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Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong 

bối cảnh tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới” (viết tắt là Đề án) 

với những nội dung chính sau đây: 

I. YÊU CẦU VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG VỆ THƯƠNG 

MẠI TRONG BỐI CẢNH MỚI 

Với chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian qua Việt Nam đã 

tham gia, khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), qua đó đạt 

được nhiều thành tích nổi bật về phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với 

việc thực hiện lộ trình giảm thuế theo các FTA, sức ép cạnh tranh và các biện 

pháp phi thuế cũng gia tăng, trong đó nổi bật là các biện pháp phòng vệ thương 

mại (PVTM). Việc cắt giảm thuế theo FTA dẫn đến nhiều hàng hóa nước ngoài 

gia tăng nhập khẩu đột biến vào Việt Nam, trong đó, một số hàng hóa có dấu hiệu 

bán phá giá, được trợ cấp đã khiến các doanh nghiệp trong nước phải thu hẹp sản 

xuất, người lao động giảm thu nhập và thậm chí mất việc làm. Vì vậy, cần đẩy 

mạnh áp dụng công cụ PVTM để duy trì và thúc đẩy sản xuất trong nước, giữ 

vững công ăn việc làm của người lao động trước các hành vi bán phá giá, trợ cấp 

đối với hàng hóa nhập khẩu.  

Bên cạnh đó, cho đến nay đã có khoảng 200 cuộc điều tra PVTM nhằm vào 

hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch bị ảnh hưởng lên tới 12 tỷ đô-la 

Mỹ, trong đó phần lớn là hàng xuất khẩu chủ lực và hàng hóa thâm dụng lao động, 

dẫn đến giảm kim ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm lao 

động. Nếu các biện pháp PVTM trước đây chỉ bao gồm chống bán phá giá, chống 

trợ cấp và tự vệ thì hiện nay đã được phát triển ngày dưới nhiều hình thức khác 

nhau. Điều này buộc các cơ quan quản lý phải luôn theo dõi sát tình hình và phối 

hợp đồng bộ từ trung ương tới địa phương cũng như với doanh nghiệp, hiệp hội 

xuất khẩu trong quá trình xử lý để đảm bảo mục tiêu xuất khẩu bền vững. 

Vì vậy, để thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới, nâng cao năng lực thực 

thi công tác PVTM một cách tổng thể, toàn diện nhằm hướng tới việc bảo vệ hợp 

pháp và hợp lý sản xuất và lao động trong nước, nâng cao hiểu biết của các doanh 

nghiệp, hiệp hội về công cụ PVTM, đồng thời có chiến lược ứng phó hiệu quả với 

các vụ kiện PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh 

tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới”. 

II. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐỀ ÁN 

- Phòng vệ thương mại là lĩnh vực mới, có vai trò ngày càng quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng tối 

đa các điều kiện thuận lợi của các hiệp định, thỏa thuận thương mại để thúc đẩy 
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xuất khẩu và nhập khẩu có chọn lọc. Do đó, cần tiếp tục quan tâm, nâng cao năng 

lực về PVTM cho các cơ quan quản lý, các ngành, các doanh nghiệp.   

- Triển khai đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước về công tác PVTM trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới. 

Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng tối đa các điều 

kiện thuận lợi của các hiệp định, thỏa thuận thương mại để thúc đẩy xuất khẩu bền 

vững; đồng thời có biện pháp PVTM thích hợp để bảo vệ sản xuất và lợi ích người 

lao động. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế về PVTM để đảm bảo phù hợp 

với quy định trong các FTA thế hệ mới và đảm bảo lợi ích của nền kinh tế trong 

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường năng lực thực thi của các cơ quan 

quản lý, đặc biệt là cơ quan điều tra về PVTM, nhằm thực hiện hiệu quả chủ 

trương của Đảng và Nhà nước về công tác PVTM. 

- Tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ sản xuất trong nước và 

người lao động một cách hợp lý, có thời hạn nhằm hỗ trợ sự phát triển và nâng 

cao năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước. 

- Đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế thông qua các 

diễn đàn, đối thoại, đàm phán song phương và đa phương về PVTM, đấu tranh 

với các nước áp dụng biện pháp PVTM đối với Việt Nam có dấu hiệu vi phạm 

quy định của WTO và cam kết trong các FTA mà Việt Nam là thành viên. 

- Tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh 

vực PVTM nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, kinh nghiệm 

trong lĩnh vực này cũng như thể hiện các quan điểm, lập luận để bảo vệ lợi ích 

của các ngành hàng xuất khẩu. 

III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu tổng quát 

1. Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật 

trong nước về PVTM, trong đó có việc xem xét xây dựng Luật Phòng vệ thương 

mại để đảm bảo đồng bộ, phù hợp và thống nhất với các cam kết quốc tế, đơn giản 

hóa thủ tục cho doanh nghiệp.  

2. Hoàn thiện thể chế về PVTM thông qua nghiên cứu kinh nghiệm mô hình 

Cơ quan PVTM của các nước, từ đó hoàn thiện mô hình cơ quan điều tra về 

PVTM, tăng cường nguồn lực cho công tác PVTM tương ứng với nhu cầu thực 

tiễn tại Việt Nam.  

3. Củng cố cơ chế phối hợp thống nhất, xuyên suốt xử lý các vụ việc PVTM 

giữa các Bộ, ngành trung ương và địa phương; giữa các cơ quan trong nước và 
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ngoài nước; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội. Hoàn thiện việc kết 

nối cơ sở dữ liệu hải quan với cơ sở dữ liệu về PVTM để phục vụ công tác điều 

tra, áp dụng và ứng phó với các vụ việc PVTM.  

