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Tóm tắt: Cùng với xu thế hội nhập kinh tế, tác động của việc cắt giảm thuế quan có thể bị “vô 

hiệu hoá” bởi các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có biện pháp tự vệ. Bên cạnh đó, thời 

gian gần đây, cũng có xu hướng các nước gia tăng sử dụng các công cụ bảo hộ thương mại, vì vậy 

biện pháp tự vệ cũng được tăng cường sử dụng. Do đó, việc nghiên cứu quy định biện pháp tự vệ và 

thực tiễn sử dụng công cụ này trên thế giới cũng như tại Việt Nam là rất cần thiết. Bài viết phân tích 

quy định của WTO về tự vệ, tình hình sử dụng biện pháp tự vệ trên thế giới và tại Việt Nam, tình hình 

điều tra tự vệ với hàng xuất khẩu của Việt Nam; chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong 

quá trình thực thi pháp luật tự vệ (khởi kiện), xử lí các vụ việc tự vệ với hàng xuất khẩu Việt Nam 

(kháng kiện); đưa ra những khuyến nghị cho cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp sản xuất trong 

nước trong việc tận dụng biện pháp này để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như 

lường trước được khả năng bị điều tra các biện pháp tự vệ đối với hàng xuất khẩu. 
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WTO RULES ON SAFEGUARDS AND THE ISSUES FOR VIETNAM 

Abstract: Along with the trend of economic integration, the impact of tariff reductions can be 

"nullified" by trade remedies, including safeguard measures. In addition, recently, there is also a 

tendency for countries to increase the use of trade protection tools, hence safeguard measures have 

also been increased. Therefore, it is very necessary to carry a research on safeguard measures and the 

tool’s application in the world as well as in Vietnam. The article analyzes WTO provisions on 

safeguards, the use of safeguards measures in the world and in Vietnam, safeguards investigations 

against exports of Vietnam, in addition, it is possible to analyze a number of issues posed to Vietnam 

in the process of enforcing the law on safeguard (litigation), to handle safeguard cases with Vietnamese 

exports (defense) and propose recommendations to government agencies as well as domestic manufacturers 

to take advantage of this measure to protect their legitimate rights and interests, and foresee the 

possibility of investigation of safeguard measures against exports. 
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1. Khái quát chung về Hiệp định Tự vệ 

của WTO 

Phòng vệ thương mại (trade remedies), 

một phần trong chính sách thương mại quốc 

tế của mỗi quốc gia, là công cụ hợp pháp được 

quy định tại các hiệp định liên quan của 

WTO
(1)

 và pháp luật của một số quốc gia. 
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