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TIN VỀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ

CÁC THÀNH VIÊN WTO VẪN MUỐN CÓ KẾT QUẢ TRONG ĐÀM PHÁN VỀ QUY TẮC

TIN VỀ WTO 

Các thành viên WTO vẫn muốn 
đàm phán về quy tắc cho dù 
không đạt được nội dung nào 

tại Hội nghị Bộ trưởng WTO diễn vào 
cuối tháng 12 năm 2015 ở Nairobi. 
Đây là nhận định của Chủ tịch ủy 
ban đàm phán vào ngày 22 tháng 3. 

Trong báo cáo đầu tiên của ông 
với các thành viên kể từ cuộc họp 
ở Nairobi, Đại sứ Wayne McCook của 
Jamaica, Chủ tịch Nhóm đàm phán 
về Quy tắc (NGR), thừa nhận những 
khác biệt quan điểm về cách thức 
triển khai các thảo luận hậu Nairobi.  
Ông thừa nhận “trong khi các thành 
viên vẫn muốn tìm kiếm giải pháp 
nhằm đảm bảo một kết quả trong 
đàm phán về quy tắc thì một số 
thành viên lại muốn tập trung vào 
các lĩnh vực quan tâm cụ thể và 
một số khác lại nhấn mạnh vào sự 
cần thiết phải đạt được sự cân bằng 
và theo sát các nguyên tắc cơ bản 
trong khi theo đuổi các kết quả”. 
Ngài Chủ tịch cũng cho biết ông sẵn 
sàng tiếp xúc với bất kỳ đoàn nào 
muốn tham vấn với ông về cách 
thức thúc đẩy đàm phán. 

Ông McCook cho biết bất chấp rất 
nhiều nỗ lực ở Nairobi, các thành 
viên WTO vẫn chưa thể đạt được 
một thỏa thuận tại Hội nghị Bộ 
trưởng diễn ra từ ngày 15 đến 19 

tháng 12 năm 2015 đối với hầu 
hết các vấn đề về quy tắc, bao gồm 
chống bán phá giá, các nguyên tắc 
về trợ cấp/thuế đối kháng, trợ cấp 
thủy sản và các quy định của WTO 
về các hiệp định thương mại khu vực 
(RTAs).
 
Hai dự thảo lời văn do các cán bộ hỗ 
trợ chuẩn bị hướng tới việc kết thúc 
cuộc họp về chống bán phá giá và 
trợ cấp thủy sản đã không đạt được 
đồng thuận từ các thành viên. Các 
vấn đề này được giữ lại trong cam 
kết rộng để điều chỉnh các quy tắc 
nêu trong Đoạn 31 của Tuyên bố 
Bộ trưởng Nairobi và chỉ có vấn đề 
RTAs là được quy định cụ thể trong 
Đoạn 28. 

"Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, 
các thành viên đều cam kết tìm 
kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy 
công việc đối với tất cả các vấn đề, 
bao gồm cả các vấn đề về quy tắc", 
Đại sứ McCook nói. Tuy nhiên ông 
nhấn mạnh rằng các yếu tố cho kết 
quả đạt được trong các đàm phán 
về quy tắc cũng cho thấy rõ là các 
thành viên không chỉ đơn thuần 
muốn bắt đầu từ những gì còn lại ở 
Nairobi và cũng không muốn bất kỳ 
hạn chế nào từ các đề xuất dự thảo 
cũng như quy trình ảnh hưởng đến 
phạm vi và tham vọng của các công 
việc trong tương lai.
 



4

Quan điểm của các thành viên 

Hơn hai chục đoàn đại biểu, một 
vài trong số đó phát biểu với 
tư cách đại diện cho các nhóm 

lớn hơn, đã đăng đàn để bày tỏ quan 
điểm của họ về con đường phía trước. 

Nhiều đại biểu đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các cuộc đàm phán 
về trợ cấp thủy sản và bày tỏ sự thất 
vọng về việc tiếp tục không thể đảm 
bảo đạt được một thỏa thuận về nội 
dung này, bất chấp sự ủng hộ to lớn 
cho các nguyên tắc mới trong lĩnh vực 
này. Các nước dẫn chiếu đến Tuyên bố 
Bộ trưởng Nairobi do 28 thành viên 
cam kết cấm trợ cấp thủy sản có ảnh 
hưởng tiêu cực đến nguồn cá bị đánh 
bắt quá mức cũng như trợ cấp cho tàu 
đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo 
cáo và không tuân thủ các quy định. 
Một vài thành viên cho biết nhiệm vụ 
đảm bảo một kết quả cho đàm phán 
được quy định rõ tại Mục tiêu số 14.6 
trong tài liệu Các mục tiêu phát triển 
bền vững mới của Liên Hợp Quốc về 
trợ cấp thủy sản. Chính vì vậy, việc 
đạt được một thỏa thuận về trợ cấp 
thủy sản là rất quan trọng tại Hội 
nghị Bộ trưởng lần thứ 11 của WTO 
vào năm 2017. 

Một số nước đang phát triển trong 
nhóm này nhấn mạnh cấu phần thứ 
hai của Mục tiêu 14.6 là việc thừa 

Việc chấp thuận Nghị định thư 
sửa đổi Hiệp định TRIPS của 
WTO có thêm bước tiến. Hai 

quốc gia kém phát triển gồm Nê-
pan và Tanzania, cũng như U-crai-na 
đã đệ trình văn bản chấp thuận Nghị 
định thư này, lần lượt vào các ngày 
11, 14 và 16 tháng 3 năm 2016.

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định 
TRIPS, được thông qua vào năm 
2005, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho các thành viên nghèo của 
WTO tiếp cận các loại thuốc với giá 
cả phải chăng. Nghị định thư sửa đổi 

những nỗ lực không ngừng trong các 
cuộc đàm phán về quy tắc, đặc biệt 
là về các quy tắc mới về chống bán 
phá giá. Một đại biểu cho rằng những 
thành viên đã sẵn sàng tham gia vào 
các quy tắc hậu Nairobi thì ngay từ 
bây giờ phải thực hiện tốt cam kết đó 
bởi vì nỗ lực của những người ủng hộ 
thời kỳ tiền Nairobi đã hiệu chỉnh lại 
tham vọng của họ. Một đại biểu khác 
lại cho rằng vẫn còn những khác biệt 
quan điểm lớn về cả những vấn đề 
bao trùm và những vấn đề quy tắc 
khác nhau và các thành viên không 
nên tiếp tục các cuộc đàm phán mà 
không có một tín hiệu rõ ràng về 
con đường phía trước; cần có những 
phương pháp tiếp cận mới hơn là quay 
trở lại những tranh luận tương tự.

Ngày: 22/03/2016
Nguồn: Ban Thư ký WTO

cho phép các nước xuất khẩu cấp 
giấy phép bắt buộc (giấy phép được 
cấp không cần có sự đồng ý của 
người giữ bản quyền) để nhà cung 
cấp thuốc generic của họ sản xuất 
và xuất khẩu các loại thuốc sang 
các nước không thể tự sản xuất 
những loại thuốc họ cần. Những giấy 
phép này ban đầu được giới hạn cho 
việc cung cấp chủ yếu ở thị trường 
trong nước.