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật  

và thực tiễn xử lý PVTM của Việt Nam và thế giới cho cán bộ cơ quan quản lý 

nhà nước, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ luật sư để 

nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng và ứng phó với các vụ kiện PVTM, nâng 

cao vai trò của luật sư trong nước trong các vụ việc PVTM.  

5. Xây dựng chiến lược chủ động sử dụng các công cụ PVTM để bảo vệ 

hợp lý và hợp pháp ngành sản xuất và người lao động trong nước theo đúng cam 

kết quốc tế và pháp luật trong nước, cân bằng giữa lợi ích của các ngành sản xuất 

trong nước và lợi ích người tiêu dùng, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế xã hội. Lồng 

ghép các nội dung về PVTM vào các chương trình, chiến lược, chính sách phát 

triển ngành để bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, phòng tránh các biện pháp 

PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thực 

hiện các Hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA. 

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PVTM theo hướng bảo vệ lợi 

ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

và xuất nhập khẩu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu đến năm 2025 

- Rà soát hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về PVTM, kể cả vấn đề 

thu, nộp, hoàn thuế, thủ tục khai báo thuế PVTM trên cơ sở so sánh, đối chiếu với 

các cam kết của WTO, cam kết trong các FTA và thực tiễn công tác thực thi, kiến 

nghị sửa đổi, hoàn thiện và xem xét nghiên cứu xây dựng Luật về PVTM.   

- Xây dựng báo cáo về mô hình cơ quan PVTM của các nước trên thế giới, 

từ đó đề xuất giải pháp củng cố cơ cấu, tổ chức bộ máy của Cơ quan PVTM của 

Việt Nam, đảm bảo số lượng, chất lượng điều tra viên về PVTM đáp ứng nhu cầu 

thực tiễn, tương xứng với kim ngạch xuất nhập khẩu.   

- Củng cố cơ chế phối hợp thống nhất, xuyên suốt giữa cơ quan chuyên 

trách về phòng vệ thương mại và các Bộ, ngành; giữa các cơ quan trung ương và 

địa phương; giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước; giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước và hiệp hội trong quá trình thực thi công tác PVTM, bao gồm việc 

điều tra, áp dụng biện pháp PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu; phòng tránh và 

ứng phó với các vụ việc điều tra hàng hóa xuất khẩu; đàm phán và đối thoại về 

PVTM với các nước đối tác; giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực PVTM. 
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- Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, các chương trình phần mềm phục vụ 

cho công tác nộp, xử lý hồ sơ, tính toán biên độ bán phá giá, biên độ trợ cấp, biên 

độ thiệt hại nhằm đảm bảo hiệu quả, chính xác và đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính trong quá trình điều tra.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về 05 ngành sản xuất trọng điểm của Việt Nam có 

khả năng bị thiệt hại trong quá trình thực thi các FTA. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, tư 

vấn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động, doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất phân tán liên quan đến 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trong quá trình nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện 

pháp PVTM hoặc ứng phó với các vụ việc PVTM nước ngoài liên quan đến hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

- Xây dựng hệ thống một cửa liên thông giữa cơ quan về PVTM và cơ quan 

hải quan trong việc giám sát hàng hóa nhập khẩu bị điều tra áp dụng biện pháp 

PVTM theo hướng đơn giản, không phát sinh thủ tục hành chính. Xây dựng hệ 

thống truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu hải quan đối với các mặt hàng bị điều tra, áp 

dụng biện pháp PVTM để theo dõi hiệu quả thực thi, chống lẩn tránh biện pháp 

PVTM và gian lận thương mại.  

- Bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng điều tra áp dụng và 

ứng phó với các biện pháp PVTM cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan 

Bộ, ngành, địa phương liên quan lĩnh vực PVTM nhằm nâng cao năng lực về 

PVTM, tăng cường khả năng hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ yêu cầu áp dụng 

biện pháp PVTM.  

- Nâng cao kiến thức, thông tin về việc sử dụng và ứng phó với các biện 

pháp PVTM cho các Hiệp hội, ngành sản xuất và doanh nghiệp trong nước cũng 

như các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học.  

- Nâng cao năng lực của đội ngũ luật sư, tư vấn pháp lý trong nước để tăng 

cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành sản xuất trong nước trong quá 

trình điều tra, ứng phó và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực PVTM liên quan 

đến hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

- Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan phòng vệ thương mại 

nước ngoài, nhất là trong khối ASEAN, tạo cơ sở cho các cơ chế đối thoại song 

phương và đa phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về điều tra áp dụng các 

biện pháp PVTM.  

2.2. Mục tiêu đến năm 2030 

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về PVTM đảm bảo phù 

hợp với các cam kết của WTO và trong các FTA, xem xét ban hành Luật PVTM.   
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- Hoàn chỉnh cơ cấu, tổ chức bộ máy của cơ quan PVTM của Việt Nam, 

đảm bảo hiệu quả và chất lượng điều tra, áp dụng và ứng phó hiệu quả với các vụ 

việc PVTM. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, hoàn thiện, được cập nhật thường xuyên 

về 10 ngành sản xuất trọng điểm của Việt Nam trong mối tương quan với năng 

lực cạnh tranh và tình hình thương mại quốc tế. Đảm bảo mục tiêu nội dung 

PVTM được đưa vào các chương trình, chiến lược, chính sách phát triển các ngành 

sản xuất trọng điểm để bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước. 

- Điện tử hóa các quy trình tiếp nhận, điều tra áp dụng biện pháp PVTM, 

tính toán biên độ trợ cấp, biên độ bán phá giá và thiệt hại của các ngành sản xuất 

trong nước. 

- Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm việc liên quan đến lĩnh vực PVTM ở các 

Bộ ngành, địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về PVTM để hỗ 

trợ, tư vấn doanh nghiệp trong quá trình sử dụng và ứng phó các biện pháp PVTM 

nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu.  

