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làm mẫu nhưng tự nguyện đăng ký tham gia vào vụ kiện và được DOC chấp thuận đều nhận 
được mức thuế 9,32%. Các công ty còn lại phải chịu mức thuế cao là 27,96%. Kết quả này cho 
thấy những công ty chủ động, tích cực và tham gia đầy đủ vào quá trình điều tra sẽ đạt được mức 
thuế khả quan. Vì vậy, trong quá trình điều tra cuối cùng các công ty muốn đạt được kết quả tốt 
nhất cần cung cấp thông tin đầy đủ và hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra. 

Trước đó, ngày 27/3/2012, DOC đã ra kết luận sơ bộ khẳng định về trợ cấp đối với ống thép hàn 
các-bon của Việt Nam. Cụ thể, biên độ trợ cấp sơ bộ được xác định cho 2 bị đơn bắt buộc của 
Việt Nam lần lượt là 0,04% và 8,06%, các công ty còn lại là 8,06%. 

DOC dự kiến đưa ra kết luận cuối cùng về trợ cấp vào tháng 8/2012 và về phá giá vào đầu tháng 
10/2012. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) dự kiến công bố kết luận cuối cùng về thiệt 
hại do hành vi trợ cấp vào tháng 7/2012 và do hành vi phá giá vào cuối tháng 11/2012. 

 

Braxin liên tục kiện chống bán phá giá hàng Việt Nam 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Braxin đã tiến hành liên tiếp hai vụ kiện chống bán phá giá đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể: 

- Ngày 13/4/2012, Braxin khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nguội 
nhập khẩu từ Việt Nam, Nam Phi,  Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phần Lan, Mỹ và Đài 
Loan. Sản phẩm bị điều tra là thép cuộn không gỉ có mã HS : 7291.32.00, 7219.33.00, 
7219.34.00, 7219.35.00, và 7220.20.90. Biên độ phá giá bị cáo buộc đối với Việt Nam là 
398.22 USD/tấn (22.5%).  

- Ngày 25/6/2012, lốp cao su xe máy của Việt Nam cũng bị Braxin khởi xướng điều tra 
chống bán phá giá cùng với Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan. Sản phẩm bị kiện là lốp 
cao su được dùng cho xe máy, có đường rãnh chéo và có mã HS 4011.40.00. Biên độ phá 
giá bị cáo buộc là 7.79 nghìn đô/tấn (279.21%).  

Trong khi đó, Braxin vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi 
của Việt Nam, khởi xướng từ ngày12/9/2012. Giầy dép Việt Nam cũng bị điều tra chống lẩn 
tránh thuế chống bán phá giá từ ngày 4/10/2011 nhưng đến ngày 5/7/2012, Braxin đã ra kết luận 
cuối cùng không có hành vi lẩn tránh thuế từ Trung Quốc sang Việt Nam và do đó giày dép Việt 
Nam sẽ không bị đánh thuế. 

Braxin là thị trường xuất khẩu nhiều tiềm năng của Việt Nam nhưng cũng là một trong những 
nước sử dụng nhiều nhất công cụ chống bán phá giá trên thế giới với gần 250 vụ tính đến tháng 
6/2012, trong đó hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị kiện 5 vụ. 
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tiếp cận dược phẩm và công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở các nước đang phát triển. Và 
Việt Nam không nằm ngoài quy luật này. 

Thực trạng khả năng tiếp cận thuốc tại Việt Nam 

Theo một khảo sát của WHO năm 2010 thì giá thuốc đại trà ở Việt Nam cao gấp 11,41 lần 
giá thuốc trung bình trên thế giới, giá thuốc đặc trị thì cao gấp 46,58 lần trung bình thế giới. 

Giá thuốc quá cao này là một nguyên nhân quan trọng khiến cho tỷ lệ bệnh nhân có khả 
năng tiếp cận thuốc (thuốc có giá vừa phải, chất lượng tốt) rất thấp.  

Cụ thể, ở Việt Nam mới chỉ có 20% số người có nhu cầu có thể tiếp cận thuốc (nói chung), 
và chỉ có 13% đối tượng có nhu cầu có thể tiếp cận được thuốc dành cho bà mẹ, trẻ em.  

Nguồn: Báo cáo “Giá thuốc khiến người dân ốm yếu hơn và nghèo hơn”, Văn phòng WHO 
tại Việt Nam, 2010 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất dược ở các nước đang phát triển, TRIPS+ cũng gây ra những 
khó khăn đáng kể bởi đây thường là những doanh nghiệp nhỏ, rất ít chi phí cho việc nghiên cứu 
và phát triển dược phẩm mới và chủ yếu sản xuất thuốc generic. Và TRIPS+ cản trở việc sản 
xuất thuốc generic của các doanh nghiệp này. 

Tại nhiều diễn đàn khắp nơi trên thế giới, có một sự đồng thuận cao về việc trong khi các lợi ích 
kinh tế cần được cân nhắc và bù trừ trong những trường hợp nhất định trong khuôn khổ các đàm 
phán mở cửa thương mại, sức khỏe cộng đồng là điều không thể bị hy sinh vì bất kỳ lợi ích nào 
khác. 

Trong khuôn khổ WTO, bản thân các nước cũng thừa nhận rằng TRIPS là tiêu chuẩn quá cao 
nếu xét từ góc độ dược phẩm. Đây là lý do tại sao các nước đồng thuận trong việc đưa ra tuyên 
bố Doha 2001 về việc áp dụng linh hoạt TRIPS đối với các trường hợp liên quan đến quyền tiếp 
cận dược phẩm của công chúng. Và đây là căn cứ quan trọng để các nước, đặc biệt là các nước 
đang phát triển, áp dụng cũng như đòi hỏi những tiêu chuẩn SHTT linh hoạt và phù hợp trong 
vấn đề này trong cả WTO lẫn các đàm phán thương mại khác. 

Bảo hộ sáng chế sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho người nông dân 

Với lực lượng lao động (hoạt động toàn bộ hoặc bán thời gian) chiếm tới trên 48% tổng số dân 
trong độ tuổi lao động và 69,4% dân số sống ở khu vực nông thôn, ngành nông nghiệp tuy chỉ 
đóng góp 22,02% tổng giá trị sản phẩm trong nước (số liệu năm 2011) nhưng có ảnh hưởng đến 
thu nhập và đời sống của đa số dân cư Việt Nam. 

Các quy định về tăng cường mức độ bảo hộ sáng chế có ảnh hưởng trực tiếp tới giá của các loại 
nông hóa phẩm quan trọng trong nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, 
thức ăn gia súc… bởi các sản phẩm này hầu hết đều là đối tượng của các sáng chế. Cơ chế ảnh 
hưởng tương tự như phân tích đối với dược phẩm (nêu trên): sản phẩm được bảo hộ thì giá thành 
phải cõng thêm phí bản quyền (mà thường là rất cao) và do đó càng tăng cường bảo hộ sáng chế, 
nguy cơ các sản phẩm độc quyền bị tăng giá càng cao hơn.  

Trong khi đó, với trình độ sản xuất còn thấp như hiện tại, chi phí dành cho thuốc thú y, thuốc bảo 
vệ thực vật và các hóa chất phục vụ nông nghiệp chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí 
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