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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG  
  

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 37/2019/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

 
THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 
 

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp 
phòng vệ thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại; 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội 

dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG  

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt 
động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, 
chữ viết trong quá trình điều tra; quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều 
tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện 

pháp phòng vệ thương mại. 
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2. Thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan đến điều tra, áp dụng và xử lý 
biện pháp phòng vệ thương mại. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Sản phẩm đặc biệt là sản phẩm có cùng đặc tính vật lý, hóa học như hàng 

hóa tương tự, hàng hóa cạnh trạnh trực tiếp được sản xuất trong nước nhưng có 
một số đặc điểm, hình dạng bên ngoài hoặc chất lượng sản phẩm khác biệt so với 
hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước. 

2. Bản thông tin công khai là bản thông tin đã được xử lý các thông tin yêu cầu 
Cơ quan điều tra bảo mật và bảo đảm bên tiếp nhận hiểu đúng bản chất thông tin 
mà không làm lộ các thông tin mật. 

3. Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra) là 
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương. 

Điều 4. Tiếng nói và chữ viết trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại 

1. Tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại là tiếng Việt. Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ 
viết của dân tộc mình, trong trường hợp này phải có phiên dịch.  

2. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do bên liên quan cung cấp 
phải được dịch ra tiếng Việt. Bên liên quan phải bảo đảm tính trung thực, chính 
xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.  

Điều 5. Trách nhiệm cung cấp thông tin của Cơ quan điều tra 
1. Trước khi ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống 

trợ cấp chính thức, Cơ quan điều tra thông báo, lấy ý kiến bản dự thảo kết luận 
điều tra cho các Bên yêu cầu, Bên bị yêu cầu. 

2. Cơ quan điều tra có trách nhiệm:  
a) Gửi quyết định miễn trừ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ miễn trừ;  
b) Gửi quyết định thu hồi quyết định miễn trừ cho tổ chức, cá nhân được 

miễn trừ;  
c) Gửi quyết định miễn trừ, quyết định thu hồi quyết định miễn trừ cho Bộ 

Tài chính; 
d) Công khai quyết định miễn trừ, quyết định thu hồi quyết định miễn trừ trên 

cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và trang thông tin điện tử của Cơ quan 
điều tra. 
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Điều 6. Đăng ký bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại 

1. Sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định điều tra hoặc rà 
soát vụ việc phòng vệ thương mại, các tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 
Điều 74 của Luật Quản lý ngoại thương có quyền đăng ký tham gia vụ việc điều 
tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với tư cách là bên liên quan.  

2. Bộ Công Thương xem xét quy định thời hạn đăng ký bên liên quan trong 
từng vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhưng không ít 
hơn 60 ngày làm việc kể từ ngày có hiệu lực của quyết định điều tra hoặc rà soát 
việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.  

3. Các tổ chức, cá nhân đăng ký theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này, gửi tới Cơ quan điều tra trong thời hạn 
đăng ký quy định tại quyết định điều tra hoặc rà soát việc áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại. 

4. Sau khi nhận được Đơn đăng ký bên liên quan, trừ trường hợp các tổ chức, 
cá nhân quy định tại điểm a, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 74 của Luật Quản lý 
ngoại thương, Cơ quan điều tra có trách nhiệm xác nhận chấp thuận hoặc không 
chấp thuận tổ chức, cá nhân là bên liên quan của vụ việc trong thời hạn 07 ngày 
làm việc. Trong trường hợp không chấp thuận tổ chức, cá nhân là bên liên quan, 
Cơ quan điều tra nêu rõ lý do.  

5. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia bên liên quan sau thời 
hạn nêu tại khoản 2 Điều này, Cơ quan điều tra có quyền xem xét việc chấp thuận 
các tổ chức, cá nhân đó là bên liên quan của vụ việc.  

6. Các tổ chức, cá nhân được chấp thuận là bên liên quan có các quyền và 
nghĩa vụ được quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. 