- Cộng đồng doanh nghiệp trong nước có kiến thức, hiểu biết về việc sử 

dụng và ứng phó các biện pháp PVTM có liên quan đến Việt Nam để bảo vệ sản 

xuất trong nước và người lao động.  

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên sâu và uy tín quốc tế 

về phòng vệ thương mại để đề cử tham gia các tổ chức quốc tế về giải quyết tranh 

chấp trong lĩnh vực PVTM nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Việt Nam 

trong thương mại quốc tế. 

- Tích cực tham gia và đăng cai tổ chức các diễn đàn quốc tế về PVTM để 

có ý kiến phản biện về chính sách, pháp luật của các nước gây thiệt hại cho doanh 

nghiệp xuất khẩu Việt Nam; chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng, đàm 

phán các chính sách quốc tế và sửa đổi các quy định của WTO trong lĩnh vực 

PVTM nhằm bảo vệ lợi ích của nền kinh tế Việt Nam.  

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về PVTM 

a) Rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực PVTM, bao gồm cả 

các quy trình, thủ tục về điều tra, rà soát, áp dụng biện pháp PVTM; quy trình, thủ 

tục, hồ sơ khai báo, thu, nộp, hoàn thuế PVTM, đánh giá tổng kết thực thi pháp 

luật về PVTM, từ đó phân tích ưu nhược điểm của các quy định, vướng mắc trong 

quá trình thực thi. 
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b) Rà soát cam kết của Việt Nam và các đối tác liên quan đến lĩnh vực 

PVTM trong các FTA có liên quan đến Việt Nam, đối chiếu với quy định pháp 

luật hiện hành để chỉnh sửa hoàn thiện cho phù hợp với các cam kết đã ký.  

c) Nghiên cứu thay đổi trong chính sách về PVTM của WTO thông qua các 

cuộc đàm phán trong khuôn khổ WTO và kết quả giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế để xây dựng chính sách PVTM của Việt Nam; nghiên cứu, cập nhật 

chính sách, pháp luật, xu hướng thay đổi và thực tiễn hoạt động trong công tác 

PVTM của các nước, đặc biệt là các thành viên WTO thường xuyên sử dụng công 

cụ PVTM, các đối tác thương mại lớn và các thành viên cùng tham gia FTA với 

Việt Nam để tham khảo, hướng tới sửa đổi quy định pháp luật trong nước; đồng 

thời xây dựng chiến lược ứng phó phù hợp cho Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa 

sang các nước nói trên, bảo đảm quyền lợi của Việt Nam trong quá trình thực thi 

các cam kết quốc tế. 

d) Hoàn thiện pháp luật về PVTM theo hướng xây dựng Luật Phòng vệ 

thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bổ sung các khoảng trống 

pháp lý, đảm bảo đồng bộ, khả thi, hiệu quả, thống nhất với các cam kết quốc tế, 

đặc biệt là các FTA thế hệ mới, tuân thủ WTO, phù hợp với xu hướng chung của 

thế giới trên cơ sở kết quả rà soát pháp luật trong nước, quốc tế và thực tiễn quá 

trình thực thi. 

đ) Xây dựng các quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra, áp dụng, 

miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, 

hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hội nhập. 

e) Lồng ghép nội dung về PVTM vào các chiến lược, kế hoạch phát triển 

các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các ngành sản xuất trọng điểm, sử dụng 

nhiều lao động, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội. 

2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực của cơ quan PVTM, đẩy 

mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực PVTM  

a) Nghiên cứu mô hình cơ quan PVTM của các nước và các bài học kinh 

nghiệm để đưa ra khuyến nghị về hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan PVTM.  

b) Tổng kết thực tiễn hoạt động của cơ quan PVTM, phân tích ưu nhược 

điểm của mô hình hiện tại, từ đó hoàn thiện mô hình cơ quan PVTM của Việt 

Nam. 

c) Quy định làm rõ vai trò của các cơ quan trong lĩnh vực PVTM, điều tra 

viên PVTM, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chịu trách nhiệm thực thi công tác PVTM và các cơ quan phối hợp trong quá trình 

xử lý các vụ việc PVTM theo hướng chuyên nghiệp (với chuyên môn điều tra, 
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luật, kế toán, chính sách...) đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về PVTM, tận dụng 

hiệu quả các nguồn lực sẵn có.  

d) Xây dựng tiêu chí xác định các ngành sản xuất trọng điểm, có tác động 

lớn đến kinh tế xã hội, có khả năng bị thiệt hại trong quá trình thực thi các FTA 

thế hệ mới. Từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, đồng bộ về tình hình đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh trong các ngành này để theo dõi, đánh giá tác động thực tế khi 

thực thi các FTA, kịp thời bảo vệ sản xuất và lao động trong nước khi phát hiện 

hàng hóa nhập khẩu bán phá giá, được trợ cấp của nước ngoài.  

đ) Xây dựng tiêu chí đánh giá và theo dõi hiệu quả của các biện pháp PVTM 

áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu cũng như tác động của các biện pháp PVTM 

đối với hàng hóa xuất khẩu, từ đó xây dựng báo cáo định kỳ về tác động của các 

biện pháp PVTM làm cơ sở triển khai chiến lược áp dụng và ứng phó với các vụ 

việc PVTM liên quan đến Việt Nam. 

e) Tích cực cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 

tiến tới điện tử hóa và số hóa hồ sơ, tài liệu và kỹ thuật tính toán trong lĩnh vực 

PVTM. Xây dựng và áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong việc tiếp nhận 

hồ sơ, phân tích để tính toán biên độ bán phá giá, biên độ trợ cấp và phân tích thiệt 

hại.  

g) Xây dựng cổng thông tin điện tử của cơ quan Phòng vệ thương mại Việt 

Nam để cập nhật diễn biến các vụ việc PVTM do Việt Nam khởi xướng và do 

nước ngoài khởi xướng liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, tạo điều 

kiện để các bên liên quan tiếp cận tài liệu công khai của các vụ việc. 

