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Hội thảo 

Ứng phó và sử dụng hiệu quả
các biện pháp phòng vệ thương mại

TP. Hồ Chí Minh, 14/03/2014

TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
GIỮA NHÀ QUẢN LÝ VÀ 
CƠ QUAN XUẤT KHẨU 

www.canhbaosom.vn/earlywarning.vn

Phạm Châu Giang
Trưởng Phòng Điều tra

các vụ kiện PVTM
Cục Quản lý cạnh tranh

Bộ Công Thương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2014
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Mục tiêu hệ thống cảnh báo

• Cảnh báo nguy cơ bị kiện tại
những thị trường trọng điểm

• Hỗ trợ thông tin điều tra và rà
soát

Mục tiêu
chính

• Dữ liệu xuất nhập khẩu
• Thông tin về thị trường để 

thâm nhập thị trường
• Quy định pháp lý của thị

trường xuất khẩu

Mục tiêu
bổ sung

Cơ sở xây dựng hệ thống cảnh báo 
(tiếp)

4

Số liệu
xuất

khẩu của
VN

Quy mô
thị

trường
nội địa

Số liệu
các vụ

kiện quá
khứ

Số liệu
nhập

khẩu của
thị

trường

Lượng NK 
gia tăng

Giá
NK 

giảm

Thị phần NK 
tăng

SX 
trong
nước
giảm

Quy định pháp lý Số liệu đầu vào
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Phương pháp xây dựng

Nguy cơ cao

Nguy cơ trung bình

Nguy cơ thấp

Phạm vi cảnh báo về mặt hàng

Thủy sản
(HS 03)

Thép
(HS 72, 73)

Chất dẻo
(HS 39)

Cao su
(HS 40)

Giấy
(HS 48)

Dệt may
(HS 61, 62)

Giày dép
(HS 64)

Máy móc 
(HS 84)

Linh kiện điện 
tử (HS 85)

Thiết bị điện
(HS 90)

Nội thất
(HS 94)

6

11 ngành hàng xuất khẩu
chủ lực

1612 mặt hàng (mã 6 số)
28150 mặt hàng

(mã chi tiết)



19/03/2014

4

7

Phạm vi cảnh báo về thị trường
7 nền kinh tế: Hoa Kỳ, EU, Canada, Brazil, Ấn Độ, Úc, Hàn

Quốc, Nhật Bản

8

Canhbaosom.vn/earlywarning.vn
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Đăng ký thành viên (tiếp)
Quy trình đăng ký thành viên

1
• Đăng ký tài khoản sử dụng (Đăng ký online: trực tiếp trên website 

hoặc Đăng ký offline:  gửi công văn, điền mẫu đăng ký, …)
• Đăng ký tài khoản sử dụng (Đăng ký online: trực tiếp trên website 

hoặc Đăng ký offline:  gửi công văn, điền mẫu đăng ký, …)

2
• Xác nhận thông tin tài khoản sử dụng• Xác nhận thông tin tài khoản sử dụng

3
• Thiết lập quyền truy cập và thời hạn sử dụng cho tài

khoản đã xác nhận
• Thiết lập quyền truy cập và thời hạn sử dụng cho tài

khoản đã xác nhận

4
• Thông báo tới chủ tài khoản• Thông báo tới chủ tài khoản

Tra cứu kết quả
CBS

• Tra cứu kết quả
CBS

• Đồ thị hóa kết quả
CBS

Dữ liệu XNK và sản
xuất nội địa

• Tra cứu và download 
dữ liệu XNK

• Đồ thị hóa dữ liệu
XNK

• Tra cứu dữ liệu nội
địa

Dữ liệu các vụ kiện PVTM

• Các vụ kiện PVTM do Việt
Nam khởi xướng

• Các vụ kiện PVTM chống lại
hàng xuất khẩu của Việt
Nam

• Thống kê các vụ kiện trên
thế giới

CÁC CÔNG CỤ TRÊN HỆ THỐNG
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Kết quả phân tích cảnh báo sớm

– URL: http://service.ealrywarning.vn/vi/anal/result

Đồ thị hóa kết quả phân tích

Biểu đồ phân tích biến động nguy cơ theo thời gian
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CÁC CÔNG CỤ TRÊN HỆ THỐNG

Tra cứu dữ liệu xuất nhập khẩu 
Kết quả hiển thị tra cứu

CÁC CÔNG CỤ TRÊN HỆ THỐNG

So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu
Tổng giá trị nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối với 1 mã
HS theo các năm.
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Dữ liệu xuất nhập khẩu
Tra cứu dữ liệu xuất nhập khẩu. 

Tham số để tra cứu dữ liệu

 Trade flow: Nhập khẩu, Xuất khẩu

 Thị trường: Lựa chọn thị trường cần tra cứu

 Ngành hàng: Lựa chọn ngành hàng trong danh mục ngành hàng hệ thống

cung cấp

(hoặc chọn mã HS)

Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Tra cứu dữ liệu xuất nhập khẩu. 

