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1  Lƣu ý: những th ng tin mật đƣợc thể hiện bởi thuật ngữ “lƣu hành h n chế” theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Chỉ có những tài liệu nào có ghi rõ “lƣu hành h n chế” mới đƣợc coi là tài liệu mật theo quy định t i Điều   Nghị 

định 150/2003/NĐ-CP ngày 08/12/2003. Do vậ , bấ  kỳ nộ  d n  n o m n    ôn    n mậ  p ả   ƣợc      õ “lƣ  

  n   ạn c  ”. 

mailto:GiangPC@moit.gov.vn
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MỤC A - HƢỚNG DẪN CHUNG ĐỂ HOÀN THÀNH BẢN CÂU HỎI 

 

Bản c u hỏi điều tra này dành cho các nhà xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam. 

Cục Quản lý c nh tranh (sau đ y g i là Cục QLCT) tiến hành điều tra dựa trên đơn 

khiếu n i của ngành sản xuất trong nƣớc cho rằng nhập khẩu HÀNG HÓA đã và đang g y 

ra thiệt h i nghiêm tr ng cho ngành sản xuất trong nƣớc. 

Cục QLCT có quyền yêu cầu thêm các bằng chứng hoặc th ng tin vào bất cứ thời 

điểm nào trong quá trình điều tra. Điều quan tr ng là những ngƣời chịu trách nhiệm trả lời 

bản c u hỏi này phải cung cấp các nguồn tài liệu mà h  đã sử dụng để trả lời bản c u hỏi. 

Các c u trả lời phải chính xác và đầy đủ chi tiết. 

Để biết thêm th ng tin đề nghị liên hệ với Cục QLCT theo địa chỉ đƣợc nêu trong 

bản c u hỏi này. 

Đ  n  ị  ọc kỹ n ữn       dƣớ   â    ƣớc k      n v o bản câ   ỏ          . 

Những chi tiết đƣợc yêu cầu trong bản c u hỏi điều tra này sẽ cung cấp cho Cục 

QLCT những th ng tin cần thiết để tiến hành điều tra. Do vậy tất cả các c u hỏi phải đƣợc 

trả lời theo mẫu yêu cầu và trong thời h n đã đƣợc quy định. Trong quá trình điều tra tiếp 

theo, Quý công ty có trách nhiệm hợp tác toàn diện với Cục QLCT. 

Cục QLCT sẽ t o điều kiện để tất cả các bên liên quan có cơ hội tiếp cận với các 

th ng tin kh ng mật liên quan tới việc bảo vệ quyền lợi của h  kể cả các th ng tin đƣợc 

Cục QLCT sử dụng trong quá trình điều tra. 

Các th ng tin thƣơng m i có tính chất mật (những th ng tin mà nếu bị tiết lộ chúng 

sẽ t o lợi thế cho đối thủ c nh tranh) hoặc những th ng tin đƣợc cung cấp với yêu cầu 

đƣợc bảo mật sẽ đƣợc Cục QLCT coi là th ng tin mật nếu lý do bảo mật là hợp lý. 

Các bên yêu cầu bảo mật th ng tin do mình cung cấp cần phải: 
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(a) Xác định rõ th ng tin cần đƣợc bảo mật, 

(b) Nêu lý do yêu cầu bảo mật, 

(c) Cung cấp bản lƣu hành c ng khai hoặc bản tóm tắt để lƣu hành c ng khai của 

các th ng tin đƣợc yêu cầu bảo mật. Nếu bên cung cấp th ng tin cho rằng th ng 

tin đó kh ng thể tóm tắt đƣợc thì phải có văn bản giải thích lý do t i sao. Phần 

trả lời trong bản lƣu hành c ng khai phải thống nhất với phần trả lời trong bản 

lƣu hành h n chế, trong đó các th ng tin đƣợc yêu cầu bảo mật đã đƣợc lo i bỏ 

hoặc đã đƣợc tóm tắt l i. 

Kh ng đƣợc để trống bất cứ c u hỏi hay phần nào. Nếu c u trả lời nào là “kh ng” 

hoặc “kh ng áp dụng” thì c ng ty phải giải thích rõ điều đó. Để bảo vệ quyền lợi của 

chính Quý c ng ty, đề nghị trả lời chính xác, đầy đủ và gửi k m tất cả các tài liệu chứng 

minh cần thiết. 