3. Xây dựng thể chế, cơ chế phối hợp liên ngành trong việc điều tra, áp 

dụng, thực thi các biện pháp PVTM 

a) Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước (Đại sứ 

quán, cơ quan Thương vụ) trong việc tìm hiểu thông tin tại thị trường nước sản 

xuất nhằm phát hiện các trường hợp hàng hóa khi xuất khẩu sang Việt Nam có 

dấu hiệu được trợ cấp hoặc bán phá giá.  

b) Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp: (i) trong quá trình điều 

tra, áp dụng, theo dõi thực thi, chống gian lận thương mại và chống lẩn tránh các 

biện pháp PVTM; (ii) lồng ghép nội dung về thực thi PVTM vào chiến lược, kế 

hoạch phát triển các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các ngành sản xuất 

trọng điểm, sử dụng nhiều lao động, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã 

hội của trung ương và địa phương. 
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c) Xây dựng hệ thống một cửa liên thông giữa cơ quan về PVTM và cơ 

quan hải quan trong việc giám sát hàng hóa nhập khẩu bị điều tra áp dụng biện 

pháp PVTM theo hướng đơn giản, không phát sinh thủ tục hành chính. Hoàn thiện 

việc kết nối cơ sở dữ liệu hải quan với cơ sở dữ liệu của cơ quan PVTM đối với 

hàng hóa nhập khẩu bị Việt Nam điều tra, áp dụng biện pháp PVTM cũng như 

hàng hóa xuất khẩu bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp PVTM. Xây dựng 

cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa cơ quan điều tra PVTM và cơ quan 

hải quan về những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra, áp dụng, miễn 

trừ các biện pháp PVTM. 

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ 

năng về lĩnh vực PVTM 

4.1. Đối với cán bộ, công chức, điều tra viên của Cơ quan điều tra về 

PVTM 

a) Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ điều tra PVTM cả về số lượng và 

chất lượng tương xứng với mức độ công việc và kim ngạch xuất nhập khẩu. Tạo 

điều kiện tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ điều tra có đủ chuyên 

môn, trình độ, đạo đức và phẩm chất chính trị.  

b) Xây dựng cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phân tích và xử lý 

các vụ việc PVTM và giải quyết tranh chấp quốc tế trong lĩnh vực PVTM. Tiến 

hành các nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề nổi bật, vấn đề mới phát sinh trong 

lĩnh vực PVTM có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam.  

c) Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật, nghiệp vụ điều tra, kế 

toán, kiểm toán, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hải quan (kể cả đào tạo trực tuyến) 

cho cán bộ, công chức, điều tra viên của Cơ quan điều tra về PVTM nhằm nâng 

cao năng lực điều tra, ứng phó và giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến  

các biện pháp PVTM. 

d) Đào tạo chuyên sâu cán bộ PVTM thông qua các kênh hợp tác quốc tế, 

(cử cán bộ thực tập tại các tổ chức quốc tế, văn phòng luật quốc tế, cơ quan PVTM 

nước ngoài, trường đại học và cơ quan nghiên cứu nước ngoài có liên quan).  

đ) Xem xét đề cử cán bộ có đủ năng lực, uy tín để tham gia các tổ chức 

quốc tế về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực PVTM. 

4.2. Đối với cán bộ các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực PVTM, bao 

gồm cả cơ quan trung ương, địa phương và cán bộ thực hiện nhiệm kỳ ở nước 

ngoài 

a) Xây dựng tài liệu phổ biến kiến thức và tổ chức các khóa đào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức liên quan đến việc điều tra, xử lý các 
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vụ việc PVTM, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực PVTM của các bộ, ngành, 

địa phương, cán bộ đi nhiệm kỳ ở nước ngoài trên cơ sở phân tích đặc điểm tình 

hình từng địa phương, thị trường nước ngoài và các nhóm ngành sản xuất cụ thể.  

b) Lồng ghép nội dung đào tạo về PVTM trong các chương trình tập huấn, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm của các bộ, ngành, địa phương. 

4.3. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội 

a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn và đào tạo trực tiếp về kỹ năng sử dụng và 

ứng phó với các biện pháp PVTM cho cộng đồng doanh nghiệp , hiệp hội theo các 

mức độ từ cơ bản đến chuyên sâu, bao gồm cả hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ yêu 

cầu điều tra, yêu cầu gia hạn biện pháp, yêu cầu miễn trừ, trả lời bản câu hỏi, 

chuẩn bị cho thẩm tra tại chỗ, tham vấn công khai, ứng phó với các vụ việc do 

nước ngoài điều tra với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam... phù hợp với từng FTA và 

ngành hàng cụ thể.  

b) Cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với các cơ quan truyền thông, các 

hiệp hội, ngành sản xuất có kinh nghiệm trong việc sử dụng và ứng phó hiệu quả 

các biện pháp PVTM để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho các 

doanh nghiệp, ngành hàng khác.  

c) Xây dựng cơ chế hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp thuộc các ngành 

sản xuất phân tán liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trong quá trình nộp 

hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp PVTM hoặc ứng phó với các vụ việc PVTM 

nước ngoài liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

4.4. Đối với chuyên gia, luật sư, cơ quan nghiên cứu, trường Đại học 

a) Xây dựng tài liệu và tổ chức khóa học cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ tư vấn về PVTM cho các chuyên gia pháp lý, tư vấn viên về PVTM cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo chất lượng của đội ngũ chuyên gia tư vấn 

về lĩnh vực PVTM theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 

nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao giá trị gia tăng của dịch vụ tư vấn 

trong nước. 