Nghị định thư này sẽ có hiệu lực 
khi 2/3 thành viên WTO chính thức 
chấp thuận. Việc 3 nước trên chấp 

nhận một cơ chế đối xử đặc biệt và 
khác biệt phù hợp và hiệu quả cho 
dành cho các nước đang và kém phát 
triển nên là một phần không thể tách 
rời của các cuộc đàm phán của WTO 
về trợ cấp thủy sản. 
 
Một số đại biểu nhấn mạnh kết quả 
cần đạt được ở mọi lĩnh vực đàm phán 
về quy tắc và cơ chế đối xử đặc biệt 
và khác biệt dành cho các nước đang 
phát triển vẫn là một phần không 
tách rời trong các cuộc đàm phán. Kết 
quả đàm phán cần không chỉ cân bằng 
giữa tất cả các trụ cột mà còn phản 
ánh được thực tế của các cuộc đàm 
phán trong bối cảnh chung của WTO.

Một số đại biểu khác lên tiếng ủng hộ 

NÊ-PAN, TANZANIA VÀ U-CRAI-NA CHẤP THUẬN NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH TRIPS

thuận đánh dấu một bước quan 
trọng để đạt đến mốc này.
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Các thành viên WTO đã khẳng 
định trong một phiên họp 
thường kì của Ủy ban Nông 

nghiệp ngày 9 tháng 3 rằng sẽ giám 
sát việc thực thi quyết định của Hội 

Ủy ban đã xem xét việc thực 
thi quyết định được thông 
qua tại Hội nghị Bộ trưởng 

WTO Nairobi tháng 12 năm 2015 
nhằm xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu và 
đề ra quy tắc cho các hình thức hỗ 
trợ xuất khẩu khác. Quyết định này 
hướng dẫn Ủy ban Nông nghiệp 
giám sát việc thực thi quyết định, 
căn cứ vào thông tin từ các thành 
viên về biện pháp xuất khẩu của họ.

Rà soát là một phần của việc thực 
thi giám sát tăng trưởng thương 
mại thế giới và phát hiện sự gia 

tăng xuất khẩu đột ngột. Rà soát dựa 
trên tài liệu của Ban Thư ký WTO 
trong đó chú trọng phần đóng góp 
hàng năm của các nhà xuất khẩu 
nông sản trong thương mại thế giới.

  Các thành viên WTO ghi nhận thương 
mại thế giới đã tăng trong hầu hết các 
lĩnh vực nông nghiệp, và một lượng 
ngày càng lớn các quốc gia tham 

Thực thi các quyết định Nairobi

Rà soát tăng trưởng thương mại thế giới

ỦY BAN NÔNG NGHIỆP GIÁM SÁT VIỆC THỰC THI QUYẾT ĐỊNH NAIROBI

nghị Bộ trưởng Nairobi nhằm xóa 
bỏ trợ cấp xuất khẩu trong phiên 
thảo luận riêng về cạnh tranh xuất 
khẩu sẽ được tổ chức vào tháng 6. 
Ủy ban cũng đã tiến hành thêm các 

Chủ tịch Ủy ban, ông Michael Wamai 
người Uganda, nhắc nhở các thành 
viên rằng việc rà soát các biện pháp 
trợ cấp xuất khẩu và hỗ trợ xuất 
khẩu khác sẽ được thực hiện tại 
phiên họp tháng 6 của Ủy ban. Theo 
quyết định Nairobi, đây là sự tiếp 
nối các thảo luận thường niên về 
biện pháp hỗ trợ xuất khẩu bắt đầu 
từ phiên họp của Ủy ban năm 2014, 
kế tiếp là Hội nghị Bộ trưởng Bali 
năm 2013 khi các thành viên đồng 
ý “kiềm chế tối đa” việc sử dụng trợ 
cấp xuất khẩu.

gia vào thương mại nông nghiệp. Cụ 
thể, đóng góp của các quốc gia đang 
phát triển trong tăng trưởng thương 
mại nông nghiệp toàn cầu tăng lên - 
trong khi phần đóng góp của EU và 
Hoa Kỳ vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất 
đối với nhiều mặt hàng nông sản, các 
nước mới nổi đang nhanh chóng bắt 
kịp EU và Hoa Kỳ. Một số thành viên 
ghi nhận hệ thống thương mại mở đã 
góp phần làm tăng số lượng các nước 
tham gia vào thương mại. 

công việc thường xuyên để rà soát 
chính sách quốc gia thông các các 
câu hỏi và trả lời.

Các nước nhập khẩu thuần lương thực

Ma-rốc, đại diện cho các nước 
Châu Phi, đã chỉ ra sự suy 
giảm viện trợ lương thực cho 

các nước nhập khẩu thuần lương 
thực và các nước kém phát triển. Một 
tài liệu của WTO đã chỉ ra rằng toàn 
bộ viện trợ lương thực cho các nước 
này đang giảm trong vòng 10 năm 
qua. Nhóm các nước Châu Phi đã kêu 
gọi các thành viên gia tăng hỗ trợ tài 
chính và hỗ trợ kỹ thuật cho mình.

Qatar đã yêu cầu được đưa vào danh 
sách các nước đang phát triển nhập 
khẩu thuần lương thực với việc phải 
nhập hơn 90% lương thực của nước 
này trong năm ngoái. Một vài thành 
viên thì chỉ ra rằng họ cần thêm thời 
gian để nghiên cứu dữ liệu và cân 
nhắc yêu cầu này.
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Thông báo

Ủy ban Nông nghiệp đã xem 
xét việc tuân thủ các nghĩa vụ 
thông báo. Hơn một phần ba 

các thông báo về hỗ trợ trong nước 
là quá hạn (769 hay 37% trong tổng 
số dự kiến) và một con số tương tự 

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 
(AEM) đã tham dự chương trình 
giới thiệu ASEAN lần thứ 3 của 

AEM đến Hoa Kỳ, tại San Francisco 
và thung lũng Silicon vào các ngày 
17-18 tháng 2. Chương trình giới 
thiệu ASEAN này được tổ chức cùng 
với Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt 
giữa ASEAN và Hoa Kỳ diễn ra tại 
Sunnylands, California vào các ngày 
15 và 16 tháng 2.

Trong thời gian diễn ra chương 
trình, các Bộ trưởng đã tham dự 
Hội nghị Hội đồng chung của Thoả 
thuận khung về Thương mại và Đầu 
tư Hoa Kỳ - ASEAN để thảo luận về 
tương lai hợp tác kinh tế ASEAN - 
Hoa Kỳ với Trưởng đại diện Thương 
mại Hoa Kỳ Michael Froman cũng 
như với các quan chức Bộ Ngoại giao 
và Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Các cuộc 
thảo luận đã xem xét đến trọng 
tâm của Hội nghị thượng đỉnh về 
việc thúc đẩy một Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN định hướng doanh nghiệp 
và sáng tạo. Trong số các lĩnh vực 
hợp tác nêu ra tại Hội nghị có sáng 
kiến Kết nối ASEAN nhằm tạo ra 
một khuôn khổ cho quan hệ giữa 
Hoa Kỳ và ASEAN trong 4 lĩnh vực 
- Kết nối năng lượng, Kết nối kinh 

đối với trợ cấp xuất khẩu (805 hay 
35%). Chủ tịch Ủy ban đã nhắc nhở 
các thành viên rằng việc tuân thủ 
các nghĩa vụ và cung cấp dữ liệu là 
vấn đề cốt lõi để triển khai các công 
việc của Ủy ban.

