chØ thÞ
cña Thñ t−íng chÝnh phñ Sè 20/2005/CT-TTg
ngμy 09 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc chñ ®éng phßng,
chèng c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i n−íc ngoμi

Trong nÒn th−¬ng m¹i quèc tÕ th−êng nÈy sinh c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i. N−íc ta
ngµy cµng më réng quan hÖ kinh tÕ - th−¬ng m¹i víi n−íc ngoµi, héi nhËp ngµy cµng
s©u vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ vµ do ®ã ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu hµnh vi b¶o hé mËu dÞch,
c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i cña n−íc ngoµi nh−: kiÖn b¸n ph¸ gi¸, chèng trî cÊp, ¸p dông
c¸c biÖn ph¸p "tù vÖ"... còng nh− c¸c vô kiÖn cña c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi.
T×nh h×nh ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé, h÷u
hiÖu ®Ó phßng, chèng c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i nªu trªn, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ n−íc vµ
cña c¸c doanh nghiÖp. V× môc ®Ých ®ã, c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph−¬ng vµ c¸c doanh
nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p d−íi ®©y:

I. Mét sè nguyªn t¾c chñ yÕu trong viÖc
phßng, chèng c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i víi n−íc ngoμi

1. CÇn coi viÖc chñ ®éng phßng ngõa c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i lµ yªu cÇu hµng
®Çu.
2. Khi nÈy sinh vô kiÖn, cÇn tÝch cùc, chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt
®Ó xö lý vô kiÖn theo h−íng h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc ®èi víi
ngµnh s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp n−íc ta.
3. CÇn n¾m v÷ng vµ vËn dông nhuÇn nhuyÔn c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p quèc tÕ
còng nh− ph¸p luËt c¸c n−íc liªn quan vµ ph¸p luËt n−íc ta.
4. Bªn c¹nh viÖc xö lý c¸c khÝa c¹nh ph¸p lý, cÇn ¸p dông ®ång bé nh÷ng biÖn
ph¸p kh¸c, tõ vËn ®éng hµnh lang tíi liªn kÕt víi c¸c bªn bÞ khëi kiÖn vµ c¸c doanh
nghiÖp nhËp khÈu, còng nh− ®Êu tranh trªn mÆt trËn d− luËn.
5. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng tin, h−íng dÉn, hç trî
c¸c doanh nghiÖp; c¸c doanh nghiÖp, HiÖp héi ngµnh hµng ®ãng vai trß chñ yÕu trong
viÖc phßng, chèng c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i víi n−íc ngoµi.
6. C¸c doanh nghiÖp cÇn hiÖp ®ång, liªn kÕt nh»m phßng, chèng c¸c vô kiÖn
th−¬ng m¹i cã nh©n tè quèc tÕ.

II. C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i

§Ó phßng tr¸nh c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau:
1. N¾m v÷ng vµ thùc thi nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh, thñ tôc ph¸p lý quèc tÕ vµ
cña c¸c n−íc nhËp khÈu ®Ó phßng tr¸nh viÖc nÈy sinh c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i.
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2. B¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý chÆt chÏ cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ - th−¬ng m¹i víi c¸c
®èi t¸c n−íc ngoµi.
3. §a d¹ng ho¸ thÞ tr−êng xuÊt khÈu, cã c¬ cÊu xuÊt khÈu hîp lý trªn tõng mÆt
hµng, thÞ tr−êng; tr¸nh t×nh tr¹ng gia t¨ng ®ét biÕn viÖc xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng t¹i
mét thÞ tr−êng trong mét thêi gian ng¾n. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ ¸p dông
mét sè biÖn ph¸p t¹m thêi ®Ó ®iÒu tiÕt luång hµng xuÊt khÈu.
4. Theo dâi s¸t sao, dù b¸o kÞp thêi ®éng th¸i cña c¸c n−íc nhËp khÈu (c¶ nhµ
n−íc lÉn doanh nghiÖp) ®Ó sím cã biÖn ph¸p phßng ngõa.
5. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh cÇn b¶o ®¶m nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ thèng
kª, kÕ to¸n, l−u tr÷ hå s¬... phßng khi nÈy sinh vô kiÖn th× cã ®ñ t− liÖu cÇn thiÕt ®Ó
b¶o vÖ lîi Ých.
6. Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hãa (C/O): tăng
cường c«ng t¸c kiểm tra, gi¸m s¸t việc cấp C/O; chèng hiÖn t−îng gian lËn C/O b»ng
c¸ch nhËp hµng cña n−íc thø ba råi sö dông C/O cña ViÖt Nam ®Ó xuÊt khÈu.
7. HiÖp héi ngµnh hµng ViÖt Nam nÕu thÊy cÇn vµ cã kh¶ n¨ng th× th−¬ng th¶o
víi HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt cña n−íc nhËp khÈu dù kiÕn khëi kiÖn ®Ó cã sù ®iÒu
chØnh thÝch hîp nh»m b¶o ®¶m lîi Ých hîp lý cña c¶ hai bªn, ®ång thêi phèi hîp víi
HiÖp héi c¸c nhµ nhËp khÈu vµ tiªu dïng ®Ó ng¨n ngõa nÈy sinh vô kiÖn.
8. Trong c¸c vô kiÖn ®èi víi doanh nghiÖp ®¬n lÎ th× doanh nghiÖp bÞ khëi kiÖn,
nÕu ®iÒu kiÖn vµ ph¸p luËt cho phÐp th−¬ng th¶o víi bªn nguyªn ®Ó ®i tíi gi¶i ph¸p
tho¶ hiÖp, tr¸nh ®−a vô viÖc ra c¸c c¬ quan thùc thi ph¸p luËt.

III. C¸c biÖn ph¸p xö lý khi c¸c vô kiÖn
th−¬ng m¹i nÈy sinh

Khi nÈy sinh vô kiÖn cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau:
1. Bé Th−¬ng m¹i phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao (bao gåm c¶ C¬ quan ®¹i diÖn
ngo¹i giao ë n−íc ph¸t sinh vô kiÖn) kÞp thêi cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp vµ HiÖp
héi ngµnh hµng mäi th«ng tin cÇn thiÕt (luËt ph¸p n−íc së t¹i, tr×nh tù tiÕn hµnh vô
kiÖn, c¸c nguyªn ®¬n...), ®ång thêi h−íng dÉn cÆn kÏ c¸c c«ng viÖc cÇn tiÕn hµnh.
2. NÕu vô kiÖn liªn quan tíi nhiÒu doanh nghiÖp th× HiÖp héi ngµnh hµng ®øng
ra liªn kÕt, ®iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp.
C¸c doanh nghiÖp cÇn ®¸p øng ®Çy ®ñ, ®óng thÓ thøc vµ thêi h¹n c¸c yªu cÇu mµ
c¬ quan ®iÒu tra n−íc ngoµi ®Æt ra, chuẩn bị chu đ¸o và tÝch cực hợp t¸c víi cơ quan
điều tra nước ngoài trong c¸c cuộc điều tra tại chỗ.
C¸c doanh nghiÖp cÇn phèi hîp ho¹t ®éng mét c¸ch chÆt chÏ, kh«ng g©y khã
kh¨n cho ho¹t ®éng chung, kh«ng hµnh ®éng ®¬n lÎ v× lîi Ých riªng.
3. C¸c doanh nghiÖp cÇn cö nh÷ng c¸n bé, chuyªn gia cã kiÕn thøc vÒ ph¸p lý,
cã kinh nghiÖm tham gia xö lý c¸c vô kiÖn, nÕu cÇn th× thuª C«ng ty t− vÊn luËt trong
hoÆc ngoµi n−íc ®Ó gióp xö lý vô kiÖn.
4. C¸c doanh nghiÖp (hoÆc HiÖp héi ngµnh hµng) cÇn nghiªm chØnh theo ®uæi vô
kiÖn, nÕu thñ tôc ®ßi hái hoÆc cho phÐp th× cÇn cö ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn tham dù c¸c
phiªn ®iÒu trÇn, xÐt xö.
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5. TÝch cùc tiÕn hµnh hoạt động vận động hành lang (lobby) và quan hệ c«ng
chóng (public relations) ®Ó hç trî cho viÖc kh¸ng kiện. C¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm,
HiÖp héi ngµnh hµng, c¸c doanh nghiÖp liªn quan cÇn chñ ®éng cung cÊp th«ng tin,
®Þnh h−íng cho c¸c c¬ quan truyÒn th«ng ®Ó hç trî cho viÖc xö lý vô kiÖn.