Điều 7. Đơn khai báo nhập khẩu  

1. Đơn khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 01 năm 2018 của Chính phủ trong Hồ sơ khai báo nhập khẩu được thực hiện 
theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.  

2. Việc thực hiện thủ tục khai báo nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này có 
thể được thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.  
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Chương II 
QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU VÀ BẢO MẬT 
THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRONG VỤ VIỆC ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG  

BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
 

Điều 8. Các loại thông tin công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại 

Trong trường hợp các bên liên quan có yêu cầu, Cơ quan điều tra cung cấp bản 
công khai của các loại thông tin, tài liệu sau đây: 

1. Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu 
cầu cung cấp và các phụ lục kèm theo; 

2. Tài liệu do bên liên quan cung cấp để đăng ký tham gia vụ việc; 

3. Bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu hỏi bổ sung do bên liên quan cung cấp 
trong quá trình điều tra vụ việc; 

4. Tài liệu do bên liên quan cung cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều 
tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: những tài liệu để tổ chức 
các buổi tham vấn; các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại do bên liên quan cung cấp; 

5. Biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên tham vấn công khai liên quan đến vụ 
việc điều tra do Cơ quan điều tra lập; 

6. Các thông báo của Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương, bao gồm thông 
báo về nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra, rà soát áp dụng biện pháp phòng vệ thương 
mại, kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, đơn đăng ký bên liên quan và gửi bản câu 
hỏi, phiên tham vấn công khai, giới hạn phạm vi điều tra mẫu, chấp thuận hoặc 
không chấp thuận đề xuất cam kết; 

7. Các thông tin khác liên quan đến vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do 
Cơ quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra. 

Điều 9. Đề nghị bảo mật thông tin trong vụ việc điều tra, áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại 

1. Cơ quan điều tra xem xét, chấp thuận đề nghị bảo mật thông tin do Bên liên 
quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cung cấp, 
gồm có: 

a) Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc quy 
trình sản xuất; 
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b) Các thông tin không công khai về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính 
của doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất; chi phí bán hàng; điều khoản bán 
hàng; giá bán của từng giao dịch cụ thể, giao dịch dự kiến, hoặc các chào bán 
khác; thông tin của các khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp; thông tin tài 
chính của doanh nghiệp; 

c) Thông tin về biên độ bán phá giá của từng doanh nghiệp cụ thể trong vụ 
việc điều tra chống bán phá giá; 

d) Thông tin về khoản lợi ích mà Bên bị yêu cầu được hưởng đối với từng 
chương trình trợ cấp đang bị điều tra hoặc rà soát trong vụ việc điều tra chống trợ 
cấp, ngoại trừ các thông tin mô tả hoạt động của chương trình, khoản lợi ích được 
ghi trong các tài liệu hoặc được đăng tải công khai; tỷ lệ trợ cấp theo giao dịch bán 
hàng được tính cho từng Bên bị yêu cầu trong một chương trình;  

đ) Các thông tin khác mà cơ quan điều tra xác định rằng nếu công khai có khả 
năng gây nguy hại đáng kể đến người cung cấp thông tin hoặc người mà người 
cung cấp thông tin đó thu thập được thông tin hoặc gây ảnh hưởng đáng kể đến lợi 
thế cạnh tranh của bên cung cấp thông tin. 

2. Trong trường hợp không chấp thuận đề nghị bảo mật, Cơ quan điều tra 
thông báo rõ lý do trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. 

 
Chương III  

MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
 

Mục 1 
PHẠM VI, THỜI HẠN, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XEM XÉT  

MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
 

Điều 10. Phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại  

Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số 
hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong 
các trường hợp sau: 

1. Hàng hóa trong nước không sản xuất được; 

2. Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng 
hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được; 
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3. Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh 
tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; 

4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước 
không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường; 

5. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước 
không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước; 

6. Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ 
khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục 
đích phi thương mại khác.  

Điều 11. Thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại  

1. Đối với trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo 
điểm a khoản 1 Điều 16 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ không vượt quá thời 
hạn áp dụng của biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đó. 