TIN VỀ FTAS - TIN VỀ ASEAN 

CÁC BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN THÚC ĐẨY MỘT CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN ĐỊNH HƯỚNG 
DOANH NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO 

doanh, Kết nối chính sách và Kết nối 
sáng tạo cũng như việc Hoa Kỳ thiết 
lập ba trung tâm Kết nối ASEAN tại 
Bangkok, Jakarta và Singapore. Một 
đề xuất khác là các hội thảo thương 
mại ASEAN tập trung vào các vấn 
đề liên quan đến các khu vực thương 
mại tự do tiêu chuẩn cao (các FTA).
 
Các Bộ trưởng cũng đã có cơ hội để 
giới thiệu ASEAN tới các nhà đầu 
tư Hoa Kỳ bằng cách tham gia các 
ban thảo luận tại Hội nghị Hội đồng 
Tư vấn Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN 
mang tên "Bí mật được gìn giữ nhất 
châu Á: Cộng đồng Kinh tế ASEAN". 
Các Bộ trưởng đã giải thích cho các 
nhà đầu tư Hoa Kỳ quá trình hội 

nhập ASEAN và cập nhật thông tin 
về Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC 
của ASEAN năm 2025 cũng như 
tham gia vào các cuộc thảo luận về 
các xu hướng tương lai về đổi mới, 
doanh nghiệp và kinh tế số.

Ngoài ra, các Bộ trưởng đã đi thăm 
một số công ty công nghệ cao bao 
gồm Google, Autodesk, Silver Spring 
Networks và Prospect Silicon Valley, 
nơi các công ty Hoa Kỳ chia sẻ kinh 
nghiệm về khởi nghiệp và phát triển 
công nghệ tiên tiến. Các Bộ trưởng 
đã thảo luận với các quan chức 
thành phố San Francisco về những 
yếu tố thành công của các hệ sinh 
thái đối với sự đổi mới và phát triển 

Ngày: 09/03/2016
Nguồn: Ban Thư ký WTO 
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Các quan chức cấp cao đến từ 21 
nền kinh tế thành viên APEC 
đã nhóm họp tại Lima nhằm 

xây dựng các biện pháp mới tạo ra 
sự tăng trưởng chất lượng cao hơn. 
Các quan chức này đang có ý định cải 
thiện sự năng động xã hội và mức 
sống cho người dân ở cả hai bờ Thái 
Bình Dương, giảm thiểu sự thiếu chắc 
chắn ngày càng lớn hiện đang ảnh 
hưởng đến khu vực.

Cuộc họp của các quan chức cấp 
cao là cuộc họp đầu tiên trong năm 
chủ tịch APEC của Peru 2016. Diễn 
ra vào thứ năm và thứ sáu, cuộc 
họp đánh dấu một bước quan trọng 
hướng tới việc thực thi tầm nhìn của 
khu vực về "nâng cao chất lượng và 
phát triển con người." Nội dung cuộc 
họp tập trung vào thúc đẩy hội nhập 
kinh tế khu vực và nâng cao chất 
lượng, thị trường thực phẩm khu vực, 
hiện đại hóa doanh nghiệp vừa, nhỏ 
và siêu nhỏ và năng suất lao động. 
Cuộc họp được xây dựng trên cơ sở 

thành phố xanh trong khu vực San 
Francisco / Thung lũng Silicon. Các 
Bộ trưởng cũng đã có cơ hội thảo 
luận với công ty đầu tư mạo hiểm 

Andreessen Horowitz về việc tài 
trợ cho các mô hình khởi nghiệp và 
các công ty sáng tạo.

TIN VỀ APEC

CÁC QUAN CHỨC CẤP CAO APEC HƯỚNG TỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG BỐI CẢNH 
KHÓ KHĂN  

trao đổi giữa các quan chức cấp kỹ 
thuật ở đây hai tuần trước.

Đại sứ Luis Quesada, Chủ trì các cuộc 
họp quan chức cấp cao APEC năm 
2016, đã dẫn dắt cuộc họp bằng cách 
mô tả tác động toàn cầu do những 
khó khăn hiện có đối với các nền kinh 
tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
và các bước mà các thành viên APEC 
đang thực hiện để điều tiết theo 
những thay đổi về điều kiện kinh tế 
và xã hội.  

"Chúng ta đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức và thách thức lớn 
nhất là sự suy giảm của kinh tế thế 
giới", Đại sứ Quesada giải thích. "APEC 
đã chứng minh giá trị của mình trong 
quá khứ bằng cách thúc đẩy các nền 
kinh tế mở, hội nhập và tăng trưởng 
trong khu vực trong những thời điểm 
khó khăn. Sát cánh cùng nhau, chúng 
ta có thể lại làm như vậy bây giờ và 
trong những năm tới. "

Các nền kinh tế APEC đang phác 
thảo một nghiên cứu chiến lược tập 
thể về các vấn đề liên quan đến 
việc hiện thực hóa Khu vực Mậu 
dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương, 
hay FTAAP. Việc này nhằm xác định 
các cam kết như Liên minh Thái 
Bình Dương, Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực và Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương có thể dẫn đến một 
thỏa thuận toàn APEC cho việc khai 
thác các cơ hội thương mại và tăng 
trưởng mới.

Trọng tâm song song nữa tạo thuận 
lợi cho đầu tư và phát triển hạ tầng 
hỗ trợ các chuỗi cung ứng thực 
phẩm, giúp Peru và các nền kinh tế 
APEC mạnh về nông nghiệp khác 
xuất khẩu được cho ngày càng nhiều 
người tiêu dùng trung lưu trong khu 
vực, cũng như hài hòa hóa các quy 
định và tiêu chuẩn nhằm nâng cao 
an toàn thực phẩm.

Hoa Kỳ là đối tác thương mại và đầu 
tư trọng điểm của ASEAN với tổng 
giá trị thương mại là 212 tỷ USD 
năm 2014. Tổng đầu tư của Hoa Kỳ 
vào ASEAN nhiều hơn vào Trung 
Quốc và Ấn Độ cộng lại, và trong 
năm 2014 đạt 13 tỷ USD bằng 10% 
tổng vốn FDI của ASEAN.
 
Chương trình giới thiệu ASEAN của 
AEM là một phần của sáng kiến của 
Chính phủ Hoa Kỳ phối hợp với Hội 
đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN 
để thúc đẩy thương mại và đầu tư 
giữa Hoa Kỳ và ASEAN.

Ngày: 22/02/2016
Nguồn: Ban Thư ký ASEAN 
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APEC THỰC HIỆN CẮT GIẢM THUẾ QUAN HÀNG HÓA MÔI 
TRƯỜNG 

21 nền kinh tế APEC đã công bố 
chi tiết việc thực thi cắt giảm 
thuế quan đối với danh mục 54 

mặt hàng thân thiện với môi trường, 
thúc đẩy thương mại và nâng cao 
khả năng tiếp cận các công cụ hỗ trợ 
cho việc đối mặt với các tác động 
của biến đổi khí hậu. 