6. Tuú tr−êng hîp cô thÓ vµ quy ®Þnh cña luËt ph¸p cã thÓ ®−a ra xö lý t¹i c¸c
thÓ chÕ song ph−¬ng hoÆc ®a ph−¬ng vÒ träng tµi hoÆc hoµ gi¶i, kÓ c¶ t¹i WTO sau khi
n−íc ta gia nhËp.
7. Trong qu¸ tr×nh xö lý vô kiÖn, nÕu c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p cho phÐp vµ cã
kh¶ n¨ng hiÖn thùc th× tiÕn hµnh ®µm ph¸n víi c¸c ®èi t¸c h÷u quan vÒ gi¶i ph¸p tho¶
hiÖp.
8. Sau khi kÕt thóc vô kiÖn, c¸c Bé, ngµnh, HiÖp héi ngµnh hµng, c¸c doanh
nghiÖp liªn quan phèi hîp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thùc thi c¸c ph¸n quyÕt,
rót kinh nghiÖm, s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó h¹n chÕ hËu qu¶ (nÕu cã) ®èi víi
ngµnh hµng m×nh.

IV. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c c¬ quan
nhμ n−íc, c¸c doanh nghiÖp, HiÖp héi ngμnh hμng,
c¸c tæ chøc x∙ héi

1. Bộ Thương mại
Giữ vai trß điều phối giữa c¸c Bộ, ngành trong việc phßng ngõa vµ giải quyết
c¸c vụ kiện thương mại với nước ngoài.
a) N¾m v÷ng luật ph¸p quốc tế (WTO) và luật ph¸p nước sở tại liªn quan đến
tranh chÊp th−¬ng m¹i quèc tÕ, phối hợp với c¸c Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng và
c¸c địa phương tuyªn truyền, phổ biến cho c¸c doanh nghiệp;
b) Chỉ đạo bộ phận Thương vụ ë n−íc ngoµi cung cấp số liệu thống kª thÞ
phần xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường n−íc së t¹i; t×m hiểu t×nh h×nh c¸c
nước xuất khẩu chÝnh cã mặt hàng xuất khẩu tương tự như Việt Nam và thị phần
xuất khẩu của những nước này, ®éng th¸i cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ nhµ
n−íc së t¹i... ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp;
c) §−a ra c¸c c¶nh b¸o sím vÒ kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra vô kiÖn, gãp ý cho c¸c
doanh nghiÖp, HiÖp héi ngµnh hµng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp vµ chuÈn bÞ ®èi phã
víi vô kiÖn;
d) Tiếp nhận, nghiªn cứu và tổng hợp c¸c th«ng tin đầu tiªn về c¸c vụ kiện
(đơn kiện, nguyªn đơn, số liệu thống kª liªn quan...) để cã biện ph¸p xử lý kịp thời;
®) Phối hợp với c¸c Bộ quản lý sản xuất và cơ quan cã liªn quan x©y dùng
ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt vô kiÖn, hỗ trợ c¸c doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị c¸c tài
liệu cần thiết;
e) Hỗ trợ doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng x©y dựng phương ¸n thÞ
trường ®Ó phßng tr¸nh tranh chÊp th−¬ng m¹i quèc tÕ. Hướng dẫn c¸c doanh nghiệp
thùc thi ph¸n quyÕt, khắc phục t¸c động tiªu cùc của vụ kiện;
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g) T×m hiểu th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c c«ng ty t− vÊn luËt, c«ng ty vËn ®éng
hµnh lang ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp;
h) Phối hợp với Bộ Ngoại giao tiến hành vËn ®éng hµnh lang vµ thùc hiÖn c¸c
quan hệ c«ng chóng t¹i c¸c n−íc së t¹i ñng hé quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam, b¶o ®¶m ®èi xö c«ng b»ng;
i) Phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao x©y dùng, cñng cè Th−¬ng vô t¹i mét sè n−íc lµ
®èi t¸c lín cña n−íc ta ®Ó cã thÓ lµm trßn nhiÖm vô trong viÖc xö lý c¸c vô tranh chÊp
th−¬ng m¹i;
k) Qu¶n lý vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc cÊp Chøng nhËn xuÊt xø C/O, ph¶i kiÓm tra
kü nguån gèc hµng ho¸ tr−íc khi cÊp C/O vµ cã biÖn ph¸p kiªn quyÕt ng¨n chÆn viÖc
gi¶ m¹o hoÆc cÊp sai C/O dÉn tíi c¸c vô kiÖn.
