhÊkếtÊ

luậnÊcuốiÊcùng 

CácÊ khuyếnÊ nghịÊ dànhÊ choÊ doanhÊ

nghiệpÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ nàyÊ trongÊ

vụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊ cấpÊ tươngÊ tựÊ

nhưÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giá.Ê TrướcÊ tiên,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ

độngÊbàyÊ tỏÊquanÊđiểmÊvềÊcácÊnộiÊdungÊ

liênÊquanÊđếnÊ thủÊ tục,ÊnộiÊdungÊđiềuÊ traÊ

tớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoài.ÊThứÊhai,Ê

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ cóÊ tháiÊ độÊ hợpÊ tác,Ê

phốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊCụcÊPVTMÊvàÊcácÊ

cơÊquanÊbanÊngànhÊkhácÊđểÊđảmÊbảoÊviệcÊ

khángÊkiệnÊ từÊcảÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊ lẫnÊ

ChínhÊ phủÊ đạtÊ hiệuÊ quảÊ tốiÊ ưu.Ê DoanhÊ

nghiệpÊcầnÊhiểuÊrõÊ rằngÊviệcÊChínhÊphủÊ

hoànÊthànhÊcácÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏiÊtrongÊ

vụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcóÊýÊnghĩaÊ

lớn,ÊảnhÊhưởngÊkhôngÊchỉÊđếnÊkếtÊquảÊvụÊ

việcÊhiệnÊtạiÊmàÊcònÊcảÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊ

tiếpÊ theo,Ê đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ
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mìnhÊhoặcÊcácÊngànhÊkhácÊcóÊliênÊquan.Ê 

3.3.ÊĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊ 

QuyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊ vệÊ tươngÊđốiÊđơnÊgiảnÊ soÊvớiÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp.ÊTổngÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊthườngÊkéoÊdàiÊtừÊ09Ê

đếnÊ12Êtháng.Ê 

TrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ,ÊcácÊnộiÊdungÊđiềuÊtraÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcầnÊlàmÊrõÊ

sẽÊ liênÊquanÊđếnÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊ traÊvàÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnước.ÊTrongÊđó,ÊsốÊliệuÊvềÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊthuÊthậpÊtổngÊhợpÊtừÊcơÊ

quanÊhảiÊquanÊhoặcÊhệÊthốngÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊquốcÊtế.ÊThôngÊtinÊđánhÊgiáÊthiệtÊhạiÊ

đượcÊthuÊthậpÊthôngÊquaÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊdànhÊchoÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊHầuÊ

hếtÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ,ÊsựÊthamÊgiaÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất/ÊxuấtÊ

khẩuÊnướcÊngoàiÊlàÊkhôngÊnhiều.ÊDoÊđó,ÊđốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcóÊliênÊquanÊ

đếnÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam,ÊdoanhÊnghiệpÊchủÊyếuÊtậpÊtrungÊtheoÊdõiÊcácÊ

thôngÊbáoÊvàÊràÊsoátÊcácÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊtrongÊcácÊgiaiÊđoạnÊquanÊtrọngÊnhưÊsau: 

3.3.1.ÊGiaiÊđoạnÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ 

ĐốiÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ,ÊhầuÊhếtÊthôngÊtinÊvềÊviệcÊđiềuÊtraÊsẽÊchỉÊđượcÊcôngÊ

khaiÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra.ÊCamÊkếtÊtheoÊ

HiệpÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊWTOÊliênÊquanÊđếnÊnghĩaÊvụÊthôngÊbáoÊtrongÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊrấtÊchặtÊchẽÊtạiÊĐiềuÊ12ÊHiệpÊđịnh.ÊTheoÊđó,ÊngayÊkhiÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊtựÊvệ,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊphảiÊthôngÊbáoÊchoÊỦyÊbanÊtựÊvệÊcủaÊWTOÊvềÊcácÊ

thôngÊtinÊvềÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊviệcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊvềÊvấnÊđềÊthiệtÊhại.Ê 

KhiÊnhậnÊđượcÊ thôngÊ tinÊvềÊ cuộcÊđiềuÊ tra,Ê doanhÊnghiệpÊ sẽÊđượcÊ thôngÊbáoÊđểÊ

theoÊdõiÊvềÊvụÊviệcÊnhằmÊcânÊđốiÊvàÊcóÊkếÊhoạchÊđiềuÊchỉnhÊvềÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanhÊ

nếuÊ cầnÊ thiết.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ này,ÊCụcÊ PVTMÊ sẽÊ làÊ đầuÊmốiÊ triểnÊ khaiÊ thuÊ thậpÊ

thôngÊtinÊvềÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊđểÊxemÊxétÊkhảÊnăngÊyêuÊcầuÊđượcÊloạiÊtrừÊkhỏiÊvụÊviệcÊ



82  TRAV www.trav.gov.vn 

doÊ ViệtÊ NamÊ làÊ nướcÊ nướcÊ đangÊ phátÊ

triểnÊcóÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

3.3.2.ÊGiaiÊđoạnÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊ

bộÊvàÊthamÊvấnÊcôngÊkhai 

SauÊ khiÊ banÊ hànhÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ vềÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệ,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ cóÊ

tráchÊnhiệmÊthôngÊbáoÊngayÊvớiÊỦyÊbanÊ

TựÊvệÊcủaÊWTOÊđểÊcácÊthànhÊviênÊWTOÊ

cóÊ đượcÊ thôngÊ tinÊ vềÊ nộiÊ dungÊ điềuÊ traÊ

thiệtÊhạiÊcủaÊvụÊviệcÊcũngÊnhưÊmứcÊthuếÊ

tựÊvệÊtạmÊthờiÊ(nếuÊcó).ÊVớiÊcácÊnộiÊdungÊ

đượcÊ thôngÊ báo,Ê trongÊ trườngÊ hợpÊ cácÊ

thôngÊ tinÊ chưaÊ rõÊ ràngÊ hoặcÊ chưaÊ thểÊ

hiệnÊ đượcÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ củaÊ

ngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊCụcÊPVTMÊ

hoặcÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ bịÊ ảnhÊ

hưởngÊ bởiÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ cóÊ thểÊ xemÊ

xétÊ yêuÊ cầuÊ làmÊ rõÊhoặcÊđưaÊ raÊ cácÊ nộiÊ

dungÊthamÊvấnÊcầnÊthiết. 

TheoÊ kinhÊ nghiệmÊ thựcÊ tiễn,Ê đốiÊ vớiÊ

vụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ,ÊmứcÊđộÊthamÊgiaÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ hoạtÊ

độngÊ thamÊvấn.ÊCácÊnộiÊdungÊ thamÊvấnÊ

chủÊyếuÊlà: 

-ÊXemÊxétÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ đủÊ điềuÊ

kiệnÊđượcÊloạiÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊhayÊ

không. 

-Ê CácÊ phânÊ tíchÊ vềÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcóÊđủÊđểÊxácÊđịnhÊlàÊ

thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhayÊkhông. 

-ÊNguyênÊnhânÊcủaÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ cóÊ phảiÊ doÊ hàngÊ

nhậpÊkhẩuÊgiaÊtăngÊgâyÊraÊhayÊkhông.Ê 

DoÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊ minhÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊ trọng/Ê đeÊ dọaÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊ trọngÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nướcÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcóÊvaiÊ

tròÊ quyếtÊ địnhÊ đốiÊ vớiÊ việcÊ ápÊ dụng/Ê

khôngÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊvàÊChínhÊphủÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

cầnÊtậpÊtrungÊràÊsoátÊcácÊkếtÊluậnÊvềÊđiềuÊ

traÊ thiệtÊ hạiÊ đểÊ làmÊ cănÊ cứÊ choÊ cácÊ lậpÊ

luậnÊcóÊlợi.Ê 

3.3.3.ÊGiaiÊđoạnÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊ

cuốiÊcùng 

ĐốiÊvớiÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊcácÊýÊkiếnÊthamÊ

vấnÊđãÊthamÊgiaÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊsẽÊ

đượcÊ đưaÊ vàoÊ xemÊ xétÊ trongÊ kếtÊ luậnÊ

cuốiÊ cùngÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra.Ê DoanhÊ

nghiệpÊ vàÊ CụcÊ PVTMÊ cầnÊ ràÊ soátÊ nộiÊ

dungÊ kếtÊ luậnÊ vàÊ nếuÊ biệnÊ phápÊ cóÊ dấuÊ

hiệuÊ khôngÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ quyÊ địnhÊ củaÊ

HiệpÊ địnhÊ WTO,Ê cânÊ nhắcÊ vềÊ mứcÊ độÊ

ảnhÊhưởngÊcủaÊbiệnÊpháp,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊ thểÊphốiÊhợpÊvớiÊChínhÊphủÊđểÊ thamÊ

vấnÊvàÊkhiếuÊkiệnÊraÊWTOÊtrongÊtrườngÊ

hợpÊcóÊnhiềuÊdấuÊhiệuÊchoÊ thấyÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊkhôngÊphùÊhợpÊvớiÊ

cácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO.Ê 
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BênÊ cạnhÊ đó,Ê trongÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê

ChínhÊ phủÊ cũngÊ cânÊ nhắcÊ việcÊ bảoÊ lưuÊ

quyềnÊyêuÊcầuÊbồiÊ thườngÊđốiÊvớiÊnướcÊ

nhậpÊkhẩuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊQuáÊ

trìnhÊthamÊvấnÊsẽÊcầnÊsựÊthamÊgiaÊcủaÊcảÊ

doanhÊ nghiệpÊ bịÊ ảnhÊ hưởngÊ bởiÊ biệnÊ

phápÊ nhằmÊ tínhÊ toán,Ê xácÊ địnhÊmứcÊ độÊ

ảnhÊ hưởngÊ củaÊbiệnÊphápÊ tớiÊ hàngÊ xuấtÊ

khẩuÊViệtÊNam.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊlưuÊýÊ

vàÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊcơÊquanÊChínhÊ

phủ,Ê đảmÊ bảoÊ lợiÊ íchÊ chungÊ củaÊ xuấtÊ

nhậpÊkhẩuÊViệtÊNam.Ê 

3.4.ÊĐốiÊvớiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊ

tiếpÊtheoÊHiệpÊđịnhÊCPTPP 

BiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtheoÊHiệpÊ

địnhÊCPTPPÊlàÊbiệnÊphápÊđượcÊthựcÊhiệnÊ

theoÊcácÊcamÊkếtÊtạiÊHiệpÊđịnhÊ(ĐiềuÊ6.3-

6.7ÊHiệpÊđịnhÊCPTPP).ÊVềÊcơÊbản,ÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊsẽÊđượcÊtiếnÊhànhÊ

điềuÊ traÊ tươngÊ tựÊ nhưÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

toànÊcầu.ÊDoÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

nếuÊcóÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊcầnÊlưuÊ

ýÊ theoÊ dõiÊ vàÊ thamÊ giaÊ thamÊ vấnÊ trongÊ

quáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊnhưÊtrongÊcuộcÊđiềuÊtraÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ toànÊ cầu.Ê MộtÊ sốÊ quyÊ

địnhÊ liênÊ quanÊ đếnÊ nguyênÊ tắcÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđãÊđượcÊnêuÊ

trongÊ mụcÊ 2Ê ChươngÊ 1Ê củaÊ CẩmÊ nang.Ê

CácÊnộiÊdungÊchủÊyếuÊcầnÊthamÊvấnÊđốiÊ

vớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp: 

-ÊThờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊcủaÊhàngÊhóaÊbịÊ

điềuÊtraÊcóÊđủÊđảmÊbảoÊchoÊviệcÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊhayÊkhông? 

-ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊnướcÊCPTPPÊ

sauÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊcóÊgiaÊtăngÊ

(tuyệtÊđốiÊhoặcÊtươngÊđối)ÊhayÊkhông? 

-ÊThiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊcóÊphảiÊlàÊ

thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọng/Ê đeÊ dọaÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊhayÊkhông? 

-ÊQuanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊ cácÊ nướcÊ CPTPPÊ đốiÊ vớiÊ thiệtÊ

hạiÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcóÊthểÊ

hiệnÊrõÊhayÊkhông? 

BáoÊ cáoÊ kếtÊ luậnÊ vềÊ vụÊ việcÊ cầnÊ thểÊ

hiệnÊrõÊsựÊtáchÊbiệtÊgiữaÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊ cácÊ nướcÊ CPTPPÊ soÊ vớiÊ hàngÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ khác.Ê DoÊ

vậy,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊsátÊđểÊnghiênÊ

cứuÊ cácÊ lậpÊ luậnÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

cũngÊ nhưÊ phốiÊ hợpÊ vớiÊ CụcÊ PVTMÊ đểÊ

thảoÊluậnÊvềÊcácÊphươngÊánÊứngÊphó.Ê 

3.5.ÊĐốiÊvớiÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊdànhÊ

choÊhàngÊdệtÊmay 

BiệnÊ phápÊ khẩnÊ cấpÊ dànhÊ choÊ hàngÊ

dệtÊmayÊvàÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊchuyểnÊ tiếpÊ

làÊ haiÊ biệnÊ phápÊ cóÊ nhiềuÊ điểmÊ tươngÊ

đồng.ÊDoÊđó,Ê cácÊ lưuÊýÊđốiÊvớiÊ vụÊviệcÊ

điềuÊ traÊ biệnÊ phápÊ khẩnÊ cấpÊ dànhÊ choÊ

hàngÊdệtÊmayÊcũngÊtươngÊtựÊnhưÊđốiÊvớiÊ
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vụÊviệcÊđiềuÊ traÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊchuyểnÊ tiếpÊ theoÊHiệpÊđịnhÊCPTPP.ÊTuyÊ

nhiên,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊýÊcácÊđiểmÊkhácÊbiệtÊgiữaÊhaiÊbiệnÊphápÊđểÊcóÊnhữngÊ

thamÊvấnÊphùÊhợpÊvàÊchínhÊxác: 

-ÊThờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊcủaÊhaiÊbiệnÊphápÊlàÊkhôngÊgiốngÊnhau 

-ÊBiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdiệtÊmayÊchỉÊápÊdụngÊvớiÊngànhÊhàngÊdệtÊmay.Ê 
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CÁCÊPHỤÊLỤC 
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PHỤÊLỤCÊ1:Ê 

NỘIÊDUNGÊPVTMÊTRONGÊHIỆPÊĐỊNHÊCPTPP 

CHƯƠNGÊ6 

PHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 

MụcÊA:ÊCácÊBiệnÊphápÊTựÊvệÊ 

ĐiềuÊ6.1:ÊĐịnhÊnghĩaÊĐểÊápÊdụngÊchoÊMụcÊnày:ÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđốiÊ
vớiÊmộtÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊlàÊtoànÊbộÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊhoặcÊ
hàngÊhóaÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊhoạtÊđộngÊtrongÊlãnhÊthổÊcủaÊmộtÊBên,ÊhoặcÊcácÊnhàÊ
sảnÊxuấtÊmàÊtổngÊsảnÊlượngÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊhoặcÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊchiếmÊtỷÊ
lệÊđaÊsốÊtrênÊtổngÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊloạiÊhàngÊhóaÊđó;ÊthiệtÊ hạiÊ
nghiêmÊ trọngÊ làÊmộtÊsựÊsuyÊgiảmÊtổngÊthểÊđángÊkểÊđốiÊvớiÊvịÊ tríÊcủaÊngànhÊsảnÊ
xuấtÊtrongÊnước;ÊđeÊdọaÊgâyÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊlàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊrõÊ
ràngÊsẽÊxảyÊraÊdựaÊtrênÊcơÊsởÊthựcÊtếÊvàÊkhôngÊchỉÊdựaÊtrênÊcáoÊbuộc,ÊphỏngÊđoánÊ
hoặcÊcácÊkhảÊnăngÊkhóÊxảyÊra;ÊgiaiÊđoạnÊ chuyểnÊ tiếpÊliênÊquanÊtớiÊmộtÊhàngÊhóaÊ
cụÊthể,ÊlàÊthờiÊgianÊbaÊnămÊkểÊtừÊngàyÊHiệpÊđịnhÊnàyÊcóÊhiệuÊlực,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊ
việcÊcắtÊgiảmÊthuếÊhoặcÊgiảmÊthuếÊhàngÊhóaÊdiễnÊraÊtrongÊthờiÊgianÊdàiÊhơn,ÊtrongÊ
trườngÊhợpÊđóÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊsẽÊlàÊthờiÊgianÊcắtÊgiảmÊthuếÊtheoÊgiaiÊđoạnÊ
đốiÊvớiÊhàngÊhóaÊđó;ÊvàÊ 

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ chuyểnÊ tiếpÊ cóÊnghĩaÊlàÊmộtÊbiệnÊphápÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ
6.3.2Ê(ÁpÊdụngÊBiệnÊphápÊTựÊvệÊChuyểnÊtiếp)Ê 

ÊĐiềuÊ6.2:ÊTựÊvệÊToànÊcầuÊ 

KhôngÊđiềuÊkhoảnÊnàoÊtrongÊHiệpÊđịnhÊnàyÊảnhÊhưởngÊđếnÊquyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊcủaÊ
cácÊBênÊtheoÊĐiềuÊXIXÊHiệpÊđịnhÊGATTÊ1994ÊvàÊHiệpÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊTựÊ
vệ.Ê 

NgoạiÊtrừÊcácÊquyÊđịnhÊtạiÊĐoạnÊ3,ÊkhôngÊcóÊđiềuÊkhoảnÊnàoÊtrongÊHiệpÊđịnhÊnàyÊ
đưaÊraÊthêmÊbấtÊkỳÊquyềnÊhoặcÊnghĩaÊvụÊđốiÊvớiÊcácÊBênÊliênÊquanÊđếnÊcácÊhànhÊ
độngÊ thựcÊhiệnÊ theoÊĐiềuÊXIXÊHiệpÊđịnhÊGATTÊ1994ÊvàÊHiệpÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊ
phápÊTựÊvệ.Ê 

BênÊkhởiÊxướngÊmộtÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊphảiÊcungÊcấpÊchoÊcácÊBênÊkhácÊmộtÊ
bảnÊsaoÊđiệnÊtửÊthôngÊbáoÊgửiÊtớiÊỦyÊbanÊWTOÊvềÊCácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊquyÊ
địnhÊtạiÊĐiềuÊ12.1Ê(a)ÊcủaÊHiệpÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊTựÊvệ.Ê 
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KhôngÊBênÊnàoÊđượcÊápÊdụngÊhoặcÊduyÊtrìÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊ
ChươngÊnàyÊđốiÊvớiÊbấtÊkỳÊhàngÊhóaÊnàoÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ
(TRQ)ÊdoÊBênÊđóÊthiếtÊlập.ÊMộtÊBênÊtiếnÊhànhÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊ
ĐiềuÊXIXÊHiệpÊđịnhÊGATTÊ1994ÊvàÊHiệpÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊTựÊvệÊcóÊthểÊloạiÊtrừÊ
biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊxuấtÊxứÊtheoÊTRQÊtheoÊHiệpÊđịnhÊ
nàyÊvàÊđượcÊliệtÊkêÊtạiÊPhụÊlụcÊAÊtrongÊBiểuÊPhụÊlụcÊ2-DÊcủaÊBênÊđóÊ(CácÊCamÊkếtÊ
ThuếÊquan),ÊnếuÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđóÊkhôngÊphảiÊlàÊnguyênÊnhânÊgâyÊraÊhoặcÊđeÊdọaÊ
gâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng.Ê 

KhôngÊBênÊnàoÊđượcÊápÊdụngÊhoặcÊduyÊtrìÊhaiÊhoặcÊnhiềuÊbiệnÊphápÊdướiÊđâyÊđốiÊ
vớiÊcùngÊmộtÊhàngÊhóa,ÊtạiÊcùngÊmộtÊthờiÊđiểm:Ê 

mộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊChươngÊnày;ÊÊ 

mộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊĐiềuÊXIXÊHiệpÊđịnhÊGATTÊ1994ÊvàÊHiệpÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊ
phápÊTựÊvệ.Ê 

mộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊPhụÊlụcÊBÊtrongÊBiểuÊPhụÊlụcÊ2-DÊ(CácÊCamÊ
kếtÊ 

ThuếÊquan);ÊhoặcÊ 

mộtÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊtheoÊChươngÊ4Ê(HàngÊhóaÊDệtÊmayÊvàÊPhụÊkiện)Ê 

ÊĐiềuÊ6.3:ÊÁpÊdụngÊBiệnÊphápÊTựÊvệÊChuyểnÊtiếpÊÊ 

1.ÊMộtÊBênÊcóÊthểÊápÊdụngÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊnhưÊmôÊtảÊtrongÊĐoạnÊ2,Ê
chỉÊtrongÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếp,ÊnếuÊkếtÊquảÊcủaÊviệcÊgiảmÊhoặcÊmiễnÊthuếÊquanÊtheoÊ
HiệpÊđịnhÊnàyÊdẫnÊđến:Ê 

mộtÊhàngÊhóaÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊmộtÊBênÊkhácÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊlãnhÊthổÊcủaÊBênÊ
đóÊvớiÊsốÊlượngÊtăngÊtuyệtÊđốiÊhoặcÊtăngÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ
củaÊBênÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊvớiÊ điềuÊkiệnÊgâyÊ raÊ hoặcÊđeÊdọaÊgâyÊ raÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊ
trọngÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊhoặcÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊtrongÊnước,Ê
hoặcÊ 

mộtÊhàngÊhóaÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊhaiÊhoặcÊnhiềuÊBên,ÊcùngÊlúcÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ
lãnhÊthổÊcủaÊBênÊkiaÊvớiÊsốÊlượngÊtăngÊlênÊmộtÊcáchÊtuyệtÊđốiÊhoặcÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊ
ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊvàÊvớiÊđiềuÊkiệnÊgâyÊraÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ
trọngÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊhoặcÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊtrongÊnước,Ê
BênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊchứngÊminhÊđượcÊrằngÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊ
xuấtÊxứÊtừÊBênÊkhácÊđãÊtăngÊtuyệtÊđốiÊhoặcÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ
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nướcÊkểÊtừÊkhiÊHiệpÊđịnhÊnàyÊcóÊhiệuÊlực.ÊÊ 

Ê2.ÊNếuÊcácÊđiềuÊkiệnÊtrongÊĐoạnÊ1ÊđượcÊđápÊứng,ÊmộtÊBênÊcóÊthểÊngănÊchặnÊhoặcÊ
khắcÊphụcÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊtrongÊphạmÊviÊcầnÊthiếtÊvàÊtạoÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊlợiÊ
choÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊcácÊvấnÊđềÊsau:Ê 

đìnhÊchỉÊviệcÊtiếpÊtụcÊgiảmÊbấtÊkỳÊthuếÊsuấtÊnàoÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊnàyÊđốiÊ
vớiÊhàngÊhóaÊđó;ÊhoặcÊÊ 

tăngÊthuếÊsuấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊđóÊđếnÊmộtÊmứcÊkhôngÊcaoÊhơnÊmứcÊthấpÊhơnÊtrongÊ
cácÊmứcÊsau:Ê 

thuếÊsuấtÊtheoÊnguyênÊtắcÊtốiÊhuệÊquốcÊ(MFN)ÊcóÊhiệuÊlựcÊtạiÊthờiÊđiểmÊápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊnày;ÊvàÊ 

ÊthuếÊsuấtÊtheoÊnguyênÊtắcÊtốiÊhuệÊquốcÊcóÊhiệuÊlựcÊvàoÊngàyÊliềnÊtrướcÊngàyÊHiệpÊ
địnhÊnàyÊcóÊhiệuÊlựcÊchoÊBênÊđó.ÊÊ 

CácÊBênÊhiểuÊrằngÊcảÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊvàÊbiệnÊphápÊhạnÊchếÊsốÊlượngÊđềuÊkhôngÊ
phảiÊlàÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđượcÊchoÊphép.Ê 

ÊĐiềuÊ6.4:ÊTiêuÊchuẩnÊápÊdụngÊBiệnÊphápÊTựÊvệÊChuyểnÊtiếpÊ 

ÊMộtÊBênÊchỉÊđượcÊduyÊtrìÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtrongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊ
gianÊcầnÊthiếtÊđủÊđểÊngănÊchặnÊhoặcÊkhắcÊphụcÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊvàÊnhằmÊtạoÊ
thuậnÊlợiÊchoÊviệcÊđiềuÊchỉnh.Ê 

ThờiÊhạnÊnàyÊkhôngÊđượcÊvượtÊquáÊhaiÊnăm,ÊtrừÊtrườngÊhợpÊnếuÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊ
quyềnÊcủaÊ 

BênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊquyếtÊđịnhÊrằng,ÊphùÊhợpÊvớiÊcácÊthủÊtụcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ
6.5Ê(ThủÊtụcÊĐiềuÊtraÊvàÊYêuÊcầuÊMinhÊbạchÊhóa),ÊviệcÊduyÊtrìÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ
chuyểnÊtiếpÊlàÊcầnÊthiếtÊđểÊngănÊchặnÊhoặcÊkhắcÊphụcÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊvàÊtạoÊ
thuậnÊlợiÊchoÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊthìÊkhoảngÊthờiÊgianÊnàyÊcóÊthểÊđượcÊkéoÊdàiÊthêmÊtốiÊ
đaÊmộtÊnăm.Ê 

KhôngÊBênÊnàoÊđượcÊduyÊtrìÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊvượtÊquáÊthờiÊhạnÊcủaÊ
giaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếp.Ê 

ĐểÊtạoÊthuậnÊlợiÊchoÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊtrongÊtrườngÊhợpÊthờiÊgianÊdựÊkiếnÊcủaÊviệcÊápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊđổiÊnhiềuÊhơnÊmộtÊnăm,ÊBênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphảiÊ
dầnÊnớiÊlỏngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊđổiÊmộtÊcáchÊđềuÊđặnÊtrongÊsuốtÊthờiÊgianÊápÊ
dụngÊbiệnÊpháp.ÊÊ 
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KhiÊchấmÊdứtÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp,ÊBênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊnàyÊphảiÊápÊ
dụngÊmứcÊ thuếÊ quanÊ đượcÊ nêuÊ trongÊBiểuÊ camÊkếtÊ củaÊBênÊđóÊ theoÊPhụÊ lụcÊ 2-DÊ
(CamÊkếtÊThuế)ÊnhưÊchưaÊtừngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊ 

KhôngÊBênÊnàoÊđượcÊápÊdụngÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊnhiềuÊhơnÊmộtÊlầnÊ
đốiÊvớiÊcùngÊmộtÊhàngÊhóa.Ê 

ÊĐiềuÊ6.5:ÊThủÊtụcÊĐiềuÊtraÊvàÊYêuÊcầuÊMinhÊbạchÊhóaÊ 

ÊMộtÊBênÊ chỉÊđượcÊ ápÊdụngÊmộtÊ biệnÊphápÊ tựÊ vệÊ chuyểnÊ tiếpÊ sauÊkhiÊ cơÊquanÊ cóÊ
thẩmÊquyềnÊcủaÊBênÊđóÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊcácÊĐiềuÊ3ÊvàÊ4.2Ê
(c)ÊHiệpÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊTựÊvệ;ÊvàÊkhiÊđó,ÊcácÊĐiềuÊ3ÊvàÊ4.2Ê(c)ÊHiệpÊđịnhÊvềÊbiệnÊ
phápÊTựÊvệÊcũngÊđượcÊđưaÊvàoÊvàÊtrởÊthànhÊmộtÊphầnÊcủaÊHiệpÊđịnhÊnày,ÊvớiÊnhữngÊ
sửaÊđổiÊthíchÊhợp.Ê 

TrongÊcuộcÊđiềuÊtraÊđượcÊmôÊtảÊtrongÊĐoạnÊ1,ÊBênÊđóÊphảiÊphảiÊtuânÊtheoÊcácÊyêuÊ
cầuÊcủaÊĐiềuÊ4.2Ê(a)ÊvàÊ4.2Ê(b)ÊHiệpÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊTựÊvệ;ÊvàÊkhiÊđó,ÊĐiềuÊ4.2Ê(a)Ê
vàÊ4.2Ê(b)ÊcủaÊHiệpÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊTựÊvệÊcũngÊđượcÊđưaÊvàoÊvàÊtrởÊthànhÊmộtÊ
phầnÊcủaÊHiệpÊđịnhÊnày,ÊvớiÊnhữngÊsửaÊđổiÊthíchÊhợp.Ê 

ÊĐiềuÊ6.6:ÊThôngÊbáoÊvàÊThamÊvấnÊ 

Ê1.ÊMộtÊbênÊsẽÊphảiÊngayÊlậpÊtứcÊthôngÊbáoÊchoÊcácÊBênÊkhác,ÊbằngÊvănÊbản,ÊnếuÊbênÊ
đó:Ê 

khởiÊxướngÊmộtÊcuộcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtheoÊChươngÊnày;Ê 

đưaÊraÊkếtÊluậnÊvềÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng,ÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊ
doÊviệcÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊtăngÊgâyÊraÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ6.3Ê(ÁpÊdụngÊBiệnÊphápÊ
TựÊvệÊChuyểnÊtiếp);Ê 

đưaÊraÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊhoặcÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp;ÊvàÊ 

đưaÊraÊquyếtÊđịnhÊsửaÊđổiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđãÊđượcÊthựcÊhiệnÊtrướcÊđó.Ê 

MộtÊbênÊphảiÊcungÊcấpÊchoÊcácÊbênÊkhácÊbảnÊsaoÊcácÊbảnÊbáoÊcáoÊcôngÊkhaiÊcủaÊcơÊ
quanÊcóÊthẩmÊquyềnÊcủaÊmìnhÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ6.5.1Ê(ThủÊtụcÊĐiềuÊtraÊvàÊYêuÊ
cầuÊMinhÊbạchÊhóa).Ê 

KhiÊmộtÊBênÊtiếnÊhànhÊthôngÊbáoÊtheoÊđoạnÊ1(c)ÊrằngÊBênÊđóÊđangÊápÊdụngÊhoặcÊgiaÊ
hạnÊápÊdụngÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp,ÊBênÊđóÊphảiÊđưaÊvàoÊtrongÊthôngÊbáo:Ê 

bằngÊchứngÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhoặcÊnguyÊcơÊgâyÊraÊ thiệtÊhạiÊnghiệmÊtrọngÊdoÊ



90  TRAV www.trav.gov.vn 

việcÊ tăngÊ lênÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊxuấtÊxứÊ từÊmộtÊhoặcÊnhiềuÊBênÊkhácÊdoÊ
việcÊcắtÊgiảmÊhoặcÊxóaÊbỏÊthuếÊquanÊtheoÊHiệpÊđịnhÊnày;Ê 

môÊtảÊchínhÊxácÊvềÊhàngÊhóaÊcóÊnguồnÊgốcÊthuộcÊđốiÊtượngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ
chuyểnÊtiếpÊbaoÊgồmÊnhómÊvàÊphânÊnhómÊcủaÊhàngÊhóaÊnàyÊtheoÊmãÊHSÊlàÊcơÊsởÊcủaÊ
cácÊbiểuÊcamÊkếtÊthuếÊtạiÊPhụÊlụcÊ2-DÊ(CamÊkếtÊThuế);Ê 

môÊtảÊchínhÊxácÊvềÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp;Ê(d)ÊngàyÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ
chuyểnÊtiếp,ÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊdựÊkiếnÊvàÊnếuÊcóÊthể,ÊthờiÊgianÊbiểuÊchoÊviệcÊnớiÊlỏngÊ
từngÊbướcÊbiệnÊphápÊđó,ÊvàÊ 

(e)Ê trongÊ trườngÊhợpÊ giaÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊpháp,Ê thìÊ đưaÊ raÊ bằngÊ chứngÊ choÊ thấyÊ
ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcóÊliênÊquanÊđangÊđiềuÊchỉnh.Ê 

TheoÊyêuÊcầuÊcủaÊmộtÊBênÊcóÊhàngÊhóaÊthuộcÊđốiÊtượngÊcủaÊtrìnhÊtựÊápÊdụngÊbiệnÊ
phápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtheoÊChươngÊnày,ÊBênÊthựcÊhiệnÊphảiÊthamÊvấnÊvớiÊBênÊyêuÊ
cầuÊđểÊxemÊxétÊ thôngÊbáoÊ theoÊĐoạnÊ1ÊhoặcÊbấtÊkỳÊ thôngÊbáoÊhoặcÊbáoÊcáoÊcôngÊ
khaiÊnàoÊdoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthẩmÊquyềnÊđưaÊraÊliênÊquanÊđếnÊcuộcÊđiềuÊtra.ÊÊ 

ÊĐiềuÊ6.7:ÊĐềnÊbùÊ 

ÊSauÊkhiÊthamÊvấnÊvớiÊtừngÊbênÊcóÊhàngÊhóaÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp,Ê
BênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊchuyểnÊ tiếpÊphảiÊđưaÊraÊhìnhÊ thứcÊđềnÊbùÊ tựÊdoÊhóaÊ
thươngÊmạiÊđượcÊ thốngÊnhấtÊgiữaÊcácÊbênÊdướiÊhìnhÊ thứcÊnhượngÊbộÊcóÊ tácÊđộngÊ
thươngÊmạiÊđángÊkểÊtươngÊđươngÊhoặcÊtươngÊđươngÊvớiÊtrịÊgiáÊcácÊkhoảnÊthuếÊbổÊ
sungÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊ tiếp.ÊBênÊđóÊphảiÊ tạoÊcơÊhộiÊ tiếnÊhànhÊthamÊvấnÊ
khôngÊmuộnÊhơnÊ30ÊngàyÊsauÊkhiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp.ÊÊ 

