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NộiNội dung dung chínhchính

� Ngắn gọn về cuộc điều tra

� Thành công – vì sao?

� Những điều đọng lại

� Doanh nghiệp ứng xử tiếp theo thế� Doanh nghiệp ứng xử tiếp theo thế
nào?

� Hướng về phía trước



NgắnNgắn gọngọn vềvề cuộccuộc điềuđiều tratra

� Chuẩn bị trước khi khởi xướng điều
tra chính thức:
◦ 8 tháng và các cuộc tham vấn giữa cơ

quan điều tra và doanh nghiệp

� Thời gian điều tra dài hơn 12 tháng
◦ 2/7/2013 – 5/9/2014

� Mức thuế áp dụng trong 5 năm, có thể
được gia hạn



NhữngNhững ấnấn tượngtượng đầuđầu tiêntiên

� Từ bỡ ngỡ của người đi chống kiện
với nước ngoài

� Đến sự trưởng thành của đội ngũ điều
tra trong nướctra trong nước

� Liệu có vững tay chèo?



VụVụ việcviệc thànhthành côngcông –– vìvì saosao??
� Hàng hoá thuộc đối tượng điều tra:
◦ Phức tạp, nhiều tiêu chuẩn khác nhau, lượng

chủng loại và mã hàng khá lớn, nhiều tiêu chí
sắp xếp (chủng loại, độ dày, khổ rộng, bề
mặt, xén góc)

� Điều tra 4 nước trong cùng một vụ việc� Điều tra 4 nước trong cùng một vụ việc
◦ Khối lượng công việc rất lớn

� Giá trị nhập khẩu khá lớn:
◦ Khoảng 250 triệu đô-la nhập khẩu. (Nếu

thuế trung bình giả định là 10% thì thuế nhập
khẩu sẽ là 25 triệu đô-la, tương đương 500 tỉ
đồng)



NhữngNhững điềuđiều đọngđọng lạilại

� Giai đoạn phát triển trong vòng đời
kinh doanh: “khi người ta trẻ”

� Sự tham gia mờ nhạt của doanh
nghiệp nhập khẩu và việc đánh giánghiệp nhập khẩu và việc đánh giá
“lợi ích kinh tế xã hội trong nước”

� Đội ngũ luật sư Việt Nam đã thực sự
vững vàng để đảm nhận trọng trách?

� Chuỗi giá trị: ai là người thắng cuộc?



ỨngỨng xửxử tiếptiếp theotheo thếthế nàonào? (1)? (1)

� Doanh nghiệp sản xuất trong nước
◦ Liệu có một “cú hích”?

◦ Chuẩn bị một hồ sơ khởi kiện?

◦ Từ một doanh nghiệp đến cái nhìn toàn◦ Từ một doanh nghiệp đến cái nhìn toàn
cảnh của ngành

◦ Vai trò của luật sư tư vấn

◦ Có cần tham vấn trước với CQĐT?



ỨngỨng xửxử tiếptiếp theotheo thếthế nàonào? (2)? (2)

� Doanh nghiệp doanh nghiệp chịu tác
động bất lợi
◦ Xét lại vụ việc thế nào?

◦ Đánh giá tác động vụ việc khi tình hình◦ Đánh giá tác động vụ việc khi tình hình
thay đổi?

◦ Lựa chọn lời giải cho bài toán 5 năm



HướngHướng vềvề phíaphía trướctrước

� Hội nhập thương mại hàng hoá và
những công cụ bảo vệ:  tại sao lại bỏ
qua các thanh gươm hợp pháp?

� Doanh nghiệp trong nước phải sẵn� Doanh nghiệp trong nước phải sẵn
sàng cho những cuộc chơi cao hơn: 
chống trợ cấp??



� TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