Phần trả lời của c ng ty cần đƣợc chứng minh bằng các chứng cứ nhƣ hóa đơn 

thƣơng m i, bảng chi phí, v.v… C ng ty kh ng cần gửi những chứng cứ này cùng với bản 

trả lời trừ khi đƣợc yêu cầu, nhƣng phải sẵn sàng xuất trình khi đƣợc yêu cầu vào bất kỳ 

thời điểm nào của quá trình điều tra. 

Điều cần lƣu ý khi cung cấp các tệp tin (file) điện tử: 

Tất cả các bảng dữ liệu phải đƣợc lập dƣới d ng bảng MS Excel, tốt nhất đƣợc gửi 

bằng đĩa CD hoặc ổ ghi dữ liệu USB. Phải cung cấp đầy đủ các th ng tin về định d ng để 

đảm bảo việc khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả. Tất cả các bảng Excel phải đƣợc đặt 

tên phù hợp với tiêu đề tƣơng ứng trong bản c u hỏi điều tra. 

Phần trả lời bản c u hỏi phải đƣợc điền trên cả bản in (hardcopy) và bản điện tử 

(softcopy). Bản in phải đƣợc gửi đến Cục QLCT trƣớc khi hết h n theo địa chỉ sau: 

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH - BỘ CÔNG THƢƠNG 

Số 25 Ng  Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện tho i: ( 4 4) 2220 5002 

Fax: (84 4) 2220 5003 
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Email: giangPC@moit.gov.vn 

Bản điện tử phải đƣợc gửi đến địa chỉ email của Cục QLCT. Tiêu đề của thƣ phải 

đƣợc ghi rõ là “T ả lờ  bản           ự vệ  ố 09-KN-TVE-01”. Trong thƣ phải nêu rõ 

tên, địa chỉ của c ng ty; tên, chức vụ và điện tho i liên hệ của ngƣời đ i diện trả lời bản 

c u hỏi này. 

Bản in phải gửi k m với bản điện tử. Cả hai bản phải có cùng nội dung. Trong 

trƣờng hợp kh ng đủ chỗ khi trả lời trên giấy hoặc c ng ty cho rằng mình kh ng thể trả 

lời đƣợc, hãy liên hệ với một trong các cán bộ phụ trách vụ việc. 

Lƣu ý rằng các th ng tin mà c ng ty cho là mật có thể đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Ví dụ về th ng tin mật: 

2004 2005 2006 

20.000 VND 30.000 VND 40.000 VND 

 

Bản tóm tắt để lƣu hành c ng khai có thể nhƣ sau: 

2004 2005 2006 

= 100 150 200 

 Lƣu ý rằng nếu c ng ty nộp thêm bất kỳ tài liệu nào, c ng ty cần phải nộp cả bản 

tóm tắt để lƣu hành công khai. 

T ờ   ạn: 

Bản trả lời c u hỏi của c ng ty cùng với các tài liệu chứng minh phải đƣợc gửi tới 

Cục QLCT trong vòng 40 ngày kể từ ngày quyết định tiến hành điều tra, hoặc sớm hơn 

nếu có thể. 

N ôn n ữ: 

Ng n ngữ trả lời bản c u hỏi điều tra này là Tiếng Việt. 

mailto:giangPC@moit.gov.vn
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MỤC B - HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA 

 

HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA 

Hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra là kính nổi có xuất xứ từ nhiều nƣớc, hiện t i 

đƣợc ph n lo i theo mã số thuế HS  005 21  0 00 và  005 2   0 00. 

SO SÁNH 

Hãy so sánh hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra do c ng ty xuất khẩu từ các nƣớc 

ngoài Việt Nam với hàng hóa đƣợc sản xuất và bán ở Việt Nam. Xác định bất kỳ sự khác 

biệt nào về đặc tính vật lý và/hoặc mục đích sử dụng cuối cùng của hàng hóa đƣợc nhập 

khẩu và hàng hóa đƣợc sản xuất và bán ở Việt Nam. 
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MỤC C - THÔNG TIN CHUNG 

 

C.1. Thông tin chung 

Tên công ty:  ...............................................................................................................  

Lo i hình công ty:  ......................................................................................................  

Địa chỉ:  ......................................................................................................................  

Điện tho i:  .................................................................................................................  

Fax:  ............................................................................................................................  

Email:  ........................................................................................................................  

Ngƣời liên hệ (tên và chức vụ trong c ng ty):  ..........................................................  

C.2. C ủ  ở  ữ      n ữn  cổ  ôn  c ín  

Tổng số vốn cổ đ ng: 

Lập danh sách các cổ đ ng chính của c ng ty (bao gồm phần vốn góp của h ). 