2. Bộ Ngoại giao
a) Tiến hành vận động ngo¹i giao để phản b¸c c¸c quan điểm sai tr¸i, tranh thñ
sù ñng hé hoÆc th«ng c¶m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, b¶o ®¶m vô viÖc ®−îc
xö lý c«ng b»ng;
b) Trong trường hợp cã nhiều nước cïng bị kiện, cïng víi Bộ Thương mại
tăng cường vận động, phối hợp với c¸c nước bị kiện để cã đối s¸ch chung (nÕu cÇn
thiÕt) trong việc ngăn chặn và đối phã với vụ kiện;
c) Chỉ đạo C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao ë n−íc ngoµi thu thập, theo dâi th«ng tin
để hỗ trợ cho c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, HiÖp héi ngµnh hµng trong nước giải
quyết vụ kiện vµ cung cÊp th«ng tin, hç trî doanh nghiÖp trong viÖc lùa chän C«ng ty
t− vÊn luËt, C«ng ty vËn ®éng hµnh lang;
d) Theo dâi chặt chẽ, tổng hợp dư luận b¸o chÝ trong qu¸ tr×nh diễn biến vụ
kiện, đề xuất phương ¸n xử lý;
®) Củng cè C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao t¹i c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu chñ lùc cña
n−íc ta ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gãp phÇn xö lý tho¶ ®¸ng c¸c vô tranh chÊp th−¬ng m¹i.
3. Bộ Kế hoạch vµ Đầu tư
a) Rµ so¸t vµ ®iÒu chØnh l¹i c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh nªu trong giÊy phÐp ®Çu t−
(tû lÖ xuÊt khÈu b¾t buéc, tû lÖ néi ®Þa ho¸...), nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chøng minh cho
c¸c doanh nghiÖp ®ang thùc sù ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng phï hîp
víi c¸c nguyªn t¾c cña Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi - WTO;
b) Phèi hîp víi c¸c Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp,
Khu chÕ xuÊt t¨ng c−êng theo dâi, ng¨n ngõa nh÷ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã
vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã thÓ cã nh÷ng hµnh vi kh«ng minh b¹ch ®−a tíi c¸c vô kiÖn
quèc tÕ; l−u ý xem xÐt kü viÖc cÊp phÐp ®Çu t− cho c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoµi ®Çu
t− vµo ViÖt Nam gia c«ng, l¾p r¸p ®¬n gi¶n hoÆc s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng mµ t¹i n−íc
chÝnh quèc cña hä ®ang bÞ kiÖn hoÆc ®ang bÞ ¸p dông thuÕ b¸n ph¸ gi¸ ...;
c) Trong tr−êng hîp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã s¶n phÈm,
dÞch vô xuÊt khÈu ra n−íc ngoµi bÞ kiÖn, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− cïng Bé Th−¬ng m¹i,
c¸c Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c Ban Qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt cã tr¸ch
nhiÖm h−íng dÉn, gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp nµy phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp, HiÖp
héi ngµnh hµng ViÖt Nam ®Ó phèi hîp trong viÖc xö lý c¸c vô kiÖn ®−îc nªu trong ChØ
thÞ nµy, nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸c nhµ ®Çu t−.
4. Bé Tµi chÝnh
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a) Phèi hîp víi Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, HiÖp héi ngµnh
hµng phæ biÕn, cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh liªn quan ®Õn kÕ to¸n,
kiÓm to¸n, h−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp tu©n thñ nguyªn t¾c qu¶n lý minh b¹ch sæ
s¸ch kÕ to¸n lµm c¬ së cho ®Êu tranh tù b¶o vÖ quyÒn lîi cña doanh nghiÖp nÕu xÈy ra
c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i;
b) Hç trî c¸c doanh nghiÖp xö lý c¸c v−íng m¾c vÒ hÖ thèng tµi chÝnh, kÕ to¸n,
gi¶i thÝch c¸c v¨n b¶n liªn quan khi cã ®Ò nghÞ;
c) Rµ so¸t l¹i vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam phï hîp
víi th«ng lÖ quèc tÕ ®Ó tr¸nh t¹o nªn mét nguyªn cí cho c¸c vô kiÖn.