Việc hoàn tất sáng kiến này của 
APEC, thỏa thuận cắt giảm đa 
phương đầu tiên sẽ được tiến hành 
trong vòng 20 năm, sẽ giúp giảm chi 
phí của hàng hóa môi trường như 
pin mặt trời, tuốc bin điện gió và các 

"Peru và các nền kinh tế APEC đang 
đặt nền móng cho sự phát triển dựa 
trên chất lượng cao hơn và được hỗ 
trợ bởi việc mở rộng các cơ hội kinh 
tế và thương mại," Đại sứ Quesada 
cho biết. "Trao quyền cho người 
dân và các doanh nghiệp thuộc mọi 
quy mô để tận dụng lợi thế của sự 
liên kết lớn hơn trong khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương là điều rất quan 
trọng để cải thiện năng suất và điều 
kiện sản xuất và đời sống giúp định 
hình tương lai các nền kinh tế trong 
khu vực."

Các quan chức cấp cao đang đẩy 
nhanh các biện pháp mới để thúc 
đẩy cải cách pháp lý và áp dụng các 
công cụ kỹ thuật số để người dân ở 
các nền kinh tế APEC dễ dàng khởi 
nghiệp và phát triển kinh doanh 
hơn, thúc đẩy kinh doanh xuyên 
biên giới. Các quan chức cao cấp 
cũng đang cố gắng tạo điều kiện cho 
người dân và hàng hóa di chuyển 

dễ dàng hơn, rẻ hơn và nhanh hơn 
trong khu vực, bao gồm cả việc hỗ 
trợ thủ tục nhập cảnh và hải quan 
thông minh hơn.

Các quan chức cao cấp APEC cũng 
đang tập trung vào việc đảm bảo 
sức khỏe và năng suất lao động cho 
lực lượng sản xuất thông qua các 
chính sách thúc đẩy đổi mới, trong 
khi vẫn tiếp tục cải thiện khả năng 
tiếp cận và kiểm soát các mối đe 
dọa mới nổi như virus Zika. Hơn nữa 

thiết bị kiểm soát ô nhiễm không 
khí. Cùng với nỗ lực mới trong APEC 
nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp dịch 
vụ sử dụng công nghệ sạch, việc 
cắt giảm thuế quan sẽ đưa khu vực 
đạt được mục tiêu tăng gấp đôi khối 
lượng năng lượng tái tạo vào năm 
2030 và giảm 45% việc sử dụng 
năng lượng vào năm 2035. 

Việc cắt giảm thuế đối với các hàng 
hóa môi trường thuộc danh mục của 
APEC cũng sẽ thúc đẩy thương mại 
khu vực thêm khoảng 300 triệu 
USD và 500 tỷ USD trên toàn thế 
giới, tạo nguồn lực mới cho tăng 

các quan chức cấp cao đang triển 
khai các bước nhằm tạo thuận lợi 
cho việc trao đổi sinh viên và học 
giả qua biên giới cũng như việc phát 
triển các kỹ năng nghề nghiệp và 
hiểu biết về kỹ thuật số để thúc đẩy 
triển vọng việc làm cho người dân 
và sự năng động của xã hội trong 
một thị trường toàn cầu hóa. 

Ngày 03/03/ 2016
Nguồn: Ban Thư ký APEC 

trưởng kinh tế, đem lại động lực cho 
việc đàm phán Hiệp định hàng hoá 
môi trường của Tổ chức Thương mại 
Thế giới dự kiến sẽ được tiếp tục 
trong năm nay.
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 “Mỗi nền kinh tế APEC đều đã khởi 
động kế hoạch thực thi, lên chi 
tiết tiến trình công việc cho việc 
cắt giảm thuế đối với 54 hàng hóa 
môi trường có trong danh mục”, Bà 
Marie Sherylyn D. Aquia, Chủ tịch 
mới của Ủy ban Thương mại và Đầu 
tư APEC, cơ quan hợp tác thực hiện 
sáng kiến này cho biết.

“Sáng kiến về cắt giảm thuế quan 
đối với các hàng hóa dịch vụ môi 
trường của APEC là một bước tiến 
quan trọng đối với thương mại và 
phát triển xanh”, Bà Aquia giải thích 
thêm. “Minh bạch, dễ dàng tiếp cận 
thông tin về cắt giảm thuế quan đối 
với các ngành mà các nền kinh tế 
APEC đã cam kết sẽ giúp các doanh 
nghiệp tận dụng các cơ hội thương 
mại mới trong khi vẫn thúc đẩy sử 
dụng nguồn năng lượng sạch và 
hiệu quả và giảm khí phát thải trong 
khu vực”

Theo Trung tâm Thương mại thế 
giới, một nửa trong số các nhà xuất 
khẩu hàng hóa môi trường hàng đầu 
thế giới và 12 trên 30 nền kinh tế 
dẫn đầu là các nền kinh tế thuộc 
khối APEC. Tổng giá trị hàng hóa và 
dịch vụ môi trường trên thị trường 
dự  đoán sẽ tăng gấp đôi lên 2 nghìn 
tỷ USD trong vòng 5 năm, nhờ sự 
gia tăng của việc tiêu thụ năng 
lượng toàn cầu và nhu cầu chính 
sách quản lý môi trường hiệu quả 
hơn. 

Việc theo đuổi sáng kiến cắt giảm 
thuế quan hàng hóa môi trường 
trong APEC được đưa vào chương 

trình nghị sự từ Tuyên bố trong cuộc 
gặp cấp cao giữa các nhà Lãnh đạo 
APEC do Hoa Kỳ chủ trì ở Honolulu 
vào năm 2011. Danh mục hàng hóa 
môi trường được đưa ra 1 năm sau 
đó, năm 2012, tại cuộc gặp do Nga 
chủ trì tại Vladivostok.

Quá trình thực thi và các bước triển 
khai đã được ấn định bằng việc đưa 
nội dung hàng hóa và dịch vụ môi 
trường vào chương trình thảo luận 
của các quan chức trong cuộc gặp 
ở Lima từ ngày 20 tháng 2 đến 4 
tháng 3, mở màn cho năm Peru là 
nước chủ nhà APEC năm 2016.  

Ngày 28/01/2016
Nguồn: Ban Thư ký APEC 

Đây là những gì EU đã đạt được 
trong đàm phán hiệp định thương 
mại với Việt Nam và Canada, và 
cũng là mục tiêu theo đuổi của EU 
trong tất cả các hiệp định thương 

MALMSTROM TÌM CÁCH KẾT THÚC ĐÀM PHÁN TTIP TRONG NĂM NAY, NHƯNG TUYÊN 
BỐ HIỆP ĐỊNH NÀY PHẢI PHẢN ÁNH ĐƯỢC NHỮNG ƯU TIÊN CỦA EU 

TIN VỀ TTIP

Cao ủy Thương mại Châu Âu, Bà 
Cecilia Malmstrom, tuyên bố 
những nỗ lực nhằm kết thúc 

Hiệp định Đối tác Thương mại và 
Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) 
trong năm nay sẽ không thể thành 
công nếu không đảm bảo một số 
ưu tiên then chốt của EU như khả 
năng tiếp cận tốt hơn vào thị trường 
mua sắm của chính phủ của Hoa Kỳ, 
bảo hộ cao hơn cho nhãn hiệu thực 
phẩm là các chỉ dẫn địa lý (GIs), và 
một chương về hợp tác chính sách.