b) Cơ quan phòng vệ thương mại phối hợp với các trường Đại học, cơ quan 

nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho giảng viên 

và sinh viên về biện pháp PVTM nhằm đảm bảo chất lượng, thông tin thực tiễn, 

cập nhật trong lĩnh vực này. 

c) Tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên các trường Đại học có điều kiện 

thực tập, nghiên cứu thực tế tại Cơ quan điều tra PVTM để nâng cao kiến thức và 

thông tin thực tiễn, tạo nguồn tuyển dụng. 
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5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PVTM 

a) Chủ động xây dựng, đề xuất các sáng kiến thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt 

chẽ về PVTM trong các tổ chức quốc tế, nhất là trong khối ASEAN, tạo cơ sở cho 

các cơ chế đối thoại song phương và đa phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm về điều tra áp dụng các biện pháp PVTM.  

b) Xem xét đăng cai tổ chức một số diễn đàn quốc tế về PVTM với sự tham 

gia của các cơ quan phòng vệ thương mại trên thế giới, WTO và các tổ chức quốc 

tế, các văn phòng luật sư, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.  

c) Tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về PVTM để có ý kiến phản biện 

về chính sách, pháp luật của các nước gây thiệt hại cho doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam;  

d) Chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng, đàm phán các chính sách 

quốc tế và sửa đổi các quy định của WTO trong lĩnh vực PVTM nhằm bảo vệ lợi 

ích của nền kinh tế Việt Nam, đấu tranh với các nước áp dụng biện pháp PVTM 

đối với Việt Nam có dấu hiệu vi phạm quy định của WTO và cam kết trong các 

FTA mà Việt Nam là thành viên. 

đ) Tăng cường cơ chế đối thoại với các đối tác thương mại lớn, thường 

xuyên điều tra áp dụng biện pháp PVTM đối với Việt Nam nhằm thúc đẩy trao 

đổi thông tin, xây dựng cơ chế phối hợp cũng như trình bày các quan điểm, lập 

luận để bảo vệ lợi ích của các ngành hàng xuất khẩu. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Công Thương 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và 

triển khai các nội dung của Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức sơ kết và tổng kết 

tình hình thực hiện Đề án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án 

hàng năm.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự toán, 

phân bổ và giao dự toán kinh phí Đề án từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác để thực hiện Đề án. 

c) Nghiên cứu, báo cáo và đề xuất về việc xây dựng Luật Phòng vệ thương 

mại và các văn bản hướng dẫn thi hành căn cứ trên tình hình thực tiễn nhằm đảm 

bảo đồng bộ, khả thi, hiệu quả, thống nhất với các cam kết quốc tế.  

d) Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật 

liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khai báo, thu, nộp, hoàn thuế PVTM nhằm 
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đảm bảo hiệu quả thực thi của các biện pháp, chống lẩn tránh thuế và gian lận 

thương mại.  

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển cơ quan điều tra và đội ngũ cán bộ điều tra 

PVTM cả về số lượng và chất lượng tương xứng với mức độ công việc và kim 

ngạch xuất nhập khẩu.   

e) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống kết nối cho phép cơ quan 

PVTM tiếp cận thông tin, dữ liệu hải quan đối với các mặt hàng nhập khẩu bị Việt 

Nam điều tra, áp dụng biện pháp PVTM và các mặt hàng xuất khẩu bị nước ngoài 

điều tra, áp dụng biện pháp PVTM.  

g) Định kỳ cung cấp cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại 

giao danh sách các ngành sản xuất có khả năng bị thiệt hại trong quá trình thực 

thi các FTA thế hệ mới nhằm xem xét cấp phép đầu tư và phối hợp xây dựng cơ 

sở dữ liệu về các ngành, kịp thời bảo vệ ngành sản xuất và người lao động trong 

nước.  

h) Phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai các hoạt động tăng cường hợp tác 

quốc tế trong công tác PVTM để bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam. 

i) Phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao 

trình độ của đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực PVTM. 

k) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các hiệp hội ngành hàng 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, nâng cao kiến thức về PVTM cho 

cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực PVTM.  

l) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để lồng ghép nội dung về PVTM 

vào các chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là 

các ngành sản xuất trọng điểm, sử dụng nhiều lao động, có tác động lớn đến sự 

phát triển kinh tế xã hội của trung ương và địa phương. 

2. Bộ Tài chính 

a) Chủ trì việc kết nối để Cơ quan điều tra PVTM Bộ Công Thương tiếp 

cận, theo dõi thông tin, dữ liệu hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bị Việt Nam 

điều tra, áp dụng biện pháp PVTM cũng như hàng hóa xuất khẩu bị nước ngoài 

điều tra, áp dụng biện pháp PVTM.  

b) Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình nhập khẩu hàng 

hóa bị Việt Nam điều tra, áp dụng biện pháp PVTM cũng như hàng hóa xuất khẩu 

bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp PVTM. 
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c) Chủ trì việc kết nối hệ thống một cửa liên thông giữa cơ quan về PVTM 

và cơ quan hải quan trong việc giám sát hàng hóa nhập khẩu bị điều tra áp dụng 

biện pháp PVTM theo hướng đơn giản, không phát sinh thủ tục hành chính.  

d) Phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi tình hình nhập khẩu của các sản 

phẩm thuộc danh sách ngành sản xuất có khả năng bị thiệt hại trong quá trình thực 

thi các FTA thế hệ mới.  