5. C¸c Bộ, ngành quản lý sản xuất liªn quan cã tr¸ch nhiÖm
a) H−íng dÉn, hç trî c¸c doanh nghiÖp x©y dùng chiÕn l−îc xuÊt khÈu phï hîp
để tr¸nh nguy cơ bÞ kiện;
b) Chñ tr×, phối hợp với Bé Th−¬ng m¹i vµ c¸c Bộ, ngành cã liªn quan tiến
hành khảo s¸t, theo dâi t×nh h×nh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của c¸c doanh
nghiệp Việt Nam nằm trong danh s¸ch cã nguy c¬ bị kiện cao ®Ó h−íng dÉn ph−¬ng
c¸ch phßng ngõa kh¶ n¨ng bÞ kiÖn;
c) Trªn c¬ së theo dâi, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ th«ng tin thÞ tr−êng ®èi víi s¶n phÈm,
dÞch vô thuéc ngµnh m×nh qu¶n lý, tăng cường c«ng t¸c dự b¸o thị trường, cung cấp
cho doanh nghiÖp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thị phần xuất khẩu của Việt Nam và c¸c
nước kh¸c t¹i c¸c thị trường chÝnh ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp, HiÖp héi ngµnh hµng cã
thªm th«ng tin ®Þnh h−íng, ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hîp lý;
d) Phối hợp với Bé Th−¬ng m¹i vµ Bộ/ngµnh cã liªn quan, h−íng dÉn, hç trî
c¸c HiÖp héi ngµnh hµng, doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh xử lý vụ kiện, xö lý c¸c hËu
qu¶ cña vô kiÖn.
6. C¸c cơ quan kh¸c
a) Bé T− ph¸p vµ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o kh¶o s¸t sè l−îng, tr×nh ®é c¸n bé
ph¸p lý hiÖn cã, sinh viªn luËt ph¸p quèc tÕ; trªn c¬ së ®ã x©y dùng ph−¬ng ¸n ®µo
t¹o, båi d−ìng c¸n bé chuyªn ngµnh tham gia xö lý c¸c vô tranh chÊp, kiÖn tông
th−¬ng m¹i quèc tÕ kÓ c¶ ë n−íc ngoµi b»ng häc bæng Nhµ n−íc, nh»m môc tiªu ®Õn
n¨m 2010 cã ®ñ c¸n bé c¶ vÒ sè l−îng vµ n¨ng lùc chuyªn m«n tham gia c¸c vô kiÖn
th−¬ng m¹i quèc tÕ;
b) Bé Néi vô phèi hîp víi Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ mét
sè HiÖp héi ngµnh hµng chñ yÕu nh»m cñng cè bé m¸y, c¬ chÕ ho¹t ®éng, c¸n bé cã
®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng c¸c nhiÖm vô nªu trªn;
c) Tõng Bé, ngµnh theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh phối hợp với Bé Th−¬ng
m¹i, c¸c Bộ/ngành cã liªn quan, hç trî c¸c HiÖp héi ngµnh hµng, doanh nghiÖp trong
qu¸ tr×nh xử lý vụ kiện.
7. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng
Phối hợp với c¸c Bộ, ngành:
a) Hỗ trợ c¸c doanh nghiệp trong viÖc xö lý c¸c vô kiÖn;
b) Tuyªn truyền phổ biến cho ng−êi s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiệp về hệ thống
luật ph¸p quốc tế và của Việt Nam liªn quan đến c¸c biện ph¸p chống b¸n ph¸ gi¸,
chống trợ cấp và tự vệ…;
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c) Gi¸m s¸t hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của c¸c doanh nghiệp
trªn địa bàn để hạn chế c¸c hành vi cã thÓ g©y nguy c¬ bÞ kiÖn ảnh hưởng tiªu cực
tới qu¸ tr×nh xö lý và kết quả vụ kiện;
d) Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh, HiÖp héi ngµnh hµng cung cÊp cho
ng−êi s¶n xuÊt, doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn th«ng tin dự b¸o thị trường, chÝnh s¸ch của
c¸c nước tiªu thụ sản phẩm của địa phương, để từ ®ã định hướng quy hoạch sản
xuất hàng xuất khẩu phï hợp víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng thÕ giíi, tr¸nh bÞ r¬i vµo
c¸c vô kiÖn;
®) Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, HiÖp héi ngµnh hµng xö lý hËu qu¶ cña c¸c vô
kiÖn; hç trî ng−êi s¶n xuÊt vµ c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc khã kh¨n.