2. Đối với trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo 
điểm b khoản 1 Điều 16 của Thông tư này, Cơ quan điều tra xem xét thời hạn miễn 
trừ không vượt quá 18 tháng tính từ ngày quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó hoặc đến ngày 31 
tháng 12 của năm tiếp theo.  

3. Đối với trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo 
điểm c khoản 1 Điều 16 của Thông tư này, Cơ quan điều tra xem xét thời hạn miễn 
trừ không vượt quá 18 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị miễn trừ hoặc tính từ ngày Quyết định miễn trừ được ban hành. 

4. Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ bổ sung được Cơ quan điều tra tiếp nhận 
theo khoản 4 Điều 16 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ bổ sung được tính theo 
hiệu lực của quyết định miễn trừ ban đầu. 

Điều 12. Đối tượng đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại 

Đối tượng đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: 

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại; 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại để sản xuất; 

3. Các tổ chức, cá nhân khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định. 
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 Điều 13. Tiêu chí xem xét và hình thức miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại 

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định miễn trừ đối với hàng hóa 
thuộc các trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo 
quy định tại Điều 10 Thông tư này trên cơ sở báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị 
miễn trừ của Cơ quan điều tra. Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ do Cơ 
quan điều tra ban hành và công bố công khai. 

2. Trong từng vụ việc cụ thể, việc xem xét hàng hóa được đề nghị miễn trừ áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong phạm vi quy định tại Điều 10 Thông tư 
này dựa trên một hoặc một số tiêu chí như sau: 

a) Quy định về danh mục hàng hóa trong nước không sản xuất được, kết luận 
điều tra, quy chuẩn, tiêu chuẩn, ý kiến cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, 
ngành hàng, các tài liệu kỹ thuật liên quan khác; 

b) Thành phần; đặc tính vật lý; đặc tính hóa học; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; mục đích sử dụng; 

c) Khả năng sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp 
trong nước so với hàng hóa được đề nghị xem xét miễn trừ; 

d) Khả năng thay thế của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp 
được sản xuất trong nước với hàng hóa được đề nghị xem xét miễn trừ. 

3. Trong từng vụ việc cụ thể, việc xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại theo một trong các hình thức thực hiện sau: 

a) Không giới hạn về đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng, khối lượng, số lượng 
hàng hóa được miễn trừ trong trường hợp phân biệt được sự khác biệt giữa hàng hóa 
đề nghị miễn trừ và hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; 

b) Hạn chế về khối lượng, số lượng hàng hóa được miễn trừ, mục đích được 
miễn trừ. 

4. Bộ Công Thương xem xét không miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại trong trường hợp việc áp dụng biện pháp miễn trừ có khả năng dẫn đến 
hành vi gian lận nhằm lẩn tránh việc bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. 

 
Mục 2 

 TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ  
 

Điều 14. Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại  
1. Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây 

gọi là hồ sơ miễn trừ) bao gồm các giấy tờ và tài liệu sau đây:  
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a) Đơn đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo mẫu tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư 
của doanh nghiệp; 

c) Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ, bao gồm: tên khoa 
học, tên thương mại, tên thường gọi; các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản; mục đích 
sử dụng chính; quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế và Việt Nam 
và mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

d) Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá nhập khẩu hàng hóa đề nghị 
miễn trừ (trong 03 năm gần nhất và năm hiện tại);  

đ) Quy trình sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu đầu vào là hàng hóa đề 
nghị miễn trừ;  

e) Nhu cầu tiêu thụ hoặc sử dụng hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ 
(trong 03 năm gần nhất và năm hiện tại);  

g) Định mức tiêu hao theo quy định của pháp luật hoặc định mức sử dụng dự 
kiến của nguyên vật liệu là hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ; 

h) Văn bản, tài liệu hoặc mẫu mã chứng minh sự khác biệt giữa hàng hóa đề 
nghị miễn trừ và hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất 
trong nước;  

i) Thông tin về cơ sở, dây chuyền sản xuất và sản lượng sản xuất hàng hóa đề 
nghị miễn trừ trong 03 năm gần nhất và năm hiện tại; 

k) Tài liệu chứng minh về nhu cầu sử dụng lượng hàng hóa đề nghị miễn trừ, 
bao gồm: hợp đồng ký kết với khách hàng, phê duyệt các dự án đang triển khai 
hoặc các tài liệu khác có liên quan. 

2. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ miễn trừ bổ sung tới Cơ quan 
điều tra quy định tại khoản 4 Điều 16 của Thông tư này. Hồ sơ miễn trừ bổ sung 
bao gồm các tài liệu sau: 

a) Đơn đề nghị miễn trừ (bổ sung) áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 
theo mẫu ban hành tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao phiếu trừ lùi lượng hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ của cơ quan 
hải quan; 

c) Báo cáo xuất nhập tồn kho đối với sản phẩm được miễn trừ; 
d) Báo cáo tình hình sản xuất hàng hóa có sử dụng hàng được miễn trừ làm 

nguyên liệu đầu vào; 
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đ) Kế hoạch sản xuất trong thời gian tiếp theo, các hợp đồng đã ký kết và sẽ 
được thực hiện hoặc các thông tin, tài liệu cần thiết khác. 

3. Căn cứ hồ sơ miễn trừ hoặc hồ sơ miễn trừ bổ sung của tổ chức, cá nhân nộp 
hồ sơ, Cơ quan điều tra có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Công Thương xem xét việc ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại hoặc quyết định miễn trừ bổ sung. 

Điều 15. Nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ 

1. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại, hồ sơ đề nghị miễn trừ bổ sung, hồ sơ khai báo nhập khẩu đối với 
hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện trực 
tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật.. 

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi hồ sơ, tài liệu và theo dõi tình trạng xử 
lý hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã 
được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu của Cơ quan 
điều tra. 

3. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp mẫu sản phẩm liên quan kèm theo 
hồ sơ, tài liệu đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thì mẫu 
được nộp trực tiếp tại Cơ quan điều tra hoặc nộp qua đường bưu điện. 

Điều 16. Thông báo tiếp nhận Hồ sơ miễn trừ  
1. Cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ trong 

trường hợp: 
a) Sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại tạm thời; 
b) Sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại chính thức;  
c) Tháng 3 và tháng 9 hàng năm. 

2. Trong trường hợp có thay đổi về biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan 
điều tra thông báo kịp thời đến các tổ chức, cá nhân đề nghị miễn trừ để có kế 
hoạch kinh doanh phù hợp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo việc tiếp 
nhận hồ sơ miễn trừ, tổ chức, cá nhân đề nghị miễn trừ phải gửi hồ sơ đề nghị 
miễn trừ quy định tại Điều 14 Thông tư này tới Cơ quan điều tra, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều này hoặc các trường hợp khác do Bộ Công Thương 
quyết định. 
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4. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân được miễn trừ đề nghị miễn trừ bổ sung 
thì thực hiện thủ tục gửi hồ sơ miễn trừ bổ sung tới Cơ quan điều tra. 

5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung 
thông tin của Cơ quan điều tra, cá nhân, tổ chức đề nghị miễn trừ có trách nhiệm 
cung cấp đầy đủ và chính xác những nội dung được yêu cầu bổ sung. 

Điều 17. Nội dung quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại  

1. Tên của tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; 

2. Mô tả hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại; 

3. Khối lượng, số lượng hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại; 

4. Thời hạn miễn trừ, điều kiện và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được miễn trừ 
áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. 

Điều 18. Thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa được 
miễn trừ 

1. Hàng hóa miễn trừ phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của 
cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. 

2. Khi làm thủ tục hải quan, ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, tổ chức cá 
nhân nhập khẩu phải nộp bản sao quyết định miễn trừ cho cơ quan hải quan. 