NếuÊviệcÊthamÊvấnÊtheoÊĐoạnÊ1ÊkhôngÊđưaÊđếnÊmộtÊthỏaÊthuậnÊvềÊđềnÊbùÊtựÊdoÊhóaÊ
thươngÊmạiÊtrongÊvòngÊ30Êngày,ÊbấtÊkỳÊBênÊnàoÊcóÊhàngÊhóaÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊ
vệÊ chuyểnÊ tiếpÊ cóÊ thểÊ đìnhÊ chỉÊ ápÊdụngÊnhượngÊbộÊ tươngÊđươngÊđángÊkểÊđốiÊ vớiÊ
thươngÊmạiÊcủaÊBênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp.Ê 

MộtÊBênÊcóÊhàngÊhóaÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊchuyểnÊ tiếpÊphảiÊ thôngÊbáoÊchoÊ
BênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊbằngÊvănÊbảnÊítÊnhấtÊlàÊ30ÊngàyÊtrướcÊkhiÊ
đìnhÊchỉÊnhượngÊbộÊphùÊhợpÊvớiÊĐoạnÊ2.Ê 

NghĩaÊvụÊđưaÊraÊđềnÊbùÊtheoÊĐoạnÊ1ÊvàÊquyềnÊđìnhÊchỉÊnhượngÊbộÊtheoÊĐoạnÊ2ÊsẽÊ
chấmÊdứtÊvàoÊthờiÊđiểmÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp.Ê 

ÊMụcÊB:ÊThuếÊChốngÊBánÊpháÊgiáÊvàÊThuếÊĐốiÊkháng 

ÊĐiềuÊ6.8:ÊThuếÊChốngÊBánÊpháÊgiáÊvàÊThuếÊĐốiÊkhángÊ 



91  TRAV www.trav.gov.vn 

ÊMỗiÊBênÊduyÊtrìÊquyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊcủaÊmìnhÊtheoÊĐiềuÊVIÊHiệpÊđịnhÊGATTÊ1994,Ê
HiệpÊđịnhÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊHiệpÊđịnhÊtrợÊcấp.Ê 

KhôngÊcóÊđiềuÊnàoÊtrongÊHiệpÊđịnhÊnàyÊđượcÊhiểuÊlàÊtạoÊthêmÊquyềnÊhoặcÊnghĩaÊvụÊ
nàoÊ liênÊquanÊđếnÊ thủÊ tụcÊhoặcÊbiệnÊphápÊđượcÊ tiếnÊhànhÊ theoÊĐiềuÊVIÊHiệpÊđịnhÊ
GATTÊ1994,ÊHiệpÊđịnhÊChốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊHiệpÊđịnhÊtrợÊcấp.Ê 

KhôngÊBênÊnàoÊđượcÊápÊdụngÊcơÊchếÊgiảiÊquyếtÊ tranhÊchấpÊtheoÊChươngÊ28Ê(GiảiÊ
quyếtÊTranhÊchấp)ÊđốiÊvớiÊbấtÊkỳÊvấnÊđềÊnàoÊphátÊsinhÊtheoÊmụcÊnàyÊhoặcÊPhụÊlụcÊ6-
AÊ(ThôngÊlệÊLiênÊquanÊđếnÊThủÊtụcÊChốngÊBánÊpháÊgiáÊvàÊThuếÊĐốiÊkháng).Ê 
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PhụÊlụcÊ6-A 

ThôngÊlệÊLiênÊquanÊđếnÊThủÊtụcÊChốngÊBánÊpháÊgiáÊvàÊThuếÊĐốiÊkháng 

CácÊBênÊcôngÊnhậnÊtạiÊĐiềuÊ6.8Ê(ThuếÊChốngÊBánÊpháÊgiáÊvàÊThuếÊĐốiÊkháng)ÊvềÊ

quyềnÊcủaÊcácÊBênÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊphùÊhợpÊvớiÊĐiềuÊ

VIÊHiệpÊđịnhÊGATTÊ1994,ÊHiệpÊđịnhÊChốngÊBánÊpháÊgiáÊvàÊHiệpÊđịnhÊTrợÊcấp,ÊvàÊ

côngÊnhậnÊcácÊ thôngÊ lệÊ sau29Ê nhằmÊ thúcÊđẩyÊ cácÊmụcÊ tiêuÊminhÊbạchÊhóaÊvàÊquyÊ

trìnhÊđúngÊđắnÊđốiÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại:Ê 

a.ÊKhiÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊhợpÊlệÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊđốiÊ

khángÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊBênÊkhác,ÊvàÊkhôngÊquáÊ7ÊngàyÊtrướcÊkhiÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtra,ÊBênÊđóÊcầnÊđưaÊraÊvănÊbảnÊthôngÊbáoÊđãÊnhậnÊđượcÊyêuÊcầuÊcủaÊBênÊ

kia.Ê 

b.ÊĐốiÊvớiÊbấtÊkỳÊthủÊtụcÊnàoÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊđịnhÊsẽÊtiếnÊhànhÊxácÊminhÊ

trựcÊtiếpÊthôngÊtinÊdoÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊcungÊcấp30ÊvàÊthôngÊtinÊnàyÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊ

tínhÊtoánÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊhoặcÊmứcÊđộÊtrợÊcấpÊđốiÊkháng,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊthôngÊ

báoÊngayÊlậpÊtứcÊchoÊmỗiÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊvềÊdựÊđịnhÊcủaÊhọ,Êvà:Ê 

i.ÊcungÊcấpÊchoÊmỗiÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊítÊnhấtÊ10ÊngàyÊlàmÊviệcÊmộtÊthôngÊ

báoÊtrướcÊvềÊthờiÊgianÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊcóÊýÊđịnhÊtiếnÊhànhÊxácÊminhÊthôngÊtinÊ

trựcÊtiếp;Ê 

ii.ÊítÊnhấtÊ5ÊngàyÊtrướcÊkhiÊtiếnÊhànhÊxácÊminhÊtrựcÊtiếp,ÊcungÊcấpÊchoÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊ

mộtÊtàiÊliệuÊnêuÊnhữngÊchủÊđềÊmàÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊphảiÊchuẩnÊbịÊđểÊgiảiÊquyếtÊtrongÊ

thờiÊgianÊxácÊminhÊvàÊmôÊtảÊcácÊloạiÊtàiÊliệuÊhỗÊtrợÊsẵnÊcóÊthểÊràÊsoátÊđược;ÊvàÊsauÊ

khiÊviệcÊxácÊminhÊtrựcÊtiếpÊđượcÊhoànÊthành,ÊvàÊtheoÊquyÊđịnhÊbảoÊmậtÊthôngÊtin31,Ê

banÊhànhÊmộtÊ báoÊ cáoÊbằngÊvănÊbảnÊmôÊ tảÊ cácÊphươngÊphápÊvàÊ thủÊ tụcÊ tiếpÊ theoÊ

29
ÊCácÊthôngÊlệÊđưaÊraÊtrongÊPhụÊlụcÊnàyÊkhôngÊphảiÊlàÊmộtÊdanhÊsáchÊđầyÊđủÊcácÊthôngÊlệÊliênÊquanÊđếnÊthủÊtụcÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊđốiÊkháng.ÊKhôngÊmộtÊsuyÊluậnÊnàoÊđượcÊđưaÊraÊtừÊnộiÊdungÊhoặcÊtừÊviệcÊloạiÊtrừÊmộtÊ
vấnÊđềÊđặcÊbiệtÊnàoÊđóÊliênÊquanÊđếnÊcácÊthủÊtụcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊápÊthuếÊđốiÊkhángÊtrongÊdanhÊsáchÊnày.Ê 
30
ÊTheoÊnhưÊmụcÊđíchÊcủaÊĐoạnÊnàyÊ"bênÊbịÊđiềuÊtra"ÊcóÊnghĩaÊlàÊmộtÊnhàÊsảnÊxuất,ÊnhàÊchếÊtạo,ÊnhàÊxuấtÊkhẩu,Ê

nhậpÊkhẩu,ÊvàÊnếuÊphùÊhợpÊthìÊđóÊcóÊthểÊlàÊchínhÊphủÊhoặcÊmộtÊthựcÊthểÊthuộcÊchínhÊphủÊbịÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊyêuÊcầuÊ
phảnÊhồiÊđốiÊvớiÊcácÊcâuÊhỏiÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊđốiÊkháng.Ê 
31 Theo mục đích của Phụ lục này, "thông n bí mật" bao gồm các thông n được cung cấp theo chế độ 
mật và bản chất là thông n mật, ví dụ, nếu ết lộ thông n này sẽ có được các lợi thế cạnh tranh đáng 
kể so với đối thủ cạnh tranh hoặc việc ết lộ thông n sẽ gây ra một ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với 
người cung cấp thông n hoặc đối với người nắm giữ thông n.  
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trongÊviệcÊthựcÊhiệnÊxácÊminhÊvàÊmứcÊđộÊcácÊthôngÊtinÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊcungÊcấpÊđượcÊ

hỗÊtrợÊbởiÊcácÊtàiÊliệuÊràÊsoátÊtrongÊquáÊtrìnhÊxácÊminh.ÊBáoÊcáoÊnàyÊcầnÊchoÊcácÊbênÊ

quanÊtâmÊđượcÊbiếtÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊphùÊhợpÊđểÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊhọ.ÊcơÊquanÊ

điềuÊtraÊcủaÊmộtÊBênÊduyÊtrìÊtàiÊliệuÊcôngÊkhaiÊchoÊmỗiÊcuộcÊđiềuÊtraÊvàÊràÊsoátÊbaoÊ

gồm:ÊtấtÊcảÊcácÊtàiÊliệuÊkhôngÊbíÊmậtÊlàÊmộtÊphầnÊcủaÊhồÊsơÊđiềuÊtraÊhoặcÊ 

iii.ÊràÊsoát;ÊvàÊcácÊbảnÊtómÊtắtÊkhôngÊbíÊmậtÊvềÊthôngÊtinÊbíÊmậtÊcóÊtrongÊhồÊsơÊcủaÊmỗiÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊhoặcÊràÊsoátÊởÊmứcÊđộÊkhôngÊtiếtÊlộÊcácÊthôngÊtinÊbíÊmật.ÊNếuÊcácÊthôngÊ

tinÊriêngÊlẻÊkhôngÊnhạyÊcảmÊđểÊtómÊtắtÊthìÊcóÊthểÊđượcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊthuÊthập.Ê 

c.ÊCácÊtàiÊliệuÊcôngÊkhaiÊvàÊdanhÊsáchÊtấtÊcảÊcácÊtàiÊliệuÊcóÊtrongÊhồÊsơÊđiềuÊtraÊhoặcÊràÊ

soátÊcầnÊđượcÊcóÊsẵnÊđểÊthẩmÊtraÊvàÊsaoÊchépÊtrongÊgiờÊlàmÊviệcÊbìnhÊthườngÊcủaÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊhoặcÊcóÊsẵnÊbảnÊđiệnÊtửÊÊđểÊtảiÊvề32.Ê 

d.ÊNếuÊmộtÊhànhÊđộngÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊápÊdụngÊthuếÊđốiÊkhángÊliênÊquanÊđếnÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊ từÊmộtÊBênÊkhác,ÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊcủaÊmộtÊBênÊxácÊđịnhÊrằngÊ