8. C¸c doanh nghiệp vµ Hiệp hội ngành hàng
a) C¸c biện ph¸p phßng tr¸nh bị kiện
- X©y dựng chiến lược xuÊt khÈu hµng ho¸ theo h−íng đa dạng ho¸ thị trường
và sản phẩm, cã c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu hîp lý trªn tõng thÞ tr−êng, tr¸nh gia t¨ng
qu¸ nhanh kim ng¹ch xuất khẩu một sè mặt hàng với khối lượng lớn vào một nước,
t¹o ra nguyªn cí ®Ó tiến hành c¸c vụ kiện thương mại;
- Tho¶ thuËn Quy chÕ ho¹t ®éng cña ngµnh hµng ®Ó điều hßa sản xuất, kinh
doanh giữa c¸c thành viªn, phèi hîp xóc tiÕn th−¬ng m¹i, chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý, tr¸nh
cạnh tranh kh«ng lµnh m¹nh g©y thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp Việt Nam,
tạo điều kiện để ph¸t sinh c¸c vụ kiện chống b¸n ph¸ gi¸;
- Th−êng xuyªn theo dâi chặt chẽ c¸c th«ng tin vÒ thị trường xuất khẩu: gi¸
cả, số lượng, chủng loại mặt hàng, ®éng th¸i c¸c n−íc nhËp khÈu vµ c¸c n−íc liªn
quan để chủ động điều tiết hoạt động cña c¸c doanh nghiệp, tr¸nh n¶y sinh c¸c vô
kiÖn;
- Chống gian lận thương mại, bảo vệ uy tÝn, lợi Ých chung của cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam;
- Chó träng ®µo t¹o c¸n bé nghiÖp vô cã tr×nh ®é cao vµ n¨ng lùc thùc hiÖn luËt
ph¸p quèc tÕ; n¾m v÷ng luËt ph¸p c¸c n−íc nhËp khÈu, c¸c quy ®Þnh cña c¸c tæ chøc
quèc tÕ kÓ c¶ WTO... ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu an toµn, hiÖu qu¶, chñ ®éng phßng, tr¸nh
c¸c vô kiÖn th−¬ng m¹i; tæ chøc c¸c ®¬n vÞ ph¸p lý, hîp t¸c víi c¸c C«ng ty t− vÊn luËt
®Ó b¶o ®¶m c¸c hîp ®ång kinh tÕ chÆt chÏ vµ tham gia xö lý c¸c vô kiÖn khi n¶y sinh.
b) C¸c biện ph¸p xử lý khi c¸c vụ kiện cã nguy cơ hoặc đã xảy ra
- Hiệp hội ngµnh hµng cã tr¸ch nhiÖm: (i) x©y dựng Quy chế phối hợp giữa
c¸c doanh nghiệp tham gia vụ kiện (chia sÎ tr¸ch nhiÖm, ph©n c«ng nhiÖm vô, ®ãng
gãp tµi chÝnh...), nh»m thèng nhÊt hành động; (ii) lµm ®Çu mèi trong quan hÖ gi÷a
doanh nghiệp với c¸c cơ quan quản lý nhµ n−íc, là người ph¸t ng«n chÝnh thức
tr−íc c«ng luận vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn vô kiÖn; (iii) thu thập th«ng tin qua
nhiều kªnh kh¸c nhau như c¬ quan thùc thi ph¸p luËt cña n−íc khëi kiÖn, c¸c nhà
nhập khẩu, C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, th−¬ng m¹i Việt Nam và c¸c c«ng ty tư vấn
nước ngoài ®Ó ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh xö lý vô kiÖn; (iv) liªn kết chặt chẽ với đối t¸c
nhập khẩu, c¸c tổ chức, c¸ nh©n của nước nhập khẩu cã quyền lợi liªn quan ë
nước khởi kiện để t×m c¸c biện ph¸p giải quyết vụ kiện; x©y dựng c¸c phương ¸n
vµ vận động để bªn khởi kiện rót đơn kiện vµ (v) lµ mét bªn tham gia c¸c vô kiÖn
hoÆc cïng doanh nghiÖp liªn quan tham gia vô kiÖn;
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- T×m kiÕm, th−¬ng th¶o, ký kÕt hîp ®ång thuª C«ng ty t− vÊn ph¸p luËt trong
hoÆc ngoµi n−íc;
- C¸c doanh nghiệp cã thÓ thành lập c¸c nhãm/tổ/Uû ban hành động ®Ó hợp
t¸c, chủ động giải quyết cã kÕt qu¶ vụ kiện;
- Doanh nghiÖp cÇn: (i) thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng vµ hµnh ®éng
theo chØ ®¹o chung cña HiÖp héi ngµnh hµng; (ii) chñ ®éng chuẩn bị hồ sơ, sổ s¸ch kế
to¸n, chứng từ, c¸c lập luận tù chứng minh kh«ng b¸n ph¸ gi¸ và nguồn nh©n lực
của doanh nghiÖp để đối phã và giải quyết vụ kiện; (iii) dự trï kinh phÝ giải quyết
vụ kiện và nhanh chóng x©y dựng c¸c phương ¸n bảo vệ; (iv) hợp t¸c với bªn nước
ngoài trong qu¸ tr×nh điều tra, đặc biệt lµ trong giai đoạn điều tra tại chỗ; (v) c©n
nhắc viÖc cam kết điều chỉnh gi¸ (thoả thuận khung gi¸ b¸n tối thiểu) và tự nguyện
hạn chế số lượng nhằm giảm sức Ðp của vụ kiện.