Tham số để tra cứu dữ liệu
 Dữ liệu hàng tháng: Thông tin chi tiết dữ liệu hàng tháng

 Dữ liệu hàng Quý: Thống kê dữ liệu theo Quý

 Dữ liệu hàng Năm: Thống kê dữ liệu theo Năm
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Dữ liệu xuất nhập khẩu
Tra cứu dữ liệu xuất nhập khẩu

Tra cứu mã HS (Tham số để tra cứu dữ liệu)

1

2

3

Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Tra cứu dữ liệu xuất nhập khẩu. 
Kết quả hiển thị tra cứu
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Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu

 Tổng giá trị nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối với 1 mã HS 
theo các năm.

 Tổng giá trị (kim ngạch) nhập khẩu của 1 thị trường đối với 1 mã HS 
theo các năm.

 Thị phần nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối với 1 mã HS 
theo các năm.

 Tổng giá trị (kim ngạch) nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối
với 1 mã HS theo các quý.

 So sánh biến động về giá nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối
với 1 mã HS theo các quý

Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu

Tổng giá trị nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối với 1 mã HS theo
các năm.
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Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu

Tổng giá trị (kim ngạch) nhập khẩu của 1 thị trường đối với 1 mã HS theo
các năm.

Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu

Thị phần nhập khẩu của 1 số nước vào 1 thị trường đối với 1 mã HS theo
các năm.
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Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu

Tổng giá trị (kim ngạch) nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối với 1 
mã HS theo các quý.

Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
So sánh thị phần các quốc gia xuất khẩu

So sánh biến động về giá nhập khẩu của 1 thị trường từ 1 số nước đối với
1 mã HS theo các quý
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Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
Xu hướng xuất khẩu của Việt Nam

 Xu hướng nhập khẩu của 1 số thị trường mục tiêu đối với 1 mặt

hàng từ Việt Nam theo các Năm.

 Biểu đồ nhập khẩu của 1 số thị trường mục tiêu đối với 1 mặt hàng từ

Việt Nam theo các Quý.

Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
Xu hướng xuất khẩu của Việt Nam

Xu hướng nhập khẩu của 1 số thị trường mục tiêu đối với 1 mặt hàng
từ Việt Nam theo các Năm.
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Dữ liệu xuất nhập khẩu (tiếp)

Đồ thị hóa dữ liệu xuất nhập khẩu.
Xu hướng xuất khẩu của Việt Nam

Biểu đồ nhập khẩu của 1 số thị trường mục tiêu đối với 1 mặt hàng từ Việt
Nam theo các Quý.

Hướng dẫn tra cứu lịch sử các vụ kiện

Để tra cứu các vụ kiện phòng vệ thương mại

Quý vị thực hiện thao tác sau: rê chuột lên menu “Công cụ hỗ trợ” → click 
chuột trái lên menu “Lịch sử các vụ kiện”.
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Hướng dẫn tra cứu lịch sử các vụ kiện

Sau khi Click chuột vào menu “Lịch sử các vụ kiện”, trình duyệt sẽ đưa quý vị
tới giao diện Tra cứu dữ liệu lịch sử các vụ kiện như hình sau:

Hướng dẫn tra cứu lịch sử các vụ kiện

Tại đây để tra cứu lịch sử các vụ kiện quý vị chọn theo các bước sau:

- Nhập Mã HS (là những mặt hàng bị kiện) hoặc Nhập Mô tả sản

phẩm (Mô tả về hàng hóa bị kiện)

- Chọn Quốc gia khởi kiện hoặc Chọn Quốc gia bị kiện

- Chọn Năm khởi kiện

- Click 
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Hướng dẫn tra cứu số liệu nội địa

Sau khi Click chuột vào menu “Tìm kiếm thông tin thị trường”, trình duyệt

sẽ đưa quý vị tới giao diện Tra cứu số liệu sản xuất nội địa như hình sau:

Hướng dẫn tra cứu số liệu nội địa (tiếp)

Một số đường linh số liệu nội địa quý vị tham khảo:
Thị trường EU: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data/tables_excel
Thị trường Hoa Kỳ:
http://factfinder.census.gov
Thị trường Brazil:
http://www.ibge.gov.br/servidor_arquivos_est/
Thị trường Canada:
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=3010006
&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=-1&p2=9#customizeTab
Thị trườngAustralia:
http://www.abs.gov.au
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Thông tin liên hệ

33

NHÓM CÔNG TÁC CẢNH BÁO SỚM
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: +84 4 38262551
Fax: +84 4 22205003
Email: qlct@moit.gov.vn
Website: www.canhbaosom.vn/www.vca.gov.vn

XIN CẢM ƠN
Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 
Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp
Hà Nội, 
49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:  (84 - 4) 3937 8472
Fax: (84 - 4) 3937 8476
Email: mutrap@mutrap.org.vn
Website: www.mutrap.org.vn
(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)