Vui lòng ghi rõ nếu các cổ đ ng tham gia vào việc sản xuất và/hoặc bán hàng hóa 

thuộc đối tƣợng điều tra. 

C.3. Cơ cấ   ổ c ức củ  côn     

Phác thảo cơ cấu tổ chức chính của c ng ty và các đơn vị trực thuộc/chi nhánh. 

C.4. Đị    ểm lƣ    ữ     l ệ  

Cung cấp biểu đồ phác thảo cơ cấu tổ chức của c ng ty và các c ng ty liên kết. 

C.5. Loạ    n   ó  
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Lập danh sách tất cả các hàng hóa c ng ty sản xuất theo bảng dƣới đ y trong năm 

2008. Chỉ rõ sự khác biệt giữa các “hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra” khác nhau nhƣ đã 

trình bày ở Mục B. 

HÀNG HÓA Sản lƣợn   ản x ấ  

(m2QTC) 

Tỷ lệ %   ên  ổn  

 ản lƣợn  

Hàng hóa thuộc đối tƣợng 

điều tra số 

  

Hàng hóa thuộc đối tƣợng 

điều tra số 

  

………………   

………………   

Các hàng hóa khác   

Tổng số hàng hóa   

Gửi k m bản m  tả tính chất kỹ thuật, nếu có, cùng với sách hƣớng dẫn bán hàng 

và các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể đối với từng hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra đƣợc c ng 

ty xuất khẩu vào thị trƣờng Việt Nam. 

C.6. Sổ  ác   ƣợc k ểm  oán 

Gửi k m theo các sổ sách kế toán đã đƣợc kiểm toán (bảng c n đối kế toán, báo 

cáo kết quả ho t động kinh doanh) trong 03 năm tài chính gần nhất của c ng ty. 

C.7. Tổn  k ố  lƣợn    n  bán 

Hãy điền vào bảng dƣới đ y: 

 2005 2006 2007 2008 Q   I 

2009 

TỔNG KHỐI LƢỢNG 

HÀNG BÁN CỦA CÔNG TY  
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Thị trƣờng nội địa      

Việt Nam      

Các nƣớc thứ ba khác      

TỔNG KHỐI LƢỢNG 

HÀNG BÁN CỦA TẤT CẢ 

CÁC HÀNG HOÁ THUỘC 

ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA 

     

Thị trƣờng nội địa      

Việt Nam      

Các nƣớc thứ ba khác      

 

C.8. Tổn  do n      bán   n  (  á   ị    ần k ôn  b o  ồm     ,     k    ã   ừ    

 ấ  cả các k oản k ấ    ừ) 

Hãy điền vào bảng dƣới đ y: 

 2005 2006 2007 2008 Q   I 

2009 

TỔNG DOANH THU      

Thị trƣờng nội địa      

Việt Nam      

Các nƣớc thứ ba khác      

TỔNG DOANH THU CỦA 

TẤT CẢ CÁC HÀNG HÓA 

THUỘC ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU 

TRA 

     

Thị trƣờng nội địa      

Việt Nam      

Các nƣớc thứ ba khác      

 

C.9. Lợ  n  ận củ  côn     (%) 

 2005 2006 2007 2008 Q   I 
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2009 

Tổng các ho t động      

Thị trƣờng nội địa      

Việt Nam      

Các thị trƣờng khác      
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MỤC D - THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA 

 

D.1. Sản lƣợn  v  côn    ấ  

G á   ị 2004 2005 2006 2007 2008 Q   I 

2009 

Sản lƣợng (m2QTC)        

C ng suất (m2QTC)       

C ng suất sử dụng (%)       

Sản lƣợng bao gồm cả sản phẩm do c ng ty bán ra và sản phẩm đƣợc sử dụng nội 

bộ để phục vụ cho c ng đo n xử lý tiếp theo (sử dụng nội bộ). 

 C ng suất chỉ mức sản xuất lớn nhất có thể. M  tả hệ thống ca/kíp làm việc của 

c ng ty và phƣơng pháp để tính toán c ng suất thiết kế. 

 Trong trƣờng hợp c ng ty sử dụng cùng những thiết bị máy móc sản xuất hàng hóa 

thuộc đối tƣợng điều tra để sản xuất những hàng hóa khác, vui lòng lập danh sách các 

hàng hóa đó và giải thích cơ sở của việc ph n bổ tổng c ng suất sản xuất của c ng ty. 

