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Tóm tắt: Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới năm 2007, hoạt động xuất khẩu của Việt 

Nam đã và đang được hưởng lợi nhờ nhiều chính sách ưu đãi thương mại. Tuy nhiên, bên cạnh những 

lợi ích, hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều thách thức khi ngày càng bị áp 

dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại mà trong đó, điều tra và áp thuế chống phá giá là biện 

pháp phổ biến nhất. Bài viết phân tích một số vấn đề thực tiễn mà Việt Nam đã, đang và sẽ đối mặt 

trong quá trình tham gia và kháng kiện các vụ điều tra chống phá giá của chính phủ nước ngoài nhằm 

vào hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức 

Thương mại thế giới, qua đó chỉ ra những thách thức và khuyến nghị dành cho doanh nghiệp Việt Nam.  
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THE WTO AND SOME PRACTICAL ISSUES REGARDING ANTI-DUMPING INVESTIGATION 

Abstract: After joining WTO in 2007, Vietnam's export activities have been benefiting from preferential 

trade policies. However, in addition to these benefits, Vietnam's exports face many challenges since  

more and more trade remedies are being applied, among which anti-dumping investigation and taxing 

are the most common measures. This article will focus on some practical issues that Vietnam has 

experienced and the future’s possibilities in the process of participating in and appealing against anti-

dumping investigations by foreign governments regarding exported goods since 2007, when Vietnam 

officially became a member of the World Trade Organization (WTO). Through this analysis and 

assessment, the article will point out challenges and recommendations for Vietnamese industries. 
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ới việc gia nhập Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO); hàng hoá Việt Nam đã 

được hưởng lợi từ việc thị trường nước ngoài 

dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp thuế quan 

và vì vậy, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam không ngừng tăng trưởng. 

Từ hạng 50 về xuất khẩu trên thế giới năm 

2006, Việt Nam đã vươn lên hạng 26 trong 

năm 2018 và liên tục nằm trong nhóm 30 

nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất khập khẩu 

hàng hoá lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.
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