Bà cũng cho rằng, bất kỳ hiệp định 
thương mại nào trong tương lai 
cũng đều phải có biện pháp bảo hộ 
nhà đầu tư phản ánh đề xuất của EU 
về một tòa án giải quyết các vấn đề 
liên quan đến đầu tư đảm bảo các 

yêu cầu về tính minh bạch, một cơ 
chế khiếu nại và quyền của chính 
phủ để điều tiết tốt hơn cơ chế giải 
quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư 
và chính phủ.
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mại trong tương lai, Malmstrom cho 
biết trong một cuộc họp báo ngày 
09 tháng Ba ngay sau khi trở về từ 
Brussels.

Bà thừa nhận tiến triển đối với 
những ưu tiên này trong TTIP chỉ 
ở mức tối thiểu, ngoại trừ nội dung 
hợp tác chính sách. Bà Malmstrom 
nhấn mạnh hai bên đã đạt được tiến 
bộ về mục tiêu tiềm năng đối với nội 
dung hợp tác chính sách, đặc biệt là 
ô tô và dược phẩm, trong vòng đàm 
phán vừa diễn ra tại Brussels vào 
cuối tháng 2.

Theo Bà Malmstrom, hai bên vẫn 
đang trong giai đoạn thảo luận và 
phân tích bản chào mua sắm chính 
phủ, vấn đề mà theo một số nguồn 
tin khác cho biết là đàm phán cấp kỹ 
thuật không đạt được kết quả tốt. 
Các nguồn tin này cho biết EU cảm 
thấy bản chào của Hoa Kỳ không 
có tiến bộ để thúc đẩy đàm phán, 
nhưng vào ngày 10 tháng 3 bà 
Malmstrom vẫn thông báo Hoa Kỳ 
và EU sẽ trao đổi bản chào sửa đổi 
trong một vài tháng nữa.

Malmstrom cũng cho biết hai bên 
chưa thảo luận về đề xuất gây tranh 
cãi của EU về bảo hộ nhà đầu tư 
cũng như yêu cầu của EU về chỉ dẫn 
địa lý, một vấn đề "rất quan trọng" 
đối với các quốc gia thành viên.

Bà lưu ý rằng để hoàn tất Hiệp định 
TTIP trong năm nay, giai đoạn “kết 
thúc cuộc chơi” phải được bắt đầu 
vào mùa hè. Bà cho biết việc này có 
thể thực hiện được, nhưng hai bên 
phải làm việc "thực sự chăm chỉ" và 
đó là lý do tại sao hai bên đang duy 
trì việc tiếp xúc chính trị chặt chẽ 
cho đàm phán.

"Chúng tôi mong muốn kết thúc 
[Hiệp định TTIP trong năm nay], 
nhưng không phải bằng bất cứ giá 
nào," Bà Malmstrom cho biết tại 
cuộc họp báo ngày 09 tháng 3 ngay 
sau khi bà đến Washington, DC. 
"Chúng tôi không muốn một Hiệp 
định TTIP nhẹ nhàng". Bà cho biết 
bà phải đạt càng gần càng tốt đến 
nhiệm vụ được giao là phải có một 
Hiệp định với cam kết mạnh. Bà 
Malmstrom cho biết hai bên sẽ tổ 
chức thêm hai vòng đàm phán trước 
mùa hè trong tháng Tư tại thành 
phố New York và trong tháng Bảy, 
cũng như tổ chức các phiên giữa kỳ.

Bà cho biết các xem xét mang tính 
chính trị sẽ tiếp tục vào cuộc họp 
ngày 18 tháng 3 với ông Froman, 
tập trung vào nội dung tiếp cận thị 
trường, và một cuộc họp khác vào 
tháng 4 khi Tổng thống Obama, ông 
Froman và Bộ trưởng Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ Penny Pritzker thăm và 
làm việc tại Đức. Bà cũng cho biết 
Bà và ông Froman “có thể” sẽ gặp 
mặt vào tháng 5, dù chưa định ngày 
cụ thể. Hai bên cũng tham dự cuộc 
họp của OECD vào đầu tháng 6, và 
cũng có thể gặp tại hội nghị G20 ở 
Thượng Hải tháng đó.

Bà Malmstrom cho biết cuộc họp 
ngày 11 tháng 3 của bà với Đại diện 
Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman 
sẽ tập trung vào nội dung hợp tác 
chính sách, cả về hợp tác chuyên 
ngành cũng như các vấn đề xuyên 
suốt như chính sách thực tiễn tốt. 
Nhưng bà cũng cho biết ngày 10 
tháng 3, bà cũng sẽ thảo luận “một 
chút” về các điều khoản năng lượng 
trong TTIP. 

Về bảo hộ đầu tư, bà cho biết EU 
đã “trình bày” đề xuất của mình cho 
Hoa Kỳ vào tháng 2 ở Brussels. Hai 
bên đã xem xét tất cả các yếu tố 
của đề xuất này và Hoa Kỳ cũng đã 
đặt nhiều câu hỏi. "Nhưng đó chưa 
phải là đàm phán," bà nói.
Bà Malmstrom nói rõ là bà không 
mong đợi đàm phán về vấn đề đầu 
tư này diễn ra suôn sẻ và rằng hai 
bên sẽ phải "thảo luận ở cấp chính 
trị" để đi đến một thỏa thuận về 
vấn đề này.

Ngày: 10/03/2016
Nguồn: Insight Trade 
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN

CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ 
GIÁ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐỐI 
VỚI ĐỘNG CƠ ĐI-E-ZEN SINH HỌC 
TỪ ẮC-HEN-TI-NA  

Tên vụ kiện:  

Nguyên đơn

Bị đơn

Bên thứ ba:

Hiệp định được trích dẫn 
(theo như trong yêu cầu 
tham vấn): 

Yêu cầu tham vấn: 

Báo cáo của Ban hội thẩm 
được luân chuyển:  

EU - động cơ đi-e-zen sinh học 

Ắc-hen-ti-na 

Liên minh châu Âu 

Úc, Trung Quốc, Ma-lai-xia, Na-uy, Nga, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa 
Kỳ, Cô-lôm-bia, In-đô-nê-xia và Mê-hi-cô. 

Chống bán phá giá (Điều VI của Hiệp định GATT 1994): Điều 2.1, 2.2, 
2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 9.3, 18.4
của Hiệp định GATT 1994: Điều VI:2
Hiệp định thành lập WTO: Điều XVI:4 

Ngày 19 tháng 12 năm 2013 

Ngày 29 tháng 3 năm 2016

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, 
Ắc-hen-ti-na đã yêu cầu tham 
vấn với Liên minh châu Âu 

(EU) về (a) các biện pháp chống bán 
phá giá tạm thời và cuối cùng đối với 
động cơ đi-e-zen sinh học có xuất 
xứ từ Ắc-hen-ti-na cũng như việc 
điều tra theo các biện pháp này; và 

Các mốc thời gian chính 

(b) điều khoản trong Quy định Hội 
đồng (EC) số 1225/2009 tháng 11 
năm 2009 về việc điều chỉnh hoặc 
xác định chi phí liên quan tới sản 
xuất và bán các sản phẩm thuộc 
diện điều tra để xác định biên độ 
phá giá.     