phảnÊhồiÊcủaÊmộtÊBênÊđốiÊvớiÊmộtÊyêuÊcầuÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊdùÊkịpÊthờiÊnhưngÊlạiÊ

khôngÊphùÊhợpÊvớiÊyêuÊcầuÊcủaÊBênÊđó,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊthôngÊbáoÊchoÊbênÊquanÊ

tâmÊnguyênÊnhânÊthiếuÊsótÊởÊmứcÊđộÊkhảÊthi,ÊtrongÊgiớiÊhạnÊthờiÊgianÊchoÊphépÊđủÊđểÊ

hoànÊthànhÊhànhÊđộngÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊápÊdụngÊthuếÊđốiÊkháng.ÊNếuÊBênÊquanÊ

tâmÊđưaÊthêmÊthôngÊtinÊđểÊbổÊsungÊchoÊthiếuÊsótÊđóÊvàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnhậnÊthấyÊvẫnÊ

chưaÊhàiÊlòngÊvớiÊphảnÊhồiÊnày,ÊhoặcÊphảnÊhồiÊnàyÊđượcÊđưaÊraÊquáÊthờiÊgianÊgiớiÊhạnÊ

choÊphép,ÊvàÊnếuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊbácÊbỏÊtấtÊcảÊhoặcÊmộtÊphầnÊcủaÊphảnÊhồiÊbanÊđầuÊ

hoặcÊphảnÊhồiÊtiếpÊsauÊđó,ÊcơÊquanÊđiềuÊraÊphảiÊgiảiÊthíchÊrõÊtrongÊquyếtÊđịnhÊhoặcÊcácÊ

tàiÊliệuÊbằngÊvănÊbảnÊkhácÊvềÊlýÊdoÊÊbácÊbỏÊnhữngÊthôngÊtinÊnày.Ê 

eÊTrướcÊkhiÊđưaÊraÊquyếtÊđịnhÊcuốiÊcùng,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ thôngÊbáoÊchoÊtấtÊcảÊcácÊ

BênÊquanÊtâmÊcácÊ lậpÊ luậnÊquanÊ trọngÊhìnhÊthànhÊcơÊsởÊquyếtÊđịnhÊ liệuÊcóÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊcuốiÊcùngÊhayÊkhông.ÊVìÊcácÊ thôngÊ tinÊnàyÊcầnÊphảiÊgiữÊbíÊmật,ÊcơÊquanÊ

điềuÊtraÊcóÊthểÊsửÊdụngÊbấtÊkìÊcáchÊthứcÊhợpÊlýÊnàoÊđểÊtiếtÊlộÊcácÊlậpÊluậnÊcầnÊthiết,ÊbaoÊ

gồmÊmộtÊbáoÊcáoÊtổngÊkếtÊcácÊdữÊliệuÊtrongÊhồÊsơ,ÊdựÊthảoÊhoặcÊquyếtÊđịnhÊsơÊbộÊđểÊ

cungÊcấpÊchoÊcácÊBênÊquanÊtâmÊcơÊhộiÊphảnÊhồiÊđốiÊvớiÊviệcÊtiếtÊlộÊcácÊlậpÊluậnÊcầnÊ

thiết.Ê 

32
ÊPhíÊphảiÊtrảÊchoÊcácÊbảnÊsao,ÊnếuÊcó,ÊsẽÊđượcÊgiớiÊhạnÊtrongÊkhoảngÊchiÊphíÊướcÊlượngÊcủaÊcácÊdịchÊvụÊđượcÊcungÊ

cấp.Ê 
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ĐiềuÊIV.3:ÊHànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊ(ChươngÊdệtÊmay) 

Ê1.ÊTheoÊcácÊđiềuÊkhoảnÊcủaÊĐiềuÊnàyÊnếu,ÊsauÊkhiÊgiảmÊtrừÊhoặcÊloạiÊbỏÊthuếÊquanÊ

theoÊquyÊ địnhÊ tạiÊHiệpÊđịnhÊ này,ÊmộtÊmặtÊ hàngÊdệtÊmayÊ đượcÊ hưởngÊưuÊđãiÊ thuếÊ

quanÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊHiệpÊđịnhÊnàyÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊlãnhÊthổÊcủaÊmộtÊBênÊvớiÊ

sốÊ lượngÊgiaÊ tăng,ÊvàÊ theoÊđóÊgâyÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊ trọngÊhoặcÊđeÊdọaÊ thựcÊ tếÊchoÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnộiÊđịaÊsảnÊxuấtÊ raÊcácÊsảnÊphẩmÊ tươngÊ tựÊhoặcÊcácÊsảnÊphẩmÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊtiếp,ÊBênÊnhậpÊkhẩu,ÊxétÊthấyÊcầnÊthiếtÊnhằmÊngănÊchặnÊhoặcÊphòngÊ

vệÊnhữngÊthiệtÊhạiÊđóÊvàÊđểÊthuậnÊlợiÊcácÊđiềuÊchỉnh,ÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊ

phùÊhợpÊvớiÊkhoảnÊ6,ÊbaoÊgồmÊviệcÊtăngÊthuếÊsuấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊđóÊcủaÊmộtÊhoặcÊ

cácÊBênÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊmứcÊkhôngÊvượtÊquáÊmứcÊnàoÊthấpÊhơnÊtrongÊhaiÊmứcÊsau:Ê 

Êa.Ê thuếÊsuấtÊ tốiÊhuệÊquốcÊ(MFN)ÊápÊdụngÊ tạiÊ thờiÊđiểmÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊđượcÊ

thựcÊhiện;ÊvàÊÊ 

b.ÊthuếÊsuấtÊMFNÊápÊdụngÊvàoÊngàyÊngayÊsauÊngàyÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊchoÊBênÊ

đó.Ê 

2.ÊKhôngÊquyÊđịnhÊnàoÊtrongÊĐiềuÊnàyÊđượcÊhiểuÊnhằmÊhạnÊchếÊquyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊ

củaÊmộtÊBênÊtheoÊĐiềuÊ19ÊcủaÊGATTÊ1994,ÊHiệpÊđịnhÊtựÊvệÊcủaÊWTO,ÊhoặcÊChươngÊ

HHÊ(CácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại).ÊÊ 

Ê3.ÊĐểÊxácÊđịnhÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọng,Ê hoặcÊđeÊdọaÊ thựcÊ tếÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ

trọng,ÊBênÊnhậpÊkhẩu:ÊÊ 

Êa.sẽÊkiểmÊtraÊảnhÊhưởngÊcủaÊviệcÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊhoặcÊcácÊBênÊxuấtÊkhẩuÊ

hàngÊdệtÊmayÊđượcÊhưởngÊưuÊđãiÊ thuếÊquanÊ theoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊnàyÊ tớiÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊcụÊ thể,ÊđượcÊphảnÊánhÊ trongÊviệcÊ thayÊđổiÊ cácÊbiếnÊsốÊkinhÊ tếÊ

tươngÊứngÊnhưÊyếuÊtốÊđầuÊra,ÊsảnÊlượng,ÊcôngÊsuấtÊsửÊdụng,ÊlượngÊhàngÊtồnÊkho,ÊthịÊ

phần,Ê lượngÊ xuấtÊ khẩu,Ê tiềnÊ lương,Ê nhânÊ công,Ê giáÊ nộiÊ địa,Ê lợiÊ nhuậnÊ vàÊ đầuÊ tư,Ê

khôngÊmộtÊyếuÊtốÊnàoÊtrongÊcácÊyếuÊtốÊkểÊtrênÊtínhÊriêngÊhoặcÊ 

b.ÊgộpÊlạiÊvớiÊcácÊyếuÊtốÊkhác,ÊđượcÊcoiÊlàÊyếuÊtốÊquyếtÊđịnhÊkhiÊcầnÊthiết;ÊvàÊÊ 

c.ÊsẽÊkhôngÊxemÊxétÊđếnÊviệcÊthayÊđổiÊcôngÊnghệÊhoặcÊthịÊhiếuÊcủaÊngườiÊtiêuÊdùngÊ

tạiÊBênÊnhậpÊkhẩuÊnhưÊlàÊyếuÊtốÊhỗÊtrợÊtrongÊviệcÊquyếtÊđịnhÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊ
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hoặcÊđeÊdọaÊthựcÊtếÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng.ÊÊ 

Ê4.ÊBênÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊĐiềuÊnàyÊ

tuânÊtheoÊduyÊnhấtÊcácÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊcủaÊhọÊđãÊcôngÊbốÊmàÊxácÊđịnhÊđượcÊcácÊ

tiêuÊchíÊđểÊphátÊhiệnÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊvàÊtuânÊtheoÊduyÊnhấtÊcuộcÊđiềuÊtraÊtiếnÊ

hànhÊbởiÊcácÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊcủaÊBênÊđó.ÊCuộcÊđiềuÊtraÊnàyÊphảiÊsửÊdụngÊdữÊ

liệuÊdựaÊvàoÊcácÊyếuÊtốÊđượcÊmôÊtảÊtạiÊkhoảnÊ2(a)ÊchỉÊraÊrằngÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊ

hoặcÊđeÊdọaÊthựcÊtếÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊrõÊràngÊđượcÊtạoÊraÊbởiÊviệcÊgiaÊ

tăngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊtheoÊHiệpÊđịnhÊnày.ÊÊÊ 

Ê5.ÊBênÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊgửiÊchoÊmộtÊhoặcÊcácÊBênÊxuấtÊkhẩu,ÊkhôngÊchậmÊtrễ,ÊthôngÊ

báoÊbằngÊvănÊbảnÊvềÊviệcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊkhoảnÊ3,ÊcũngÊnhưÊýÊ

địnhÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấp,Êvà,ÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊmộtÊhoặcÊcácÊBênÊxuấtÊkhẩu,Ê

sẽÊtiếnÊhànhÊthamÊvấnÊvớiÊmộtÊhoặcÊcácÊBênÊđóÊliênÊquanÊđếnÊvấnÊđềÊnày.ÊBênÊnhậpÊ

khẩuÊsẽÊcũngÊcấpÊchoÊBênÊxuấtÊkhẩuÊchiÊtiếtÊđầyÊđủÊcủaÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊđượcÊápÊ

dụng.ÊCácÊBênÊliênÊquanÊsẽÊbắtÊđầuÊthamÊvấnÊkhôngÊchậmÊtrễÊvà,ÊtrừÊkhiÊcóÊquyếtÊ

địnhÊkhác,ÊsẽÊhoànÊtấtÊcácÊcuộcÊthamÊvấnÊtrongÊvòngÊ60ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊnhậnÊđượcÊ

yêuÊcầu.ÊSauÊkhiÊhoànÊtấtÊthamÊvấn,ÊBênÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊthôngÊbáoÊchoÊBênÊxuấtÊkhẩuÊ

vềÊbấtÊkỳÊquyếtÊđịnhÊnào.ÊNếuÊBênÊnhậpÊkhẩuÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,Ê

thôngÊbáoÊsẽÊbaoÊgồmÊchiÊtiếtÊvềÊbiệnÊphápÊđó,ÊthờiÊđiểmÊbiệnÊphápÊcóÊhiệuÊlực.ÊÊÊ 

6.ÊCácÊđiềuÊkiệnÊvàÊhạnÊchếÊsauÊsẽÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊbấtÊkỳÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊnàoÊ

đượcÊthựcÊhiệnÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊĐiềuÊnày:ÊÊ 

a.ÊkhôngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊnàoÊcóÊthểÊđượcÊduyÊtrìÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊ2ÊnămÊ

vớiÊkhảÊnăngÊcóÊthểÊgiaÊhạnÊthêmÊ2Ênăm;ÊÊ 

b.ÊkhôngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊnàoÊđốiÊvớiÊmộtÊhàngÊhóaÊcóÊthểÊđượcÊápÊdụngÊhoặcÊ

duyÊtrìÊquáÊthờiÊgianÊchuyểnÊđổi;ÊÊ 

c.ÊkhôngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊnàoÊcóÊthểÊđượcÊápÊdụngÊbởiÊBênÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊ

bấtÊkỳÊhàngÊhóaÊcụÊthểÊnàoÊcủaÊmộtÊhoặcÊcácÊBênÊkhácÊhơnÊmộtÊlần;ÊvàÊÊ 

Êd.ÊkhiÊhếtÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấp,ÊBênÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊápÊchoÊhàngÊhóaÊ



96  TRAV www.trav.gov.vn 

chịuÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊmứcÊthuếÊcóÊhiệuÊlựcÊkhiÊkhôngÊbịÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊ

cấp.ÊÊÊ 

Ê7.ÊBênÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊnàyÊsẽÊcungÊcấpÊchoÊBênÊxuấtÊ

khẩuÊkhoảnÊbồiÊ thườngÊ tựÊdoÊhóaÊ thươngÊmạiÊmàÊhaiÊBênÊđãÊthỏaÊ thuậnÊvớiÊnhauÊ

dướiÊ hìnhÊ thứcÊ nhượngÊ bộÊ cóÊ tínhÊđếnÊ hiệuÊquảÊ thươngÊmạiÊ cơÊ bảnÊ tươngÊ đươngÊ

hoặcÊ tươngÊđươngÊvớiÊ trịÊgiáÊ tínhÊ thuếÊbổÊsungÊdựÊkiếnÊ thuÊđượcÊ từÊviệcÊápÊdụngÊ

hànhÊđộngÊkhẩnÊcấp.ÊNhữngÊnhượngÊbộÊnàyÊsẽÊchỉÊgiớiÊhạnÊđốiÊvớiÊnhómÊhàngÊdệtÊ

may,ÊtrừÊphiÊcácÊBênÊcóÊthỏaÊthuậnÊkhácÊliênÊquan.ÊNếuÊcácÊBênÊliênÊquanÊkhôngÊthểÊ

thỏaÊ hiệpÊ vềÊ việcÊ bồiÊ thườngÊ trongÊ vòngÊ 60Ê ngàyÊ hoặcÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ lâuÊ hơnÊ

đượcÊcácÊBênÊliênÊquanÊthốngÊnhất,ÊmộtÊhoặcÊcácÊBênÊmàÊhàngÊhóaÊbịÊápÊhànhÊđộngÊ

khẩnÊcấpÊcóÊthểÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊthuếÊquanÊvớiÊhiệuÊquảÊthươngÊmạiÊcơÊbảnÊtươngÊ

đươngÊvớiÊhiệuÊứngÊthươngÊmạiÊdoÊviệcÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊquyÊđịnhÊtạiÊ

ĐiềuÊnàyÊmangÊlại.ÊNhữngÊhànhÊđộngÊthuếÊquanÊnàyÊsẽÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊbấtÊkỳÊ

hàngÊhoáÊnàoÊcủaÊBênÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấp.ÊBênÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊthuếÊ

quanÊsẽÊchỉÊápÊdụngÊhànhÊđộngÊthuếÊquanÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊtốiÊthiểuÊcầnÊthiếtÊ

nhằmÊđạtÊđượcÊhiệuÊquảÊthươngÊmạiÊcơÊbảnÊtươngÊđương.ÊNghĩaÊvụÊcủaÊBênÊnhậpÊ

khẩuÊvềÊviệcÊbồiÊthườngÊthươngÊmạiÊvàÊquyềnÊcủaÊBênÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊápÊdụngÊhànhÊ

độngÊthuếÊquanÊsẽÊhếtÊhiệuÊlựcÊkhiÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊhếtÊhiệuÊlực.ÊÊ 

8.ÊÊMộtÊBênÊcóÊthểÊkhôngÊápÊdụngÊhoặcÊduyÊtrìÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊtheoÊquyÊđịnhÊ

củaÊHiệpÊđịnhÊnàyÊđốiÊvớiÊmộtÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊhiệnÊđangÊhoặcÊsẽÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ tựÊ truyềnÊ thốngÊ theoÊ quyÊ địnhÊ củaÊ ChươngÊ HHÊ (CácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại),ÊhoặcÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊmàÊmộtÊBênÊápÊdụngÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ19Ê

củaÊGATTÊ1994,ÊhoặcÊtheoÊHiệpÊđịnhÊtựÊvệÊcủaÊWTO.ÊÊ 

ÊCuộcÊđiềuÊtraÊđượcÊnóiÊtớiÊtạiÊĐiềuÊnàyÊsẽÊđượcÊtiếnÊhànhÊtheoÊcácÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊ

đượcÊthiếtÊlậpÊbởiÊmỗiÊBên.ÊMỗiÊBênÊsẽ,ÊtạiÊ thờiÊđiểmÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊhoặcÊ

trướcÊkhiÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtra,ÊthôngÊbáoÊchoÊcácÊBênÊkhácÊcácÊquyÊtrìnhÊthủÊ

tụcÊnày.ÊÊ 

ÊMỗiÊBênÊsẽ,ÊtrongÊbấtÊkỳÊnămÊnàoÊBênÊđóÊápÊdụngÊhoặcÊduyÊtrìÊhànhÊđộngÊkhẩnÊcấpÊ

theoÊquyÊđịnhÊcủaÊĐiềuÊnày,Ê cungÊcấpÊbáoÊcáoÊvềÊcácÊhànhÊđộngÊđóÊchoÊcácÊBênÊ

khác.ÊÊ 
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CỘNGÊHÒAÊXÃÊHỘIÊCHỦÊNGHĨAÊVIỆTÊNAM 

ĐộcÊlậpÊ-ÊTựÊdoÊ-ÊHạnhÊphúc 

------------------ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHàÊNội,ÊngàyÊ30ÊthángÊ9ÊnămÊ2019 

PHỤÊLỤCÊ2:Ê 

THÔNGÊTƯÊ19/2019/TT-BCTÊNGÀYÊ30ÊTHÁNGÊ9ÊNĂMÊ2019Ê
CỦAÊBỘÊCÔNGÊTHƯƠNGÊQUYÊĐỊNHÊVỀÊÁPÊDỤNGÊBIỆNÊPHÁPÊ
TỰÊVỆÊĐẶCÊBIỆTÊĐỂÊTHỰCÊTHIÊHIỆPÊĐỊNHÊĐỐIÊTÁCÊTOÀNÊ

DIỆNÊVÀÊTIẾNÊBỘÊXUYÊNÊTHÁIÊBÌNHÊDƯƠNG 
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ChươngÊI 

QUYÊĐỊNHÊCHUNG 

ĐiềuÊ1.ÊPhạmÊviÊđiềuÊchỉnh 

ThôngÊtưÊnàyÊquyÊđịnhÊvềÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊđểÊthựcÊthiÊHiệpÊđịnhÊ

ĐốiÊtácÊToànÊdiệnÊvàÊTiếnÊbộÊxuyênÊTháiÊBìnhÊDươngÊbaoÊgồm: 

1.ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếp. 

2.ÊBiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay. 

ĐiềuÊ2.ÊĐốiÊtượngÊápÊdụng 

ThôngÊtưÊnàyÊápÊdụngÊđốiÊvới: 

1.ÊCácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊthẩmÊquyềnÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊvàÊ

xửÊlýÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊđểÊthựcÊthiÊHiệpÊđịnh. 

2.ÊThươngÊnhânÊViệtÊNam,ÊthươngÊnhânÊcủaÊnướcÊthànhÊviênÊcủaÊHiệpÊđịnh,ÊcácÊcơÊ

quan,ÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊtrongÊnướcÊvàÊnướcÊngoàiÊkhácÊcóÊliênÊquanÊđếnÊđiềuÊtra,ÊápÊ

dụngÊvàÊxửÊlýÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊđểÊthựcÊthiÊHiệpÊđịnh. 

ĐiềuÊ3.ÊGiảiÊthíchÊtừÊngữ 

TheoÊquyÊđịnhÊtạiÊThôngÊtưÊnày,ÊcácÊthuậtÊngữÊdướiÊđâyÊđượcÊhiểuÊnhưÊsau: 

1.ÊHiệpÊđịnhÊlàÊHiệpÊđịnhÊĐốiÊtácÊToànÊdiệnÊvàÊTiếnÊbộÊxuyênÊTháiÊBìnhÊDương. 

2.ÊNướcÊthànhÊviênÊlàÊbấtÊkỳÊNhàÊnướcÊhoặcÊlãnhÊthổÊhảiÊquanÊriêngÊbiệtÊnàoÊthựcÊthiÊ

HiệpÊđịnh. 

3.ÊHàngÊhóaÊtươngÊtựÊlàÊhàngÊhóaÊcóÊtấtÊcảÊcácÊđặcÊtínhÊgiốngÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊ

tra.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊcóÊhàngÊhóaÊnàoÊnhưÊvậyÊthìÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊlàÊhàngÊ

hóaÊcóÊnhiềuÊđặcÊtínhÊcơÊbảnÊgiốngÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra. 

4.ÊHàngÊhóaÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊlàÊhàngÊhóaÊcóÊkhảÊnăngÊđượcÊngườiÊmuaÊchấpÊnhậnÊ

thayÊthếÊchoÊhàngÊhóaÊthuộcÊphạmÊviÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊdoÊưuÊthếÊvềÊgiáÊ
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vàÊmụcÊđíchÊsửÊdụng. 

5.ÊGiaiÊđoạnÊchuyểnÊ tiếpÊđốiÊvớiÊmộtÊhàngÊhóaÊcụÊ thểÊ làÊ03ÊnămÊkểÊ từÊngàyÊHiệpÊ

địnhÊcóÊhiệuÊlực.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊlộÊtrìnhÊxóaÊbỏÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊcủaÊ

hàngÊhóaÊđóÊdiễnÊraÊtrongÊthờiÊgianÊdàiÊhơn,ÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊsẽÊlàÊthờiÊgianÊxóaÊ

bỏÊthuếÊcủaÊhàngÊhóaÊđó. 

6.Ê BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ chuyểnÊ tiếpÊ (sauÊ đâyÊ gọiÊ làÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

chuyểnÊtiếp)ÊlàÊbiệnÊphápÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ99ÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvàÊ

quyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ6.3ÊChươngÊ6ÊcủaÊHiệpÊđịnh. 

7.ÊGiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊlàÊthờiÊgianÊbắtÊđầuÊtừÊkhiÊHiệpÊđịnhÊ

cóÊhiệuÊlựcÊchoÊđếnÊhếtÊ05ÊnămÊsauÊngàyÊViệtÊNamÊxóaÊbỏÊthuếÊchoÊhàngÊdệtÊmayÊ

củaÊNướcÊthànhÊviênÊxuấtÊkhẩuÊtheoÊHiệpÊđịnh. 

8.ÊBiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊlàÊbiệnÊphápÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ99Ê

LuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvàÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ4.3ÊChươngÊ4ÊcủaÊHiệpÊđịnh. 