đ) Định kỳ hàng năm bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế, kinh phí chi thường 

xuyên trên cơ sở kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân 

sách do Bộ Công Thương xây dựng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Bộ Ngoại giao 

a) Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước : (i) cung cấp thông 

tin định kỳ, đột xuất theo đề nghị của Bộ Công Thương về các chương trình trợ 

cấp, hỗ trợ ngành sản xuất trong nước mà các đối tác đang áp dụng đối với các 

sản phẩm thuộc danh sách ngành sản xuất có khả năng bị thiệt hại trong quá trình 

thực thi các FTA thế hệ mới; (ii) cung cấp thông tin về giá bán tại thị trường trong 

nước của hàng hóa có dấu hiệu bán phá giá sang Việt Nam. 

b) Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các hoạt động tăng cường hợp 

tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực PVTM. 

4. Bộ Tư pháp 

a) Phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Phòng 

vệ thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng chương trình bồi 

dưỡng, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ pháp lý, luật sư chuyên sâu về lĩnh 

vực PVTM. 

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì xây dựng các tiêu chí đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về các 

ngành nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam có khả năng bị thiệt hại do tác động 

từ các FTA thế hệ mới.  

b) Lồng ghép nội dung về PVTM vào các chiến lược, kế hoạch phát triển 

các ngành sản xuất nông nghiệp trọng điểm, sử dụng nhiều lao động để tăng cường 

khả năng áp dụng biện pháp PVTM nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. 

6. Các Bộ, ngành khác và UBND các tỉnh, thành phố  

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, hoàn 

thiện giáo trình, chương trình đào tạo về lĩnh vực phòng vệ thương mại cho  giảng 
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viên, sinh viên khối trường kinh tế, luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả thực 

tiễn. 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công Thương và các 

hiệp hội ngành hàng tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền phổ biến, 

nâng cao kiến thức về PVTM cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân 

liên quan trong lĩnh vực PVTM.  

c) Các Bộ, ngành khác và UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Công 

Thương: (i) triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức PVTM cho cán 

bộ làm công việc có liên quan đến lĩnh vực PVTM; (ii) đưa nội dung về PVTM 

vào các chiến lược, kế hoạch phát triển các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là 

các ngành sản xuất trọng điểm, sử dụng nhiều lao động, có tác động lớn đến sự 

phát triển kinh tế xã hội của trung ương và địa phương. 

7. Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp hội 

ngành hàng 

a) Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án đến 

các doanh nghiệp liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành thuộc danh 

sách các ngành sản xuất có khả năng bị thiệt hại trong quá trình thực thi các FTA 

thế hệ mới.  

b) Tham gia phối hợp với các bộ, ngành địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân, hội, hiệp hội thành viên tham gia thực hiện Đề án.  

c) Phối hợp với Bộ Công Thương trong công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về PVTM để nâng cao nhận thức của các Hiệp hội, cộng đồng doanh 

nghiệp về lĩnh vực PVTM, chủ động trong sử dụng công cụ PVTM và ứng phó 

vụ việc PVTM.  

d) Đưa nội dung về PVTM vào các chiến lược, kế hoạch phát triển các 

ngành sản xuất của các hiệp hội ngành hàng. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 

a) Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định 

phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ 

hợp pháp khác (nếu có).  

b) Việc lập dự toán, chấp hành dự toán, kinh phí thực hiện theo đúng quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước trên cơ sở nội dung Đề án đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 
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c) Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự 

toán ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Quản lý, sử dụng kinh phí  

Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ 

của Đề án áp dụng theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định 

có liên quan. 

Điều 4. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ 

tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ: CN, NN, HTQT, PL;  

- Lưu: VT, KTTH (2). 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 

(ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTg ngày   /     /2020  

của Thủ tướng Chính phủ) 

 

TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

I Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng vệ thương mại 

1 

Rà soát hệ thống pháp luật 

Việt Nam trong lĩnh vực 

PVTM, đánh giá tổng kết 

thực thi pháp luật về PVTM 

Báo cáo rà 

soát và 

tổng kết  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tư 

pháp, 

Bộ Tài 

chính  

2023-

2025 

2 

Rà soát cam kết của Việt 

Nam và các đối tác liên 

quan đến lĩnh vực PVTM 

trong các FTA, đối chiếu 

với quy định pháp luật hiện 

hành để hoàn thiện  

Báo cáo rà 

soát và đề 

xuất giải 

pháp 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tư 

pháp, 

Ngoại 

giao  

2021-

2022 

3 

Nghiên cứu thay đổi trong 

chính sách về PVTM của 

WTO; nghiên cứu, cập nhật 

chính sách, pháp luật và 

thực tiễn công tác PVTM 

của các nước để sửa đổi quy 

định trong nước và xây 

dựng chiến lược của Việt 

Nam  

Báo cáo 

nghiên 

cứu  tổng 

hợp và đề 

xuất giải 

pháp  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tư 

pháp, 

Ngoại 

giao  

2022-

2023 

4 
Nghiên cứu xây dựng Luật 

Phòng vệ thương mại  

Báo cáo đề 

xuất 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tư 

pháp 

2025-

2026 

5 

Xây dựng các quy trình 

nghiệp vụ phục vụ công tác 

điều tra, áp dụng, miễn trừ 

áp dụng biện pháp PVTM  

Quyết 

định ban 

hành quy 

trình 

nghiệp vụ 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tư 

pháp 

2021-

2022 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

6 

Lồng ghép nội dung về 

PVTM vào các chiến lược, 

kế hoạch phát triển các 

ngành sản xuất trong nước 

Chiến 

lược, kế 

hoạch 

ngành 

Bộ 

Công 

Thương  

Các Bộ, 

ngành 

2021-

2030 

II 
Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực của cơ quan PVTM, đẩy 

mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực PVTM 

1 

Nghiên cứu mô hình cơ 

quan PVTM của các nước, 

tổng kết hoạt động mô hình 

của Việt Nam, đề xuất giải 

pháp hoàn thiện. Làm rõ vai 

trò, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan 

của Việt Nam trong lĩnh 

vực PVTM 

Báo cáo 

nghiên 

cứu  và đề 

xuất giải 

pháp  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Nội 

vụ 

2023-

2025 

2 

Xây dựng tiêu chí xác định 

các ngành sản xuất có tác 

động lớn đến kinh tế xã hội, 

có khả năng bị thiệt hại 

trong quá trình thực thi các 

FTA để xây dựng cơ sở dữ 

liệu về tình hình đầu tư, sản 

xuất, kinh doanh trong các 

ngành này  

Bộ tiêu 

chí, Danh 

sách các 

ngành và 

cơ sở dữ 

liệu  

Bộ 

Công 

Thương  

Các Bộ, 

ngành  

2021 

- 

2030 

3 

Xây dựng tiêu chí đánh giá 

và theo dõi hiệu quả của các 

biện pháp PVTM áp dụng 

đối với hàng hóa nhập khẩu 

cũng như tác động của các 

biện pháp PVTM đối với 

hàng hóa xuất khẩu, từ đó 

xây dựng báo cáo định kỳ 

Bộ tiêu chí 

và báo cáo 

đánh giá 

hàng năm  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tài 

chính 

2021-

2030 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

về tác động của các biện 

pháp PVTM  

4 

- Cải cách hành chính, tăng 

cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, tiến tới điện tử 

hóa và số hóa hồ sơ, tài liệu 

và kỹ thuật tính toán trong 

lĩnh vực PVTM.  

- Xây dựng và áp dụng công 

nghệ thông tin, phần mềm 

trong việc tiếp nhận hồ sơ, 

phân tích để tính toán biên 

độ bán phá giá, biên độ trợ 

cấp và phân tích thiệt hại. 

Phần mềm 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông, 

Văn 

phòng 

Chính 

phủ 

2022-

2024 

5 

Xây dựng cổng thông tin 

điện tử của cơ quan Phòng 

vệ thương mại Việt Nam để 

cập nhật diễn biến các vụ 

việc PVTM do Việt Nam 

khởi xướng và do nước 

ngoài khởi xướng liên quan 

đến hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam, tạo điều kiện để 

các bên liên quan tiếp cận 

tài liệu công khai của các vụ 

việc 

Cổng 

thông tin 

điện tử  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

2024-

2026 

III Xây dựng thể chế, cơ chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực PVTM 

1 

Đẩy mạnh phối hợp giữa cơ 

quan trong nước và ngoài 

nước (Đại sứ quán, Thương 

vụ) trong việc tìm hiểu 

thông tin tại thị trường nước 

Báo cáo 

định kỳ  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao 

2021-

2025 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

sản xuất nhằm phát hiện các 

trường hợp sản phẩm khi 

xuất khẩu sang Việt Nam có 

dấu hiệu được trợ cấp hoặc 

phá giá 

2 

Xây dựng hệ thống một cửa 

liên thông giữa cơ quan về 

PVTM và cơ quan hải quan 

trong việc giám sát hàng 

hóa nhập khẩu bị điều tra áp 

dụng biện pháp PVTM 

Hệ thống 

một cửa 

liên thông  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tài 

chính 

2021-

2023 

3 

Hoàn thiện việc kết nối cơ 

sở dữ liệu hải quan với cơ 

sở dữ liệu của cơ quan 

PVTM đối với hàng hóa 

nhập khẩu bị Việt Nam điều 

tra, áp dụng biện pháp 

PVTM cũng như hàng hóa 

xuất khẩu bị nước ngoài 

điều tra, áp dụng biện pháp 

PVTM 

Kết nối cơ 

sở dữ liệu  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tài 

chính 

2021-

2023 

4 

Xây dựng cơ chế trao đổi 

thông tin thường xuyên 

giữa cơ quan điều tra 

PVTM và cơ quan hải quan 

về những vướng mắc phát 

sinh trong quá trình điều tra, 

áp dụng, miễn trừ các biện 

pháp PVTM 

Cơ chế 

trao đổi 

thông tin 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tài 

chính 

2021-

2023 

IV 
Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng 

về lĩnh vực PVTM 

 4.1. Đối với cán bộ, công chức, điều tra viên của Cơ quan điều tra về PVTM 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

1 

Tuyển dụng, đào tạo và phát 

triển đội ngũ cán bộ điều tra 

cả về số lượng và chất 

lượng, có đủ chuyên môn, 

trình độ, đạo đức và phẩm 

chất chính trị  

Báo cáo 

nghiên 

cứu  và đề 

xuất giải 

pháp  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Nội 

vụ 

2023-

2030 

2 

Xây dựng cẩm nang hướng 

dẫn nghiệp vụ điều tra, tiến 

hành các nghiên cứu 

chuyên sâu về PVTM 

Cẩm nang 

cho điều 

tra viên và 

báo cáo 

nghiên 

cứu  

Bộ 

Công 

Thương  

 
2023-

2030 

3 

Đào tạo, bồi dưỡng cho cán 

bộ, công chức, điều tra viên 

của Cơ quan điều tra về 

PVTM  

Khóa đào 

tạo/Tài 

liệu giảng 

dạy   

Bộ 

Công 

Thương  

 
2021-

2030 

4 

Đào tạo chuyên sâu cán bộ 

PVTM thông qua cử cán bộ 

thực tập tại các tổ chức quốc 

tế, văn phòng luật quốc tế, 

cơ quan PVTM nước ngoài, 

trường đại học và cơ quan 

nghiên cứu nước ngoài có 

liên quan 

Khóa đào 

tạo 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao, 

Bộ Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư, Bộ 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