Ắc-hen-ti-na đã khiếu kiện các biện 
pháp nói trên không phù hợp với:  

● Điều 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.2, 6.4, 6.5, 
6.5.1, 9.3, 18 và 18.4 của Hiệp định 
Chống bán phá giá;  



12

  ● Điều VI của Hiệp định GATT 
1994; và 
  
● Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.  

Tóm tắt những kết luận 
chính trong Báo cáo của Ban 
hội thẩm

Vụ kiện này liên quan đến hai nhóm 
biện pháp của EU. Thứ nhất, Ắc-hen-
ti-na đưa ra “khiếu kiện” đối với tiểu 
đoạn thứ hai của Điều 2(5) của Quy 
định Hội đồng (EC) số 1225/2009 
ngày 30 tháng 11 năm 2009 về việc 
bảo hộ chống lại hàng nhập khẩu từ 
các nước không phải là thành viên 
của Cộng đồng châu Âu (Quy định 
Cơ bản - Basic Regulation). Thứ hai, 
Ắc-hen-ti-na kiện một số khía cạnh 
của các biện pháp chống bán phá 
giá mà EU áp dụng đối với động cơ 
đi-e-zen sinh học nhập khẩu từ nước 
này.  

“Khiếu kiện” của Ắc-hen-ti-na 

Ắc-hen-ti-na khiếu nại rằng tiểu 
đoạn thứ 2 của Điều 2(5), trong Quy 
định Cơ bản không phù hợp với Điều 
2.2.1.1 của Hiệp định về Chống bán 
phá giá thông qua việc quy định 
rằng cơ quan điều tra phải loại bỏ 
hoặc điều chỉnh số liệu về chi phí 
của nhà sản xuất/nhà xuất khẩu đã 
được khai báo khi những chi phí này 
phản ánh mức giá “thấp một cách 
bất thường hoặc giả tạo” vì đã tạo 
ra một sự bóp méo. Ban hội thẩm 
phản đối khiếu nại này của Ắc-hen-
ti-na vì cho rằng quy định trên cho 
phép những gì phải làm sau khi cơ 
quan điều tra của EU đã xác định 
được rằng thông tin khai báo của 
nhà sản xuất không phản ánh một 
cách hợp lý các chi phí sản xuất và 
không ảnh hưởng đến việc xác định 
liệu những thông tin khai báo này 
có phản ánh hợp lý chi phí sản xuất 
hay không.      

Ngoài ra, Ác-hen-ti-na đã khiếu 
nại rằng quy định nói trên không 
phù hợp với Điều 2.2 của Hiệp định 
Chống bán phá giá và Điều VI:1(b)(ii) 
của Hiệp định GATT 1994 với việc 
cho phép điều chỉnh hoặc xác định 

chi phí trong một số trường hợp 
nhất định “trên cơ sở hợp lý khác, 
bao gồm cả những thông tin từ các 
thị trường đại diện khác”. Ban hội 
thẩm đã phản bác khiếu nại này.  

Khiếu nại của Ác-hen-ti-na về 
các biện pháp chống bán phá 
giá đối với động cơ đi-e-zen 
sinh học nhập khẩu từ nước 
này 

Ác-hen-ti-na đã khiếu nại về cả cách 
xác định phá giá và tổn hại của cơ 
quan điều tra EU. 

Liên quan đến việc xác định phá giá 
của cơ quan điều tra EU, Ác-hen-
ti-na khiếu nại rằng cơ quan điều 
tra của EU đã không tiến hành phù 
hợp với Điều 2.2.1.1 của Hiệp định 
Chống bán phá giá và theo đó là cả 
Điều 2.2 của Hiệp định Chống bán 
phá giá và Điều VI:1(b)(ii) của Hiệp 
định GATT 1994 khi không tính toán 
chi phí sản xuất động cơ đi-e-zen 
sinh học trên cơ sở những thông tin 
mà nhà sản xuất/ nhà xuất khẩu đã 
cung cấp trong quá trình điều tra. 
Cơ quan điều tra của EU đã đưa ra 
quyết định trên cơ sở kết luận rằng 
giá trong nước của hạt đậu nành 
Ác-hen-ti-na (nguyên liệu đầu vào 
của động cơ đi-e-zen sinh học) đã bị 
bóp méo do có sự khác biệt về thuế 
xuất khẩu mà Ác-hen-ti-na áp dụng 
đối với nguyên liệu đầu vào (đậu 
nành) và thuế xuất khẩu được áp 
dụng đối với thành phẩm (động cơ 
đi-e-zen sinh học). Do vậy, khi xác 
định giá trị thông thường của nhà 
sản xuất Ác-hen-ti-na, cơ quan điều 
tra EU đã thay thế chi phí của hạt 
đậu nành do các nhà sản xuất/ xuất 
khẩu Ác-hen-ti-na khai báo bằng giá 
tham chiếu do Bộ Nông nghiệp Ác-
hen-ti-na công bố. Theo quan điểm 

của cơ quan điều tra EU, giá tham 
chiếu này phản ánh mức giá quốc tế 
và mức giá được sử dụng tại Ác-hen-
ti-na nhưng bị làm bóp méo.       

Ban hội thẩm chấp thuận khiếu nại 
của Ác-hen-ti-na về việc EU đã thực 
hiện không phù hợp Điều 2.2.1.1 
của Hiệp định Chống bán phá giá 
khi không tính toán chi phí sản xuất 
động cơ đi-e-zen sinh học trên cơ 
sở những thông tin do các nhà sản 
xuất/ nhà xuất khẩu khai báo trong 
quá trình điều tra. Ban hội thẩm đã 
xem xét lý do mà cơ quan điều tra 
EU đưa ra cho việc bỏ qua chi phí 
của nhà sản xuất - nghĩa là giá đầu 
vào thấp hơn một cách giả tạo so với 
giá quốc tế vì đã bị bóp méo - không 
đủ cơ sở pháp lý cần thiết theo Điều 
2.2.1.1 để kết luận rằng những 
thông tin do nhà sản xuất khai báo 
không phản ánh một cách hợp lý các 
chi phí liên quan đến việc sản xuất 
và bán động cơ đi-e-zen sinh học. 
Do Ban hội thẩm nhận thấy có sự 
vi phạm Điều 2.2.1.1 nên cho rằng 
không cần thiết phải xem xét đến 
khiếu nại của Ác-hen-ti-na liên quan 
đến Điều 2.2 của Hiệp định Chống 
bán phá giá và Điều VI:1(b)(ii) của 
Hiệp định GATT 1994.   