c) C¸c biện ph¸p sau khi đ· cã ph¸n quyết cuối cïng cña vụ kiện
Hiệp hội ngành hàng vµ doanh nghiệp phèi hîp ®Ó gi¶m thiÓu hËu qu¶ cña vô
kiÖn (nÕu cã), kÓ c¶ viÖc tiÕp tôc khiÕu n¹i, s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, kinh doanh.
9. Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI)
a) Th«ng qua quan hệ hợp t¸c với c¸c Phßng Th−¬ng m¹i quốc tế, Hiệp hội, tổ
chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp c¸c nước tạo dư luận kh¸ch quan ủng hộ
doanh nghiệp Việt Nam trong c¸c vụ kiện thương mại tại nước bị khởi kiện và tại
c¸c nước bạn hàng xuất khẩu với Việt Nam, đặc biệt là trong c¸c vụ kiện chống
b¸n ph¸ gi¸ và biện ph¸p tự vệ;
b) Hç trî c¸c Hiệp hội ngành hàng x©y dựng Quy chế hợp t¸c giữa c¸c doanh
nghiệp thành viªn để chủ động phßng, tr¸nh c¸c vụ kiện thương mại, tr−íc hÕt lµ
Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu chủ lực và c¸c Hiệp hội ngành hàng mới thành lập;
x©y dựng cơ chế hợp t¸c giữa Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam víi c¸c
Hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ th«ng tin về thị trường xuất khẩu, cảnh b¸o về c¸c
khả năng bị kiện; tuyªn truyền phổ biến c¸c kiến thức, kinh nghiệm ph¸p lý liªn
quan đến c¸c vụ kiện thương mại ...;
c) Đối với những vụ kiện liªn quan đến nhiều ngành hàng và trong một số
trường hợp cần thiết, nÕu thñ tôc ph¸p lý cho phÐp Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng
nghiÖp ViÖt Nam cã thể tham gia trực tiếp như một bªn trong vụ kiện thương mại;
d) Hç trî doanh nghiÖp trong viÖc lùa chän luËt s−, C«ng ty t− vÊn n−íc ngoµi,
vËn ®éng hµnh lang, quan hÖ c«ng céng;
®) Phèi hîp chÆt chÏ víi Bé Th−¬ng m¹i, Bé Ngo¹i giao trong qu¸ tr×nh thùc
hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nªu trªn;
e) Trong ph¹m vi ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø C/O ®−îc ph©n c«ng, qu¶n
lý chÆt chÏ viÖc cÊp C/O, ph¶i kiÓm tra kü nguån gèc hµng ho¸ tr−íc khi cÊp C/O vµ
cã biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, h−íng dÉn doanh nghiÖp, HiÖp héi ngµnh hµng kiªn quyÕt
ng¨n chÆn viÖc gi¶ m¹o hoÆc cÊp sai C/O.
V. Tæ chøc thùc hiÖn

1. Bé Th−¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ, Phßng Th−¬ng
m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, tæng hîp b¸o c¸o Thñ t−íng
ChÝnh phñ viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
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2. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, Chñ
tÞch Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn
nghiªm chØnh, ®Çy ®ñ ChØ thÞ nµy. Tr−êng hîp ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò v−ît thÈm
quyÒn cÇn b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt, cho ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó thùc hiÖn.

