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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

Giới thiệu các vụ kiện phòng vệ
thương mai do Việt Nam khởi

xướng

Phan Mai Quỳnh
Phòng điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
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Nội dung

Các vụ kiện PVTM Việt Nam tiến hành điều traCác vụ kiện PVTM Việt Nam tiến hành điều tra

Các vụ kiện tiền tố tụng của Việt NamCác vụ kiện tiền tố tụng của Việt Nam

Các lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng
các biện pháp PVTM
Các lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng
các biện pháp PVTM

Các vụ kiện PVTM Việt Nam tiến
hành điều tra

• Điều tra
toàn cầu
mặt hàng
kính nổi

Tự vệ 2009

• Điều tra
toàn cầu
dầu thực
vật

Tự  vệ - 2012

• Điều tra
sản phẩm
thép không
gỉ cán
nguội từ 4 
nước

Chống bán phá
giá 2013
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Vụ việc Tự vệ Kính nổi

• Kính nổi có màu và không màuMặt hàngMặt hàng

• Công ty kính nổi Viglacera
• Công ty kính nổi Việt NamNguyên đơnNguyên đơn

• Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái
Lan

Nước xuất
khẩu

Nước xuất
khẩu

• Không áp thuếKết luận cuối
cùng

Kết luận cuối
cùng

Vụ việc điều tra Tự vệ Dầu ăn

• Dầu nành tinh luyện
• Dầu cọ tinh luyệnMặt hàngMặt hàng

• TCT  VocarimexNguyên đơnNguyên đơn

• Malaysia
• Indonesia

Nước xuất
khẩu

Nước xuất
khẩu

• Giảm dần từ 5% trong vòng 4 nămMức thuếMức thuế
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Vụ việc Chống bán phá giá Thép
không gỉ cán nguội

• Thép không gỉ cán nguộiMặt hàngMặt hàng

• Posco VST
• Inox Hòa BìnhNguyên đơnNguyên đơn

• Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia
Nước bị điều traNước bị điều tra

• Bahru, Jindal, Lianzhong, Fujian, Yieh United, 
Yuah Long  Bị  đơnBị  đơn

• Trung Quốc: 6,45% - 6,99%; Malaysia:14,38%, 
Indonesia:: 12,03%, Đài Loan: 13,23% - 30,73%.Múc thuế tạm thờiMúc thuế tạm thời

Các vụ việc tiền tố tụng

Trứng gia cầmTrứng gia cầm

Dầu nành thôDầu nành thô

Giấy inGiấy in
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Các vụ việc tiền tố tụng

Ống gang đúcỐng gang đúc

Bột nhựaBột nhựa

TônTôn

Những điều cần lưu ý

Điều kiện, cơ sở
áp dụng biện

pháp

Điều kiện, cơ sở
áp dụng biện

pháp Những công việc
của doanh nghiệp
Những công việc
của doanh nghiệp
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Điều kiện, cơ sở áp dụng PVTM

Biện pháp tự vệ

Biện pháp chống bán phá
giá

Biện pháp chống trợ cấp

Điều kiện, cơ sở áp dụng biện pháp
Tự vệ

Nhập khẩu
tăng đột biến
Nhập khẩu

tăng đột biến
Thiệt hại/đe
dọa thiệt hại
nghiêm trọng

Thiệt hại/đe
dọa thiệt hại
nghiêm trọng

Nộp hồ sơ
áp dụng biện
pháp Tự  vệ

Nộp hồ sơ
áp dụng biện
pháp Tự  vệ
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Điều kiện, cơ sở áp dụng biện pháp
Chống bán phá giá

• Có hành vi 
bán phá giá
của nước
ngoài

Hành vi phá giáHành vi phá giá

• Thiệt hại / đe
dọa thiệt hại
đáng kể

Thiệt hạiThiệt hại
• Nộp hồ sơ

chống bán
phá giá

Áp dụng biện pháp
chống bán phá giá

Áp dụng biện pháp
chống bán phá giá

Điều kiện, cơ sở áp dụng biện pháp
Chống trợ cấp

Có hành vi 
trợ cấp của
nước xuất

khẩu

Có hành vi 
trợ cấp của
nước xuất

khẩu

Thiệt hại / đe
dọa thiệt hại

đáng kể

Thiệt hại / đe
dọa thiệt hại

đáng kể
Nộp hồ sơ

chống trợ cấp
Nộp hồ sơ

chống trợ cấp
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Những công việc của doanh
nghiệp cần lưu ý

Giai
đoạn
Tiền
khởi

xướng

Giai
đoạn
Tiền
khởi

xướng

Giai
đoạn điều

tra

Giai
đoạn điều

tra

Giai
đoạn kết
thúc điều

tra

Giai
đoạn kết
thúc điều

tra

Giai đoạn tiền khởi xướng

Tập hợp số liệuTập hợp số liệu

Nhập khẩu Các nước xuất khẩu Ngành sản xuất nội
địa

Kêu gọi ủng hộ, Hợp tác từKêu gọi ủng hộ, Hợp tác từ

Hiệp hội ngành nghề Các nhà sản xuất trong nước

Tham vấn ý kiếnTham vấn ý kiến

Cục Quản lý cạnh tranh Luật sư
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Giai đoạn điều tra

Tham gia trả lời các bảng
câu hỏi của VCA
Tham gia trả lời các bảng
câu hỏi của VCA

Hợp tác trong quá trình thẩm
tra tại chỗ tại doanh nghiệp
Hợp tác trong quá trình thẩm
tra tại chỗ tại doanh nghiệp

Tham dự phiên điều trần
giữa tất cả các bên
Tham dự phiên điều trần
giữa tất cả các bên

Giai đoạn kết thúc điều tra

Rà
soát
Rà

soát

Đề nghị rà
soát

Đề nghị rà
soát

Cung cấp
các bằng

chứng sự cần
thiết

Cung cấp
các bằng

chứng sự cần
thiết

Trước 1 năm
khi hết hiệu

lực

Trước 1 năm
khi hết hiệu

lực
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Phan Mai Quỳnh
Phòng điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

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)