Ngoài ra, Ban hội thẩm cũng chấp 
thuận khiếu nại của Ác-hen-ti-na 
về việc EU đã không thực thi đúng 
Điều 2.2 của Hiệp định Chống bán 
phá giá và Điều VI:1(b)(ii) của Hiệp 
định GATT 1994 khi sử dụng một 
mức chi phí mà không phải là chi phí 
thông dụng tại nước xuất xứ là Ác-
hen-ti-na để xác định giá trị thông 
thường. Ban hội thẩm hiểu lý do của 
cơ quan điều tra EU là mức chi phí 
được sử dụng không phải là mức chi 
phí “tại nước xuất xứ” vì mức chi 
phí này đã được lựa chọn để xóa bỏ 
sự bóp méo đã xảy ra đối với mức 
giá bán đậu nành trong nước vì hệ 
thống thuế xuất khẩu của Ác-hen-
ti-na. Ban hội thẩm đã không tiếp 
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tục xem xét khiếu nại của Ác-hen-
ti-na về việc cơ quan điều tra EU đã 
thực thi không đúng điều 2.2.1.1 
của Hiệp định Chống bán phá giá vì 
họ đã gộp cả những chi phí không 
liên quan đến sản xuất và bán động 
cơ đi-e-zen sinh học trong việc tính 
toán chi phí sản xuất.         

Cuối cùng, Ban hội thẩm cho rằng 
không cần thiết phải xem xét đến 
khiếu nại của Ác-hen-ti-na theo 
Điều 2.1 của Hiệp định Chống bán 
phá giá và Điều VI:1 của Hiệp định 
GATT 1994 để đưa ra được phán 
quyết cho vụ việc này.  

Ác-hen-ti-na đã khiếu nại rằng cơ 
quan điều tra EU đã thực hiện không 
đúng Điều 2.4 của Hiệp định Chống 
bán phá giá khi không đưa ra một 
mức cho phép về sự chênh lệch ảnh 
hưởng đến việc so sánh giá. Ban hội 
thẩm đã phản bác khiếu kiện này. 

 

Ban hội thẩm đã chấp thuận khiếu 
nại của Ác-hen-ti-na về việc cơ quan 
điều tra EU đã không thực hiện đúng 
Điều 9.3 của Hiệp định Chống bán 
phá giá và Điều VI:2 của Hiệp định 
GATT 1994 vì đã áp thuế chống 
bán phá giá vượt quá biên độ phá 
giá mà nhẽ ra đã được xác định theo 
Điều 2 của Hiệp định Chống bán phá 
giá. Ban hội thẩm chấp thuận các 
khiếu nại này với lý do cả Điều 9.3 
của Hiệp định Chống bán phá giá và 
Điều VI:2 của Hiệp định GATT 1994 
đều liên quan đến biên độ phá giá 
được xác định theo Điều 2 nên đã 
phản đối việc cơ quan điều tra đã áp 
dụng bất kỳ biên độ nào (cho dù có 
phù hợp với quy định của WTO hay 
không).          

Ban hội thẩm đã phản bác khiếu 
kiện của Ác-hen-ti-na về việc cơ 
quan điều tra EU đã thực thi không 
đúng với Điều 2.2 và 2.2.2(iii) của 
Hiệp định Chống bán phá vì đã 
không xác định phần lợi nhuận của 
giá trị thông thường bằng biện pháp 
phù hợp theo Điều 2.2.2(iii). Ban hội 
thẩm đã cho rằng biên độ lợi nhuận 
do cơ quan điều tra EU xác định 
là kết quả từ việc phân tích hợp lý 
nhằm ước lượng biên độ lợi nhuận 
của các nhà sản xuất Ác-hen-ti-na 
nếu sản phẩm tương tự đã được 
bán một cách thông thường tại thị 
trường nội địa của nước xuất khẩu.    

Liên quan đến việc xác định tổn 
hại, Ác-hen-ti-na đã khiếu nại rằng 
cơ quan điều tra EU đã không thực 
hiện đúng Điều 3.1 và 3.4 của Hiệp 
định Chống bán phá giá vì đã loại trừ 
năng lực sản xuất không có sẵn để 
sử dụng (còn gọi là “năng lực không 
dùng đến”) khi xem xét đến năng 
lực sản xuất và việc sử dụng hết 
năng lực của ngành sản xuất trong 
nước. Ban hội thẩm cho rằng cơ 
quan điều tra EU đã không xác định 
2 yếu tố tổn hại trên cơ sở “xem 
xét khách quan” “chứng cứ rõ ràng” 
khi chấp nhận những dữ liệu chỉnh 
sửa cho ngành sản xuất trong nước 
của EU cung cấp vào giai đoạn sau 
của cuộc điều tra mà không tự bảo 
đảm được về tính chính xác và tin 
cậy của thông tin, do vậy đã thực thi 
không phù hợp với Điều 3.1 và 3.4 
của Hiệp định Chống bán phá giá. 

Ác-hen-ti-na cũng kiện việc cơ quan 
điều tra EU cân nhắc đến 4 yếu tố 
khác ngoại trừ hàng nhập khẩu bị 
phá giá gây ra tổn hại cho ngành 
sản xuất trong nước, đó là sự vượt 
quá công suất của ngành sản xuất 
trong nước, việc nhập khẩu mặt 
hàng bị điều tra được sản xuất 
trong nước, cơ chế tính hai lần của 
một số nước Thành viên EU và việc 
thiếu sự gắn kết theo chiều dọc và 
sự tiếp cận với nguyên liệu thô của 
ngành sản xuất trong nước EU. Ác-
hen-ti-na đã khiếu nại rằng EU đã 
thực thi không đúng với Điều 3.1 
và 3.5 của Hiệp định Chống bán phá 
giá khi không xem xét với các yếu 
tố này trong quá trình xác định tổn 
hại mà chỉ xem xét tới hàng nhập 

khẩu bị bán phá giá vào thị trường 
này và tách riêng, phân biệt tổn hại 
đó khỏi tổn hại cho hàng nhập khẩu 
bị bán phá giá gây ra. Ban hội thẩm 
đã phản bác khiếu nại này của Ác-
hen-ti-na vì liên quan đến từng bốn 
“yếu tố khác” đó.
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CẬP NHẬT GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP TRONG WTO 

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, 
Ấn Độ đã thông báo tới Ban 
Thư ký WTO rằng nước này 

đã khởi động quá trình giải quyết 
tranh chấp trong WTO với Hoa Kỳ 
liên quan tới các biện pháp áp đặt 
mức phí cao hơn đối với người xin 
visa thuộc hai nhóm làm việc tạm 
thời không nhập cư vào Hoa Kỳ và 
các biện pháp liên quan tới cam kết 
về số lượng đối với một số loại thị 
thực. Theo Ấn Độ, các biện pháp này 

Ngày 24 tháng 02 năm 2016, 
WTO đã ban hành báo cáo 
của Ban hội thẩm trong vụ 

kiện của Hoa Kỳ liên quan tới “Ấn 
Độ - Các biện pháp cụ thể liên quan 
tới pin năng lượng mặt trời và tấm 
hấp thu năng lượng mặt trời” (WT/
DS/456).