9.ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊtậpÊhợpÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊhoặcÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊtrongÊphạmÊviÊlãnhÊthổÊViệtÊNamÊhoặcÊđạiÊdiệnÊcủaÊhọÊchiếmÊtỷÊ

lệÊchủÊyếuÊtrongÊtổngÊsảnÊlượngÊhàngÊhóaÊcủaÊngànhÊđóÊđượcÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

10.ÊNgàyÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊlàÊngàyÊ14ÊthángÊ01ÊnămÊ2019. 

ĐiềuÊ4.ÊBênÊliênÊquanÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊ

tiếpÊvàÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay 

1.ÊBênÊliênÊquanÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp,ÊbiệnÊphápÊkhẩnÊ

cấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊgồm: 

a)ÊTổÊchức,ÊcáÊnhânÊcủaÊnướcÊthànhÊviênÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊ

vàoÊlãnhÊthổÊViệtÊNam; 

b)ÊTổÊchức,ÊcáÊnhânÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra; 

c)ÊHiệpÊhộiÊcủaÊnướcÊthànhÊviênÊcóÊđaÊsốÊthànhÊviênÊlàÊcácÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊsảnÊxuất,Ê

xuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra; 
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d)ÊChínhÊphủÊvàÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊcủaÊnướcÊthànhÊviênÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊbịÊ

điềuÊtra; 

đ)ÊTổÊchức,Ê cáÊnhânÊcóÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊchuyểnÊ tiếp,ÊbiệnÊ

phápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay; 

e)ÊTổÊchức,ÊcáÊnhânÊ trongÊnướcÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊ tươngÊ tự,ÊhàngÊhóaÊcạnhÊ tranhÊ

trựcÊtiếp; 

g)ÊHiệpÊhộiÊtrongÊnướcÊcóÊđaÊsốÊthànhÊviênÊlàÊcácÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊ

tươngÊtự,ÊhàngÊhóaÊcạnhÊtranhÊtrựcÊtiếp; 

h)ÊTổÊchức,ÊcáÊnhânÊkhácÊcóÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊhợpÊphápÊliênÊquanÊđếnÊđiềuÊtraÊhoặcÊ

cóÊthểÊgiúpÊíchÊchoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊhoặcÊtổÊchứcÊđạiÊdiệnÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊngườiÊ

tiêuÊdùng. 

2.ÊTổÊchức,ÊcáÊnhânÊphảiÊđăngÊkýÊvàÊđượcÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊchấpÊthuậnÊđểÊtrởÊthànhÊ

bênÊliênÊquanÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphùÊhợpÊvớiÊquyÊđịnhÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊ

thươngÊvềÊthủÊtụcÊđăngÊký. 

3.ÊBênÊliênÊquanÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊđượcÊtiếpÊcậnÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊmàÊbênÊliênÊ

quanÊkhácÊđãÊcungÊcấpÊchoÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊkhoảnÊ2ÊĐiềuÊ75ÊcủaÊ

LuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvàÊĐiềuÊ11ÊcủaÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊcủaÊChínhÊ

phủÊngàyÊ15ÊthángÊ01ÊnămÊ2018. 
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ChươngÊII 

BIỆNÊPHÁPÊTỰÊVỆÊCHUYỂNÊTIẾP 

ĐiềuÊ5.ÊNguyênÊtắcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp 

1.ÊKhôngÊápÊdụngÊđồngÊthờiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđốiÊvớiÊcùngÊmộtÊhàngÊhóa,Ê

trongÊcùngÊmộtÊthờiÊđiểm,ÊvớiÊmộtÊtrongÊcácÊbiệnÊphápÊdướiÊđây: 

a)ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊnướcÊngoàiÊvàoÊViệtÊNamÊđượcÊquyÊ

địnhÊtạiÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthương; 

b)ÊBiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊThôngÊtưÊnày. 

2.ÊKhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊvượtÊquáÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếp. 

3.ÊKhôngÊápÊdụngÊquáÊmộtÊlầnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđốiÊvớiÊcùngÊmộtÊhàngÊ

hóa. 

4.ÊKhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊchuyểnÊ tiếpÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊ thuộcÊ

trườngÊhợpÊápÊdụngÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊtheoÊcamÊkếtÊtrongÊHiệpÊđịnh. 

5.ÊKhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊbằngÊbiệnÊphápÊápÊdụngÊhạnÊngạchÊ

thuếÊquanÊhoặcÊhạnÊngạchÊnhậpÊkhẩu. 

6.ÊViệcÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊphảiÊđượcÊthựcÊhiệnÊphùÊhợpÊ

vớiÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊ thương,ÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊvàÊcácÊquyÊđịnhÊtạiÊ

ĐiềuÊ6,ÊĐiềuÊ7,ÊĐiềuÊ8ÊThôngÊtưÊnày. 

ĐiềuÊ6.ÊQuyÊđịnhÊvềÊ thôngÊ tinÊ trongÊHồÊ sơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ

chuyểnÊtiếp 

1.ÊHôồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊ(trongÊChươngÊnàyÊgọiÊlàÊHồÊ

sơÊyêuÊcầu)ÊgồmÊĐơnÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊvàÊcácÊgiấyÊtờ,ÊtàiÊ

liệuÊcóÊliênÊquanÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CP. 

2.ÊĐơnÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊkhoảnÊ2ÊĐiềuÊ

47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CPÊphảiÊđápÊứngÊbổÊsungÊcácÊnộiÊdungÊcụÊthểÊsauÊđây: 
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a)ÊThôngÊtinÊmôÊtảÊvềÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊđiểmÊdÊKhoảnÊ2ÊĐiềuÊ47ÊNghịÊđịnhÊ

10/2018/NĐ-CPÊlàÊthôngÊtinÊvềÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊhoặcÊnhiềuÊnướcÊthànhÊ

viênÊbịÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp.ÊTrongÊđó,ÊthôngÊtinÊvềÊ

mãÊsốÊhàngÊhóaÊvàÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊphảiÊcănÊcứÊtheoÊBiểuÊthuếÊxuấtÊkhẩu,ÊthuếÊ

nhậpÊkhẩuÊưuÊđãiÊđặcÊbiệtÊđểÊthựcÊhiệnÊHiệpÊđịnh. 

b)ÊThôngÊtinÊvềÊkhốiÊlượng,ÊsốÊlượngÊvàÊtrịÊgiáÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊtheoÊ

điểmÊeÊKhoảnÊ2ÊĐiềuÊ47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CPÊtrongÊthờiÊkỳÊ03ÊnămÊtrướcÊkhiÊ

nộpÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊvàÊđãÊbaoÊgồmÊítÊnhấtÊcóÊ06ÊthángÊsauÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực; 

c)ÊThôngÊ tinÊvềÊkhốiÊ lượng,Ê sốÊ lượngÊvàÊ trịÊgiáÊhàngÊhóaÊ tươngÊ tựÊhoặcÊhàngÊhóaÊ

cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊcủaÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊquyÊđịnhÊ tạiÊ điểmÊgÊKhoảnÊ2Ê

ĐiềuÊ47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CPÊtrongÊthờiÊkỳÊ03ÊnămÊtrướcÊkhiÊnộpÊHồÊsơÊyêuÊ

cầuÊvàÊđãÊbaoÊgồmÊítÊnhấtÊcóÊ06ÊthángÊsauÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực.ÊTrongÊtrườngÊ

hợpÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊhoạtÊđộngÊítÊhơnÊ03Ênăm,ÊdữÊliệuÊthuÊthậpÊlàÊtoànÊbộÊ

thờiÊgianÊhoạtÊđộngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtínhÊđếnÊthờiÊđiểmÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊ

cầu; 

d)ÊThôngÊtinÊvềÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊbịÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra,ÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp. 

ĐiềuÊ7.ÊLậpÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊtrongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊcóÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊnộpÊHồÊ

sơÊyêuÊcầu 

1.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊcóÊ tổÊchức,ÊcáÊnhânÊnộpÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊnhưngÊcóÊdấuÊ

hiệuÊrõÊràngÊvềÊviệcÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊquáÊmứcÊdoÊgiảmÊthuếÊhoặcÊxóaÊbỏÊthuếÊ

theoÊHiệpÊđịnhÊ từÊmộtÊhoặcÊnhiềuÊnướcÊ thànhÊviênÊvàoÊViệtÊNamÊ trongÊgiaiÊđoạnÊ

chuyểnÊ tiếpÊgâyÊ raÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊ raÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊ trọngÊcủaÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ

trongÊ nước,ÊCơÊquanÊ điềuÊ traÊ cóÊ thểÊ lậpÊHồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

chuyểnÊtiếpÊgửiÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊxemÊxétÊquyếtÊđịnhÊđiềuÊtra. 

2.ÊNộiÊdungÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊdoÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊlậpÊphảiÊbảoÊđảmÊcácÊnộiÊdungÊquyÊ

địnhÊtạiÊĐiềuÊ6ÊcủaÊThôngÊtưÊnày,ÊngoạiÊtrừÊđiểmÊa,ÊđiểmÊbÊvàÊđiểmÊcÊkhoảnÊ2ÊĐiềuÊ

47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CP. 

3.ÊCácÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊcóÊliênÊquanÊcóÊtráchÊnhiệmÊphốiÊhợp,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊ
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cầnÊthiếtÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊBộÊCôngÊThương. 

ĐiềuÊ8.ÊÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp 

1.ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊquyếtÊđịnhÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊ

tiếpÊkhiÊkếtÊluậnÊđiềuÊtraÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊcácÊnộiÊdungÊsauÊđây: 

a)ÊCóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtuyệtÊđốiÊhoặcÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊkhốiÊlượng,ÊsốÊlượngÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊhàngÊhoáÊnhậpÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊtừÊmộtÊhayÊnhiềuÊnướcÊthànhÊ

viênÊdoÊkếtÊquảÊcủaÊviệcÊgiảmÊ thuếÊhoặcÊxóaÊbỏ thuếÊcủaÊhàngÊhóaÊđóÊ theoÊHiệpÊ

định. 

TrongÊtrườngÊhợpÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊhaiÊnướcÊthànhÊviênÊbịÊđiềuÊtraÊtrởÊlên,Ê

khốiÊlượng,ÊsốÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊbịÊđiềuÊtraÊcủaÊtừngÊnướcÊthànhÊviênÊphảiÊcóÊsựÊgiaÊ

tăngÊnhậpÊkhẩuÊtuyệtÊđốiÊhoặcÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊkhốiÊlượng,ÊsốÊlượngÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊkểÊtừÊngàyÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊcủaÊcácÊnướcÊthànhÊviên; 

b)ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊbịÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhoặcÊbịÊđeÊdọaÊgâyÊraÊthiệtÊ

hạiÊnghiêmÊtrọng; 

c)ÊViệcÊgiaÊ tăngÊnhậpÊkhẩuÊquyÊđịnhÊ tạiÊđiểmÊaÊkhoảnÊnàyÊ làÊnguyênÊnhânÊgâyÊ raÊ

thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước. 

