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PHỤ LỤC 

CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI  

CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1347 /QĐ-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

I Đào tạo về phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất trong nước 

1 

Tổ chức 02 Hội thảo do Lãnh đạo 

Bộ chủ trì về sử dụng biện pháp 

phòng vệ thương mại trong bối 

cảnh mới  

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Văn phòng Bộ, Cục XNK, Tổng 

cục Quản lý thị trường, VCCI, 

các Hiệp hội ngành hàng, doanh 

nghiệp và đơn vị liên quan, báo 

Công Thương, Tạp chí Công 

Thương 

Tháng 7 - 

tháng 9 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

2 

Tổ chức 10 chương trình đào tạo 

do  Lãnh đạo Cục Phòng vệ 

thương mại chủ trì về phòng vệ 

thương mại cho các Hiệp hội, 

doanh nghiệp thành viên, ngành 

hàng 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục XNK, Cục Công nghiệp, 

Cục Hóa chất, Văn phòng Bộ, 

VCCI và các đơn vị liên quan 

Tháng 6 - 

tháng 12 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

Dự án EDM của 

Ca-na-đa, kinh 

phí xã hội hóa 
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

- Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt 

Nam, Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hiệp hội mía đường; 

- Hiệp hội thép; 

- Hiệp hội nhôm; 

- Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp 

hội Bông sợi; Hiệp hội Da giày; 

- Hiệp hội gốm sứ, vật liệu xây 

dựng; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam;  

- Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam (VASEP); 

- Ngành Hóa chất; 

- Một số ngành công nghiệp hỗ trợ 

(nếu có)  

3 

Tổ chức 02 Hội thảo/khóa đào tạo 

về chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại đối với hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục XNK, Văn phòng Bộ, Tổng 

cục Quản lý thị trường, Tổng 

cục Hải quan, các Hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp, Báo 

Tháng 6 - 

tháng 9 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước đã cấp cho 

Bộ Công Thương, 

kinh phí xã hội 
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

(trong khuôn khổ Đề án 824) Công Thương, Tạp chí Công 

Thương 

hóa (nếu có)  

4 

Tổ chức 02 Hội thảo phổ biến, 

hướng dẫn sử dụng Hệ thống cảnh 

báo sớm các vụ kiện chống bán 

phá giá và nhận biết nguy cơ bị 

điều tra phòng vệ thương mại nước 

ngoài theo Quyết định số 316/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Văn phòng Bộ, Cục XNK, Vụ 

AM, Vụ AP, VCCI, các Hiệp 

hội, ngành hàng, doanh nghiệp, 

Báo CT, Tạp chí CT 

Tháng 6 - 

tháng 12 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

5 

Tổ chức 03 khóa đào tạo về phòng 

vệ thương mại cho các Sở, ngành 

địa phương nhằm nâng cao khả 

năng phối hợp để xử lý các vụ kiện 

phòng vệ thương mại, bảo vệ sản 

xuất trong nước 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục Công nghiệp, Cục Công 

Thương địa phương, Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các đơn vị 

liên quan 

Tháng 6 -

tháng 12 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

6 

Tổ chức Chương trình tập huấn về 

phòng vệ thương mại cho nhóm 

truyền thông của Văn phòng Bộ và 

phóng viên báo chí chuyên trách 

Bộ Công Thương 

Văn phòng 

Bộ, Cục 

Phòng vệ 

thương mại 

Các đơn vị liên quan 

Tháng 7 - 

tháng 9 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

7 

Tổ chức các lớp đào tạo, hướng 

dẫn cho cán bộ, công chức thuộc 

các Vụ Thị trường, cán bộ đi công 

tác tại Thương vụ, Chi nhánh 

thương vụ về nghiệp vụ phòng vệ 

thương mại và các cách xử lý khi 

có thông tin vụ việc phòng vệ 

thương mại do nước bản địa áp 

dụng đối với hàng hóa xuất khẩu 

của Việt Nam 

Văn phòng 

Bộ, Cục 

Phòng vệ 

thương mại 

Các đơn vị liên quan 

Tháng 6 - 

tháng 12 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

II Cung cấp thông tin về phòng vệ thương mại cho các Hiệp hội, ngành sản xuất trong nước 

8 

Soạn thảo, phổ biến cẩm nang 

hướng dẫn, tờ rơi hướng dẫn các 

doanh nghiệp sử dụng, ứng phó 

với các biện pháp phòng vệ thương 

mại trong một số ngành cụ thể:  

- Ngành thép; 

- Ngành gỗ và lâm sản;  

- Ngành thủy sản;  

- Ngành hóa chất;  

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục Công nghiệp, Cục Hóa 

chất, các Hiệp hội liên quan 

Tháng 5 - 

tháng 12 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  



5 
 

TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

- Ngành dệt may;  

- Ngành công nghiệp phụ trợ. 