D.2. Tổn  k ố  lƣợn    n  bán,  ử dụn  nộ  bộ v  b  n  ộn    n   ồn k o (m2QTC) 

 2004 2005 2006 2007 2008 Q   I 

2009 

Tổng khối lƣợng hàng bán        

Sử dụng nội bộ       

Biến động hàng tồn kho       

 

D.3. Các   ị   ƣờn  bán   n  

Báo cáo về tổng khối lƣợng hàng bán, doanh thu bán hàng và giá bán trung bình 

của hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra theo bảng dƣới đ y: 

Khối lƣợng hàng bán cần đƣợc báo cáo theo đơn vị m2QTC. 
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Doanh thu bán hàng và giá bán trung bình cần đƣợc báo cáo theo giá trị ròng, xuất 

xƣởng, miễn thuế sau khi đã đƣợc giảm giá và khấu trừ. 

 2004 2005 2006 2007 2008 Quý I 

2009 

Bán   n   ạ    ị   ƣờn  

nộ   ị  

      

Khối lƣợng       

Giá trị       

Đơn giá       

Bán   n   ạ  V ệ  N m       

Khối lƣợng       

Giá trị       

Đơn giá       

Bán   n   ạ  các   ị 

  ƣờn  k ác (v   lòn  c ỉ 

rõ) 

      

Khối lƣợng       

Giá trị       

Đơn giá       

 

D.4. T ê    ụ  ạ    ị   ƣờn  nộ   ị  

Dự đoán những biến động về mức tiêu thụ hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra t i thị 

trƣờng nội địa. Vui lòng hỗ trợ các th ng tin đƣợc cung cấp (hiểu biết thực tế hay “dự 

đoán tốt nhất” dựa trên kinh nghiệm) trên các thị trƣờng bằng việc cung cấp các tài liệu 

phù hợp. 

 2004 2005 2006 2007 2008 Q   I 

2009 

Tiêu thụ       

 

D.5. Côn    ấ  v   ản lƣợn   ản x ấ   o n cầ  
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Bình luận về tình hình hiện nay và những biến động có thể dự đoán đƣợc cho 03 

năm tiếp theo về c ng suất và mức sản lƣợng sản xuất hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra 

t i thị trƣờng nội địa, t i Việt Nam và trên toàn cầu. Vui lòng hỗ trợ các th ng tin đƣợc 

cung cấp (hiểu biết tốt nhất hay “dự đoán tốt nhất” dựa trên kinh nghiệm) trên các thị 

trƣờng bằng việc cung cấp các tài liệu phù hợp. 

D.6. Các k   oạc   ƣơn  l   v   ản lƣợn  v  mức côn    ấ  

Bình luận các kế ho ch về sản lƣợng và c ng suất sản xuất hàng hóa thuộc đối 

tƣợng điều tra trong tƣơng lai trong các trƣờng hợp sau: 

a) Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ 

b) Việt Nam không áp dụng biện pháp tự vệ 

D.7. Các k   oạc  bán   n    on   ƣơn  l   

Bình luận về các dự báo bán hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra trong các trƣờng hợp sau: 

a) Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ 

b) Việt Nam không áp dụng biện pháp tự vệ 

D.8. Các      ố k ác 

Bình luận các yếu tố tiềm năng, nếu có, và sự phát triển của các yếu tố này. Giải 

thích tác động của những yếu tố này tới thị trƣờng từng sản phẩm. 

Ph n tích có thể bao gồm quan điểm của c ng ty về tác động của những nh n tố 

này đối với: 

- Tình hình toàn cảnh của thị trƣờng thế giới về hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra và 

triển v ng xuất khẩu sang các nƣớc thứ ba; 

- Tình hình của thị trƣờng Việt Nam với những biến động có thể dự đoán đƣợc về 

sức tiêu thụ hàng hóa thuộc đối tƣợng điều tra t i Việt Nam; 



 14 

- Tính c nh tranh của các nhà sản xuất Việt Nam cũng nhƣ các đối thủ c nh tranh 

khác trên thị trƣờng thế giới. 

Danh sách này là chƣa đầy đủ. Hãy bổ sung thêm bất cứ th ng tin nào nếu cần 

thiết. 
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MỤC E - XÁC NHẬN 

 

Ngƣời ký tên dƣới đ y xin xác nhận những th ng tin trong bản trả lời này là đầy đủ 

và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của mình và hiểu rằng những th ng tin này có thể sẽ 

đƣợc Cục QLCT kiểm tra và xác minh l i. 

 

 

 

 

________________________ __________________________________ 

 

Ngày          Chữ ký của ngƣời có thẩm quyền  

 

 

 

 

 

 __________________________________ 

 

   Tên, chức danh của ngƣời có thẩm quyền  

 

 

 

 

 

 

 

 


