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Kính thưa Quý vị đại biểu
Trước hết, thay mặt cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tôi rất cảm kích
sự có mặt đông đảo của quý vị tại đây hôm nay. Có lẽ cũng như chúng tôi, quý vị rất
quan tâm tới một chủ đề rất nóng thời gian gần đây: làm thế nào để một nền kinh tế định
hướng xuất khẩu như Việt Nam vượt qua những rào cản, vốn đã khá nhiều trong quá khứ,
và đang nhiều hơn trong hiện tại, để tiếp tục hội nhập hiệu quả, mang lại lợi ích cho hàng
triệu lao động và người dân Việt Nam đang cần cù, chăm chỉ lao động sản xuất vì một
cuộc sống tốt đẹp hơn?
Như quý vị có thể cũng đã biết, để bước vào các thị trường xuất khẩu, hàng hóa xuất
khẩu Việt Nam phải vượt qua nhiều rào cản. Đó có thể là hàng rào thuế quan, phần nhiều
là hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, và trong không ít trường hợp là các biện
pháp phòng vệ thương mại như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp hay biện pháp
tự vệ. Đó là chưa kể các hàng rào khác mới xuất hiện gần đây mà xuất khẩu Việt Nam
may mắn chưa phải đối mặt trực diện như rào cản vì lý do an ninh quốc phòng, sở hữu trí
tuệ… Nếu như các hàng rào thuế quan đang giảm dần, thậm chí được xóa bỏ với các hiệp
định thương mại tự do, các hàng rào kỹ thuật là tương đối ổn định và có thể dự đoán
trước thì các biện pháp phòng vệ thực sự là thách thức lớn, bởi sự xuất hiện của chúng
thường rất bất ngờ, hệ quả lại có thể là rất lớn, lâu dài và vô cùng biến động.
Tính tới hôm nay, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đã là đối tượng của 107 vụ điều tra
phòng vệ thương mại ở 17 thị trường, trong đó có 78 vụ điều tra chống bán phá giá, 12 vụ
điều tra chống trợ cấp và 17 vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá.
Hoa Kỳ là một trong những bạn hàng lớn nhất của xuất khẩu Việt Nam. Hoa Kỳ lại cũng
là nơi mà hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt với nhiều vụ điều tra chống bán phá
giá, chống trợ cấp và điều tra chống lẩn tránh thuế nhất. Do đó, có lẽ những ai quan tâm
tới xuất khẩu Việt Nam đều quan tâm tới việc làm thế nào để các nhà sản xuất, xuất khẩu
Việt Nam tham gia một cách hiệu quả nhất vào các cuộc điều tra ở Hoa Kỳ, để thuyết
phục cơ quan điều tra nhìn thấy rõ nhất các thực tế, và để có được kết quả ítbất lợi nhất
cho doanh nghiệp và hàng triệu người lao động Việt Nam ở các ngành liên quan.
Là cơ quan tiếp nhận các Đơn kiện của các nhà sản xuất Hoa Kỳ, trực tiếp tiến hành các
điều tra về phá giá, trợ cấp để xem xét chấp nhận hay bác bỏ các yêu cầu trong Đơn kiện,
Bộ Thương mại Hoa Kỳ có lẽ là người có thể giúp làm rõ không ít những băn khoăn nói
trên.

Vì vậy, chúng tôi thực sự cảm ơn thiện chí của Đoàn công tác của Bộ Thương mại Hoa
Kỳ đã nhận lời mời của Bộ Công Thương Việt Nam và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam để đến đây hôm nay, chia sẻ cùng với doanh nghiệp Việt Nam về
những vấn đề cơ bản nhất trong pháp luật chống bán phá giá, chống trợ cấp Hoa Kỳ, cập
nhật cho chúng tôi nhưng thay đổi mới trong hệ thống pháp luật và thực thi Hoa Kỳ, đồng
thời cùng trao đổi về những khúc mắc lớn của doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ kiện
ở Hoa Kỳ: câu chuyện về quy chế kinh tế thị trường trong bối cảnh chúng ta đang tiến
dần tới ngày 31/12/2018, thời hạn chấm dứt quy chế phi thị trường đối với Việt Nam
trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp.
Chúng tôi mong rằng hội thảo ngày hôm nay sẽ là cơ hội để quý vị lắng nghe trực tiếp từ
Bộ Thương mại Hoa Kỳ các vấn đề mà quý vị quan tâm trong các vụ điều tra. Cũng hy
vọng rằng các cán bộ từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ nghe được tiếng nói, các băn khoăn của
doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó chúng ta có thể hiểu nhau hơn, cũng có thể mang tới các
kết quả trong các vụ điều tra theo hướng phản ánh tốt hơn thực tiễn kinh doanh ở Việt
Nam và những nỗ lực của doanh nghiệp, người lao động Việt Nam.
Với mong muốn này, tôi xin chính thức khai mạc Hội thảo hôm nay. Một lần nữa xin trân
trọng cảm ơn Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công thương Việt Nam, Vụ Thực thi và
Tuân thủ, Cục Quản lý Ngoại thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và toàn thể quý vị. Kính
chúc quý vị sức khỏe và mong chúng ta có một buổi trao đổi thật hữu ích và sôi nổi./
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