3. Cơ quan hải quan thực hiện quản lý, theo dõi số lượng hàng hóa nhập 
khẩu/xuất khẩu trên cơ sở số lượng hàng hóa được miễn trừ theo quyết định miễn 
trừ. Việc theo dõi trừ lùi số lượng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện theo 
quy định của pháp luật hải quan. 

Điều 19. Hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đối với hàng hóa được miễn 
trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 

1. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã 
nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong thời hạn miễn 
trừ của quyết định miễn trừ.  

2. Thủ tục hoàn trả thuế phòng vệ thương mại quy định tại khoản 1 Điều này 
áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành.  
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Điều 20. Báo cáo định kỳ 

Định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ, tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu hàng 
hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cơ quan 
điều tra theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 21. Xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa 

1. Phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa nằm trong định mức quy 
định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Thông tư này được phép bán hoặc tiêu thụ nội 
địa mà không phải nộp thuế phòng vệ thương mại. 

2. Phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa nằm ngoài định mức quy 
định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Thông tư này khi bán hoặc tiêu thụ nội địa 
phải nộp thuế phòng vệ thương mại theo quy định hiện hành. 

 

Mục 3 

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MIỄN TRỪ ÁP 
DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

 

Điều 22. Thanh tra sau miễn trừ 

1. Đoàn thanh tra sau miễn trừ được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra theo 
phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra 
sau miễn trừ. Đoàn thanh tra sau miễn trừ có Trưởng đoàn thanh tra, thành viên 
Đoàn thanh tra, công chức thanh tra; trường hợp cần thiết có Phó Trưởng đoàn 
thanh tra. 

2. Trưởng đoàn thanh tra là người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về thanh tra chuyên 
ngành, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra và 
thanh tra chuyên ngành; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết 
định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 

3. Công chức thanh tra chuyên ngành phải đảm bảo các tiêu chuẩn của công 
chức thanh tra chuyên ngành công thương theo quy định pháp luật. 

4. Trình tự thủ tục và các mẫu biên bản trong quá trình thanh tra sau miễn trừ thực 
hiện theo quy định pháp luật thanh tra và thanh tra chuyên ngành công thương. 
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Điều 23. Kiểm tra sau miễn trừ 

1. Việc kiểm tra sau miễn trừ được thực hiện theo phương pháp quản lý rủi ro 
theo quy định của pháp luật để lựa chọn đối tượng kiểm tra, phạm vi, kiểm tra và 
nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân được miễn trừ. 

2. Kiểm tra sau miễn trừ nhằm mục đích xác minh, thẩm định việc tuân thủ của 
tổ chức, cá nhân đối với các điều kiện, quy định pháp luật về miễn trừ áp dụng 
biện pháp phòng vệ thương mại đối với các hồ sơ miễn trừ. 

3. Nội dung kiểm tra sau miễn trừ bao gồm: 

a) Kiểm tra, xác minh tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân được miễn trừ;  

b) Kiểm tra, xác minh tính chính xác của hàng hóa được miễn trừ theo hồ sơ 
miễn trừ đã gửi tới Cơ quan điều tra; 

c) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ hải quan, sổ sách kế toán, 
báo cáo tài chính, chứng từ, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu 
được miễn trừ; 

d) Kiểm tra sự tuân thủ các điều kiện, nghĩa vụ của đối tượng đề nghị miễn trừ 
tại quyết định miễn trừ; 

đ) Kiểm tra và xác minh định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu 
hao, nguyên liệu, vật tư dư thừa đối với hàng hóa được miễn trừ; 

e) Kiểm tra và xác minh tỷ lệ phế phẩm của hàng hóa được miễn trừ. 

Điều 24. Thực hiện kiểm tra sau miễn trừ  

1. Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết 
định việc kiểm tra theo và thành lập đoàn kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra phải là 
công chức của Cơ quan điều tra. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo phạm vi, 
thời gian, nội dung nêu tại quyết định thành lập đoàn kiểm tra.  