2.ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđượcÊápÊdụngÊgồm: 

a)ÊĐìnhÊchỉÊviệcÊtiếpÊtụcÊgiảmÊthuếÊsuấtÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊđốiÊvớiÊhàngÊ

hóaÊbịÊđiềuÊtra; 

b)ÊTăngÊ thuếÊsuấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊđóÊnhưngÊkhôngÊvượtÊquáÊthuếÊsuấtÊưuÊđãiÊcóÊ

hiệuÊlựcÊtạiÊthờiÊđiểmÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊnàyÊhoặcÊthuếÊsuấtÊưuÊđãiÊcóÊhiệuÊlựcÊvàoÊ

ngàyÊliềnÊtrướcÊngàyÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực,ÊtùyÊmứcÊthuếÊsuất nàoÊthấpÊhơn. 

3.Ê ThờiÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ chuyểnÊ tiếpÊ khôngÊ đượcÊ vượtÊ quáÊ 02Ê năm.Ê

TrongÊtrườngÊhợpÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊcầnÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊchuyểnÊtiếpÊđểÊngănÊchặnÊhoặcÊkhắcÊphụcÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊvàÊtạoÊthuậnÊlợiÊ

choÊviệcÊđiềuÊchỉnhÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊ
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thêmÊtốiÊđaÊ01Ênăm. 

4.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊdàiÊhơnÊ01Ênăm,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

chuyểnÊtiếpÊphảiÊđượcÊnớiÊlỏngÊdầnÊđềuÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

5.ÊSauÊkhiÊhếtÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếp,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊápÊ

dụngÊchoÊhàngÊhóaÊ liênÊquanÊ thựcÊhiệnÊ theoÊBiểuÊ thuếÊnhậpÊkhẩuÊưuÊđãiÊđặcÊbiệtÊ

thựcÊhiệnÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊ lựcÊ tạiÊ thờiÊ điểmÊchấmÊdứtÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ

chuyểnÊtiếpÊđó. 

ChươngÊIII 

BIỆNÊPHÁPÊKHẨNÊCẤPÊĐỐIÊVỚIÊHÀNGÊDỆTÊMAY 

ĐiềuÊ9.ÊNguyênÊtắcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay 

1.ÊKhôngÊápÊdụngÊđồngÊthờiÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊđốiÊvớiÊcùngÊ

mộtÊhàngÊhóa,ÊtrongÊcùngÊmộtÊthờiÊđiểm,ÊvớiÊmộtÊtrongÊcácÊbiệnÊphápÊdướiÊđây: 

a)ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊnướcÊngoàiÊvàoÊViệtÊNamÊđượcÊquyÊđịnhÊ

tạiÊLuậtÊquảnÊlýÊngoạiÊthương; 

b)ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊThôngÊtưÊnày. 

2.ÊKhôngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊquáÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊ

tiếpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊđó. 

3.ÊKhôngÊápÊdụngÊquáÊmộtÊ lầnÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊđốiÊvớiÊ

cùngÊmộtÊhàngÊhóa. 

4.ÊViệcÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊphảiÊđượcÊthựcÊ

hiệnÊphùÊhợpÊvớiÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthương,ÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊvàÊcácÊ

quyÊđịnhÊĐiềuÊ10,ÊĐiềuÊ11,ÊĐiềuÊ12ÊThôngÊtưÊnày. 

ĐiềuÊ10.ÊQuyÊđịnhÊvềÊthôngÊtinÊtrongÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊ

cấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay 

1.ÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊ(trongÊChươngÊ
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nàyÊgọiÊ làÊHồÊsơÊyêuÊcầu)ÊgồmÊĐơnÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊ

hàngÊdệtÊmayÊvàÊcácÊgiấyÊtờ,Ê tàiÊ liệuÊcóÊliênÊquanÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ47ÊNghịÊ

địnhÊ10/2018/NĐ-CP. 

2.ÊĐơnÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊtheoÊquyÊđịnhÊtạiÊkhoảnÊ2ÊĐiềuÊ

47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CPÊphảiÊđápÊứngÊbổÊsungÊcácÊnộiÊdungÊcụÊthểÊsauÊđây: 

a)ÊThôngÊtinÊmôÊtảÊvềÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊđiểmÊdÊKhoảnÊ2ÊĐiềuÊ47ÊNghịÊđịnhÊ

10/2018/NĐ-CPÊlàÊthôngÊtinÊmôÊtảÊvềÊhàngÊdệtÊmayÊbịÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊkhẩnÊcấpÊbaoÊgồmÊtênÊkhoaÊhọc,ÊtênÊthươngÊmại,ÊtênÊthườngÊgọi;ÊthànhÊphần;Ê

cácÊđặcÊtínhÊvậtÊlý,ÊhóaÊhọcÊcơÊbản;ÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊchính;ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất;ÊtiêuÊ

chuẩn,ÊquyÊchuẩnÊquốcÊtếÊvàÊViệtÊNam;ÊmãÊsốÊhàngÊhóaÊvàÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊcóÊ

hiệuÊlựcÊápÊdụngÊtheoÊBiểuÊthuếÊxuấtÊkhẩu,Ê thuếÊnhậpÊkhẩuÊưuÊđãiÊ thựcÊhiệnÊHiệpÊ

định; 

b)ÊThôngÊtinÊvềÊkhốiÊlượng,ÊsốÊlượngÊvàÊtrịÊgiáÊhàngÊdệtÊmayÊnhậpÊkhẩuÊquyÊđịnhÊtạiÊ

điểmÊaÊkhoảnÊnàyÊtrongÊthờiÊkỳÊ03ÊnămÊtrướcÊkhiÊnộpÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊvàÊtrongÊđóÊítÊ

nhấtÊcóÊ03ÊthángÊsauÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực; 

c)ÊThôngÊ tinÊvềÊkhốiÊ lượng,Ê sốÊ lượngÊvàÊ trịÊgiáÊhàngÊhóaÊ tươngÊ tựÊhoặcÊhàngÊhóaÊ

cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊcủaÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊquyÊđịnhÊ tạiÊ điểmÊgÊKhoảnÊ2Ê

ĐiềuÊ47ÊNghịÊđịnhÊ10/2018/NĐ-CPÊtrongÊthờiÊkỳÊ03ÊnămÊtrướcÊkhiÊnộpÊHồÊsơÊyêuÊ

cầuÊvàÊđãÊbaoÊgồmÊítÊnhấtÊ03ÊthángÊsauÊkhiÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực. 

d)ÊThôngÊtinÊvềÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊcủaÊhàngÊdệtÊmayÊnhậpÊkhẩuÊbịÊyêuÊcầuÊđiềuÊ

tra,ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay. 

ĐiềuÊ11.ÊLậpÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊ

trongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊcóÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊnộpÊHồÊsơÊyêuÊcầu 

1.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊcóÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊyêuÊcầuÊnhưngÊcóÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊ

vềÊviệcÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊdệtÊmayÊvàoÊViệtÊNamÊdoÊcắtÊgiảmÊthuếÊtheoÊHiệpÊ

địnhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊgâyÊraÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊraÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊ

củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊCơÊquanÊđiềuÊ traÊ tiếnÊhànhÊ lậpÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊ trìnhÊBộÊ trưởngÊBộÊCôngÊThươngÊ

xemÊxétÊquyếtÊđịnhÊđiềuÊtra. 
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2.ÊNộiÊdungÊHồÊsơÊdoÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊlậpÊphảiÊbảoÊđảmÊcácÊnộiÊdungÊquyÊđịnhÊtạiÊ

ĐiềuÊ10ÊcủaÊThôngÊtưÊnày,ÊngoạiÊ trừÊtrừÊđiểmÊaÊvàÊđiểmÊbÊkhoảnÊ2ÊĐiềuÊ47ÊNghịÊ

địnhÊ10/2018/NĐ-CP. 

3.ÊCácÊtổÊchức,ÊcáÊnhânÊcóÊliênÊquanÊcóÊtráchÊnhiệmÊphốiÊhợp,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊ

cầnÊthiếtÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊBộÊCôngÊThương. 

ĐiềuÊ12.ÊÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay 

1.ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊquyếtÊđịnhÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊ

hàngÊdệtÊmayÊkhiÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊcácÊnộiÊdungÊsauÊđây: 

a)ÊCóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtuyệtÊđốiÊhoặcÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊkhốiÊlượng,ÊsốÊlượngÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊhàngÊdệtÊmayÊbịÊđiềuÊtraÊtừÊmộtÊhayÊnhiềuÊnướcÊthànhÊviênÊ

doÊkếtÊquảÊhưởngÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊtheoÊHiệpÊđịnh. 

b)ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊbịÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhoặcÊbịÊđeÊdọaÊgâyÊraÊthiệtÊ

hạiÊnghiêmÊtrọng; 

c)ÊViệcÊgiaÊ tăngÊnhậpÊkhẩuÊquyÊđịnhÊ tạiÊđiểmÊaÊkhoảnÊnàyÊ làÊnguyênÊnhânÊgâyÊ raÊ

thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước. 

2.ÊTrênÊcơÊsởÊxemÊxétÊcácÊyếuÊtốÊgồmÊsảnÊlượng,ÊcôngÊsuấtÊthựcÊtế,ÊnăngÊsuất,ÊtồnÊ

kho,ÊthịÊphần,ÊxuấtÊkhẩu,ÊlaoÊđộng,ÊtiềnÊlương,ÊgiáÊbánÊtrongÊnước,ÊlợiÊnhuậnÊvàÊđầuÊ

tư,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊxácÊđịnhÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊ trọngÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊquyÊđịnhÊtạiÊđiểmÊb,ÊkhoảnÊ1ÊĐiềuÊnày.Ê

CácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊđếnÊthayÊđổiÊcôngÊnghệÊhoặcÊthayÊđổiÊthịÊhiếuÊngườiÊtiêuÊdùngÊ

sẽÊkhôngÊđượcÊxemÊxét. 

3.ÊBiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊđượcÊápÊdụngÊdướiÊhìnhÊthứcÊtăngÊthuếÊ

suấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊđóÊnhưngÊkhôngÊvượtÊquáÊthuếÊsuấtÊưuÊđãiÊcóÊhiệuÊlựcÊtạiÊthờiÊ

điểmÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊnàyÊhoặcÊthuếÊsuấtÊưuÊđãiÊcóÊhiệuÊlựcÊvàoÊngàyÊliềnÊtrướcÊ

ngàyÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực,ÊtùyÊmứcÊthuếÊsuấtÊnàoÊthấpÊhơn. 

4.ÊThờiÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊtiếpÊkhôngÊđượcÊvượtÊquáÊ02ÊnămÊvàÊcóÊ
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thểÊgiaÊhạnÊthêmÊtốiÊđaÊ02Ênăm. 

5.ÊSauÊkhiÊhếtÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmay,ÊmứcÊthuếÊ

nhậpÊkhẩuÊápÊdụngÊchoÊhàngÊhóaÊliênÊquanÊthựcÊhiệnÊtheoÊBiểuÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊưuÊ

đãiÊđặcÊbiệtÊ thựcÊhiệnÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlựcÊ tạiÊ thờiÊđiểmÊchấmÊdứtÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊđó.Ê 

ChươngÊIV 

ĐIỀUÊKHOẢNÊTHIÊHÀNH 

ĐiềuÊ13.ÊHiệuÊlựcÊthiÊhành 

1.ÊThôngÊtưÊnàyÊcóÊhiệuÊlựcÊthiÊhànhÊsauÊ45ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊký. 

2.ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊxemÊxétÊtiếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchuyểnÊ

tiếpÊhoặcÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấpÊđốiÊvớiÊhàngÊdệtÊmayÊtheoÊhiệuÊ

lựcÊcủaÊHiệpÊđịnh. 