9 

Chuẩn bị các bài viết về phòng vệ 

thương mại để đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông, cung 

cấp thông tin cho các doanh nghiệp 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Văn phòng Bộ, Báo Công 

Thương, Tạp chí Công Thương 

và các đơn vị liên quan 

Tháng 6 - 

tháng 12 năm 

2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

10 

Xây dựng chuyên mục riêng về 

phòng vệ thương mại cho các 

ngành sản xuất trong nước trên báo 

Công Thương điện tử, tạp chí 

Công Thương điện tử 

  

Báo Công 

Thương, Tạp 

chí Công 

Thương, Cục 

Phòng vệ 

thương mại  

Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất 
Từ tháng 6 

năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

11 

Triển khai bản tin về phòng vệ 

thương mại và cảnh báo sớm để 

hàng tuần gửi các Hiệp hội, tổ 

chức, cá nhân liên quan 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, các Hiệp hội, ngành 

hàng 

Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

12 Xây dựng cổng thông tin điện tử 

để cung cấp thông tin, kết quả 

Cục Phòng 

vệ thương 

Cục TMĐT và các đơn vị liên 

quan 
Năm 2020 Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

phân tích và kết quả cảnh báo sớm 

trong lĩnh vực phòng vệ thương 

mại cho các ngành sản xuất 

mại Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

13 

Khảo sát, đánh giá về hiểu biết, 

năng lực khởi kiện, năng lực kháng 

kiện  phòng vệ thương mại của các 

ngành công nghiệp ưu tiên 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục Công nghiệp, Cục Hóa 

chất, Cục Công Thương địa 

phương, Vụ Khoa học và Công 

nghệ, các đơn vị liên quan  

Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

III Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại 

14 

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao 

năng lực và hiệu quả của công tác 

phòng vệ thương mại trong bối 

cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới” 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Các đơn vị, Bộ, ngành liên quan Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương  

15 

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường 

cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, 

tổ chức trong xử lý vụ việc phòng 

vệ thương mại” 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Các đơn vị, Bộ, ngành liên quan Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương  
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

16 

Xây dựng, triển khai Kế hoạch 

hành động thực hiện Quyết định số 

316/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 

năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và 

vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh 

báo sớm về phòng vệ thương mại” 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Các đơn vị, Bộ, ngành, địa 

phương liên quan 
2020-2025 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

17 

Ban hành Thông tư hướng dẫn 

thực hiện cam kết về phòng vệ 

thương mại trong Hiệp định 

EVFTA 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Vụ CSTM Đa biên, Vụ Pháp 

chế và các đơn vị liên quan 
Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương  

IV Tăng cường công tác thực thi các quy định về phòng vệ thương mại 

18 

Nghiên cứu lồng ghép nội dung 

phòng vệ thương mại vào trong 

các chiến lược, kế hoạch phát triển 

các ngành công nghiệp, đặc biệt là 

các ngành công nghiệp ưu tiên 

Cục Công 

nghiệp, Cục 

Hóa chất 

Cục Phòng vệ thương mại, Cục 

Công Thương địa phương, Vụ 

Kế hoạch, Vụ Khoa học và 

Công nghệ, các đơn vị liên quan 

2020-2025 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

19 
Tiếp tục triển khai Quyết định 

824/QĐ-TTg ngày 24 tháng 07 

năm 2019 của Thủ tướng Chính 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục Xuất nhập khẩu, Tổng cục 

quản lý thị trường, Tổng cục 

Hải quan và các đơn vị, ngành 

2020-2025 
Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

phủ và Nghị quyết số 119/NQ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ   

hàng liên quan kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

20 

Theo dõi, xem xét khởi xướng điều 

tra áp dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại theo quy định pháp 

luật, chủ động bảo vệ sản xuất 

trong nước 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Cục Công nghiệp, Cục Hóa 

chất, Cục Xuất nhập khẩu, Cục 

Công Thương địa phương, 

Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 

2020-2025 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương  

21 

Tăng cường tham gia, bảo vệ lợi 

ích của các doanh nghiệp trong các 

vụ việc điều tra phòng vệ thương 

mại của các nước 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Các Bộ, ngành, Hiệp hội doanh 

nghiệp, doanh nghiệp liên quan 
2020-2025 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương, 

kinh phí xã hội 

hóa (nếu có)  

22 

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp 

nhằm nâng cao năng lực của Cơ 

quan điều tra về phòng vệ thương 

mại 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên 

quan 
Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương  

23 

Nghiên cứu, xây dựng các chính 

sách, phương án đấu tranh, trả đũa 

các nước khác (nếu cần thiết) trong 

trường hợp các nước áp dụng biện 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Vụ CSTM Đa biên, Vụ Pháp 

chế, các Vụ Thị trường và các 

đơn vị liên quan 

Năm 2020 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương 
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TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

NGUỒN KINH 

PHÍ 

pháp phòng vệ thương mại đối với 

hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 

24 

Theo dõi diễn biến các vụ điều tra 

phòng vệ thương mại trong khuôn 

khổ WTO; phối hợp với Phái đoàn 

thường trực tại Geneve để chủ 

động tham gia với tư cách bên thứ 

3 đối với các vụ việc có khả năng 

liên quan tới Việt Nam 

Cục Phòng 

vệ thương 

mại 

Vụ CSTM Đa biên, Vụ Pháp 

chế, Văn phòng Ban chỉ đạo 

liên ngành hội nhập quốc tế về 

kinh tế và các đơn vị liên quan 

2020-2025 

Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ 

Công Thương 

 