2. Cơ quan điều tra thông báo kế hoạch và quyết định kiểm tra sau miễn trừ 
cho các tổ chức, cá nhân được miễn trừ bằng văn bản theo quy định pháp luật và 
quy chế về kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra. 

3. Trong quá trình thực hiện kiểm tra sau miễn trừ, Cơ quan điều tra có thẩm 
quyền thu thập tài liệu, xác minh thông qua việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân có 
liên quan hoặc có khả năng hỗ trợ làm rõ các vấn đề nghi vấn, bất hợp lý hoặc các 
dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thu thập tài liệu, xác minh bao gồm: 

a) Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, có 
liên quan phối hợp công tác thu thập tài liệu, xác minh; 
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b) Hình thức xác minh bao gồm gửi văn bản yêu cầu và đề nghị trả lời bằng 
văn bản; hoặc cử người làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan theo giấy giới thiệu của người yêu cầu xác minh;  

c) Kết quả xác minh được ghi nhận bằng biên bản làm việc; công văn trả lời; 
hồ sơ, tài liệu, hiện vật kèm theo. Kết quả xác minh là căn cứ xem xét vụ việc. 

4. Tổ chức, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền 
và các cán bộ có liên quan cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và trực 
tiếp làm việc về các nội dung kiểm tra với đoàn kiểm tra. 

Điều 25. Kết quả kiểm tra sau miễn trừ 
1. Căn cứ kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản ngay sau khi kết thúc, 

kiểm tra tại nơi kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra đến cơ quan ra quyết định 
kiểm tra và thông báo cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

2. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, tùy theo mức độ vi phạm, đoàn kiểm tra kiến 
nghị cơ quan kiểm tra xử lý, thu hồi quyết định miễn trừ hoặc làm thủ tục chuyển 
giao hồ sơ về hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật. 

3. Trong trường hợp ban hành kết luận kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 
này, trưởng đoàn kiểm tra gửi dự thảo kết luận kiểm tra cho tổ chức, cá nhân 
được kiểm tra. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo 
kết luận kiểm tra, tổ chức, cá nhân được kiểm tra gửi ý kiến (có văn bản giải 
trình kèm tài liệu chứng minh) trong trường hợp chưa thống nhất với nội dung 
dự thảo kết luận kiểm tra. 

4. Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức, cá nhân 
được kiểm tra không gửi ý kiến thì coi như đồng ý với nội dung dự thảo kết luận 
kiểm tra. 

5. Sau thời hạn lấy ý kiến, đoàn kiểm tra có trách nhiệm: 
a) Xem xét văn bản giải trình của tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc làm 

việc với đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân được kiểm tra trong trường 
hợp còn vấn đề chưa thống nhất hoặc cần làm rõ;  

b) Đối với những trường hợp cần có yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật chuyên 
ngành hoặc đoàn kiểm tra chưa đủ cơ sở kết luận thì việc ban hành kết luận kiểm 
tra được thực hiện sau khi có ý kiến của các cơ quan, đơn vị chuyên ngành. 

Điều 26. Thu hồi quyết định miễn trừ 
1. Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi quyết định miễn trừ đã được ban hành 

trong các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau đây:  
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a) Tổ chức, cá nhân không tuân thủ các quy định trong quyết định miễn trừ; 
b) Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không trung thực, không đầy đủ, không 

chính xác hoặc giả mạo các số liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của các sản phẩm được miễn trừ; 

c) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo Điều 20 Thông tư này. 

2. Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan Hải quan xử lý tổ chức, cá nhân 
bị thu hồi quyết định miễn trừ, yêu cầu truy thu thuế, nộp thuế theo quy định 
pháp luật. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 27. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 
năm 2020. 

 2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương để xem 
xét, giải quyết. 

Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp 

Các vụ việc phòng vệ thương mại đã được tiếp nhận hồ sơ điều tra, hồ sơ đề nghị 
miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thì được xem xét, giải quyết theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BCT 
ngày 20 tháng 4 năm 2018./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Trần Tuấn Anh 

 