NHẬT BẢN NỘP ĐƠN KIỆN 
HÀN QUỐC VỀ THUẾ CHỐNG 
BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MẶT 
HÀNG VAN KHÍ NÉN

CA-NA-ĐA NỘP ĐƠN KIỆN 
HOA KỲ VỀ THUẾ ĐỐI 
KHÁNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG 
GIẤY IN 

ẤN ĐỘ NỘP ĐƠN KIỆN HOA 
KỲ VỀ THỊ THỰC DÀNH CHO 
ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC TẠM 
THỜI KHÔNG NHẬP CƯ

WTO BAN HÀNH BÁO CÁO 
CỦA BAN HỘI THẨM VỀ 
CÁC YÊU CẦU HÀM LƯỢNG 
NỘI ĐỊA CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI 
VỚI CÁC SẢN PHẨM NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, 
Ca-na-đa đã thông báo với 
Ban Thư ký WTO rằng nước 

này đã khởi động thủ tục giải quyết 
tranh chấp trong WTO với Hoa Kỳ 
liên quan tới thuế đối kháng áp 
dụng đối với việc nhập khẩu mặt 

Ngày 15 tháng 3 năm 2016, 
Nhật Bản đã yêu cầu tham 
vấn với Hàn Quốc theo cơ chế 

giải quyết tranh chấp liên quan đến 
các biện pháp áp dụng thuế chống 
bán phá giá đối với mặt hàng van 
truyền khí nén (“van nén khí”) nhập 
khẩu từ Nhật Bản. 

Yêu cầu tham vấn này chính thức 
khởi động quá trình giải quyết tranh 
chấp trong WTO. Việc tham vấn tạo 
cơ hội cho các bên thảo luận vấn đề 
và tìm ra giải pháp thỏa đáng mà 
không phải tiến hành các bước tiếp 
theo của quá trình giải quyết tranh 

hàng giấy cán siêu láng (chẳng hạn 
như giấy in làm bóng).

chấp. Sau 60 ngày, nếu tham vấn 
thất bại thì bên nguyên đơn có thể 
yêu cầu Ban hội thẩm xem xét vụ 
việc. 

dường như trái với cam kết của Hoa 
Kỳ theo Hiệp định chung về Thương 
mại dịch vụ.
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Ngày 12 tháng 02 năm 2016, 
Cơ quan giải quyết tranh chấp 
(DSB) đã thông qua báo cáo 

tuân thủ của Ban phúc thẩm trong 
vụ Liên minh Châu Âu (EU) kiện 
Trung Quốc đối với các sản phẩm 
sắt và thép.

Ngày 22 tháng 01 năm 2016, 
Cô-lôm-bia đã nộp thông báo 
kháng cáo liên quan đến báo 

cáo của Ban hội thẩm trong vụ 
tranh chấp “Cô-lôm-bia - Các biện 
pháp liên quan đến việc nhập khẩu 
mặt hàng dệt, may mặc và giày dép” 
(WT/DS461/R). 

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, 
Ban phúc thẩm đã ban hành 
báo cáo tuân thủ đối với vụ 

tranh chấp “Cộng đồng Châu Âu - 
Các biện pháp chống bán phá giá đối 
với mặt hàng khóa bằng sắt hoặc 
thép từ Trung Quốc - Dẫn chiếu 
theo Điều 21.5 của Thỏa thuận về 
giải quyết tranh chấp của Trung 
Quốc” (DS397).

Ngày 13 tháng 01 năm 2016, 
Liên minh châu Âu (EU) đã 
thông báo tới Ban Thư ký WTO 

rằng Khối này đã khởi động quá trình 
giải quyết tranh chấp trong WTO 
với Cô-lôm-bia liên quan tới các biện 
pháp cấp quốc gia và cấp khu hành 
chính gây ảnh hưởng tới các loại rượu 
mạnh được nhập khẩu. Trong thông 
báo của mình, Liên minh châu Âu nói 
rằng các cơ quan chức trách của Cô-
lôm-bia ở cấp quốc gia và cấp khu 
hành chính có sự phân biệt đối xử và 
trái với WTO đối với các loại đồ uống 
có cồn được nhập khẩu theo cách 
thức gây ảnh hưởng tới việc xuất 
khẩu các loại rượu mạnh từ Liên minh 
châu Âu vào Cô-lôm-bia.

CƠ QUAN GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP THÔNG QUA 
BÁO CÁO “TUÂN THỦ” 
TRONG VỤ TRANH CHẤP 
GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU 
(EU) VÀ TRUNG QUỐC ĐỐI 
VỚI MẶT HÀNG SẮT VÀ 
THÉP

CÔ-LÔM-BIA KHÁNG CÁO 
BÁO CÁO CỦA BAN HỘI 
THẨM ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP 
KHẨU MẶT HÀNG DỆT, 
MAY MẶC VÀ GIÀY DÉP TỪ 
PA-NA-MA 

BAN PHÚC THẨM BAN 
HÀNH BÁO CÁO TUÂN 
THỦ VỀ VIỆC TRUNG QUỐC 
KHIẾU NẠI LIÊN MINH 
CHÂU ÂU (EU) VỀ THUẾ 
ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHÓA

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 
NỘP ĐƠN KIỆN CÔ-LÔM-BIA 
VỀ CÁC BIỆN PHÁP GÂY 
ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬP 
KHẨU CÁC LOẠI RƯỢU 
MẠNH 
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THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Phá giá
Xảy ra khi hàng hóa được xuất khẩu với mức giá thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa này, nói chung có nghĩa 
là các hàng hóa này được xuất khẩu với mức giá thấp hơn mức giá được bán tại thị trường trong nước hoặc thị trường 
nước thứ ba hoặc thấp hơn chi phí sản xuất.

Thuế chống bán phá giá
Điều 6 trong Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại cho phép áp thuế chống bán phá giá đối với các hàng 
hóa được coi là bán phá giá và gây tổn hại tới nhà sản xuất các sản phẩm cạnh tranh tại nước nhập khẩu. Thuế chống 
bán phá giá này tương đương với mức chênh lệch giữa giá xuất khẩu của hàng hóa và giá trị thông thường của hàng 
hóa này nếu việc bán phá giá gây ra tổn hại. 

Biên độ phá giá
Sự chênh lệch giữa mức giá được coi là giá trị thông thường theo đánh giá của cơ quan liên quan và mức giá xuất 
khẩu của các sản phẩm được xuất khẩu từ một quốc gia này sang một quốc gia khác. 

Biên độ phá giá tối thiểu
Biên độ phá giá dưới 2% tính theo phần trăm của giá xuất khẩu ở nước xuất xứ. Trong trường hợp biên độ phá giá 
này, một quốc gia không được áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. 

Giá trị thông thường

Nói chung là giá của sản phẩm trong thương mại thông thường, khi đến tay người tiêu dùng tại thị trường nước xuất 
khẩu. Trong những trường hợp nhất định, ví dụ như khi không có bán trên thị trường trong nước, thì không thể xác 
định giá trị thông thường trên cơ sở này.

Tổn hại

Ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành sản xuất trong nước được cho là do hành động của nhà xuất khẩu từ các quốc gia 
khác, chẳng hạn như thông qua bán phá giá, trợ cấp hoặc nhập khẩu tăng vọt.   

Ngành sản xuất trong nước
Toàn bộ các nhà sản xuất các sản phẩm tương tự trong nước hoặc những người trong số họ có tổng sản lượng các 
sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng trong nước của loại sản phẩm đó.

Sản phẩm tương tự

Một sản phẩm giống hoặc tương tự về mọi mặt với sản phẩm đang được xem xét hoặc, trong trường hợp không có 
sản phẩm như vậy thì là một sản phẩm khác, mặc dù không giống nhau về mọi mặt, nhưng có đặc điểm gần giống 
với các sản phẩm đang được xem xét.

Nguồn: Từ điển về Thuật ngữ thương mại - Walter Goode - Ấn phẩm của Đại học Cambridge và WTO