2021-

2030 

5 

Xem xét đề cử cán bộ có đủ 

năng lực, uy tín để tham gia 

các tổ chức quốc tế về giải 

quyết tranh chấp trong lĩnh 

vực PVTM 

 

Việt Nam 

có thành 

viên thuộc 

các tổ 

chức giải 

quyết 

tranh chấp 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao, 

Bộ Tư 

pháp 

2021-

2030 



21 
 

TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

trong lĩnh 

vực 

PVTM 

 

4.2. Đối với cán bộ các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực PVTM, bao 

gồm cả cơ quan trung ương, địa phương và cán bộ thực hiện nhiệm kỳ ở 

nước ngoài 

1 

Xây dựng tài liệu phổ biến 

kiến thức và tổ chức các 

khóa đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho công chức, 

viên chức liên quan đến 

việc điều tra, xử lý các vụ 

việc PVTM, giải quyết 

tranh chấp trong lĩnh vực 

PVTM của các bộ, ngành, 

địa phương, cán bộ đi 

nhiệm kỳ ở nước ngoài  

Khóa đào 

tạo 

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao 

2021-

2030 

2 

Lồng ghép nội dung đào tạo 

về PVTM trong các chương 

trình tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ hàng 

năm của các bộ, ngành, địa 

phương 

Khóa đào 

tạo 

Các Bộ, 

ngành, 

UBND 

các 

tỉnh, 

thành 

phố  

Bộ 

Công 

Thương 

2021-

2030 

 4.3. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội  

1 

Xây dựng tài liệu và đào tạo 

kỹ năng sử dụng và ứng phó 

với các biện pháp PVTM 

cho cộng đồng doanh 

nghiệp, hiệp hội theo các 

mức độ từ cơ bản đến 

chuyên sâu 

Khóa đào 

tạo và đào 

tạo tại chỗ 

Bộ 

Công 

Thương  

VCCI, 

các 

hiệp 

hội 

2021-

2030 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

2 

Cơ quan quản lý nhà nước 

phối hợp với các cơ quan 

truyền thông, các hiệp hội, 

ngành sản xuất có kinh 

nghiệm trong việc sử dụng 

và ứng phó hiệu quả các 

biện pháp PVTM để tuyên 

truyền, phổ biến kinh 

nghiệm thực tiễn cho các 

doanh nghiệp, ngành hàng 

khác 

Đào tạo tại 

chỗ 

Bộ 

Công 

Thương  

VCCI, 

các 

hiệp 

hội 

2021-

2030 

3 

Xây dựng cơ chế hỗ trợ, tư 

vấn doanh nghiệp trong quá 

trình nộp hồ sơ yêu cầu áp 

dụng các biện pháp PVTM 

hoặc ứng phó với các vụ 

việc PVTM nước ngoài liên 

quan đến hàng hóa xuất 

khẩu của Việt Nam 

Đào tạo tại 

chỗ 

Bộ 

Công 

Thương  

VCCI, 

các 

hiệp 

hội 

2021-

2030 

 4.4. Đối với chuyên gia, luật sư, cơ quan nghiên cứu, trường Đại học 

1 

Xây dựng tài liệu và tổ chức 

khóa học cấp chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ tư vấn về 

PVTM cho các chuyên gia 

pháp lý, tư vấn viên về 

PVTM cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa  

Khóa đào 

tạo  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Giáo 

dục và 

đào tạo  

2021-

2030 

2 

- Cơ quan phòng vệ thương 

mại phối hợp với các trường 

Đại học, cơ quan nghiên 

cứu xây dựng chương trình, 

giáo trình, tài liệu giảng dạy 

Tài liệu 

đào tạo  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Giáo 

dục và 

đào tạo  

2021-

2030 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

cho giảng viên và sinh viên 

về biện pháp PVTM. 

-  Tạo điều kiện để giảng 

viên và sinh viên các trường 

Đại học thực tập, nghiên 

cứu thực tế tại Cơ quan điều 

tra PVTM. 

Các 

trường 

đại học  

V Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PVTM 

1 

Xây dựng, đề xuất các sáng 

kiến thúc đẩy quan hệ hợp 

tác chặt chẽ về PVTM trong 

các tổ chức quốc tế, nhất là 

trong khối ASEAN 

    

2 

Xem xét đăng cai tổ chức 

một số diễn đàn quốc tế về 

PVTM  

Báo cáo 

nghiên 

cứu đề 

xuất  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao  

2022-

2025 

3 

Tham gia các diễn đàn quốc 

tế về PVTM để có ý kiến 

phản biện về chính sách, 

pháp luật của các nước gây 

thiệt hại cho doanh nghiệp 

xuất khẩu Việt Nam 

Quyết 

định cử 

cán bộ 

tham gia 

diễn đàn 

và Báo cáo 

kết quả 

tham gia  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ Tư 

pháp, 

Bộ 

Ngoại 

giao  

2021-

2025 

4 

Tham gia sâu vào quá trình 

xây dựng, đàm phán các 

chính sách quốc tế và sửa 

đổi các quy định của WTO 

trong lĩnh vực PVTM  

Báo cáo đề 

xuất tham 

gia đóng 

góp ý kiến 

đối với các 

thảo luận 

tại WTO  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao, 

Bộ Tư 

pháp   

2021-

2025 
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TT Tên nhiệm vụ Sản phẩm 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời 

gian 

5 

Tăng cường cơ chế đối 

thoại với các đối tác thương 

mại lớn, thường xuyên điều 

tra áp dụng biện pháp 

PVTM đối với Việt Nam 

Quyết 

định thành 

lập đoàn 

công tác 

và Báo cáo 

kết quả đối 

thoại  

Bộ 

Công 

Thương  

Bộ 

Ngoại 

giao  

2021-

2025 

 


