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THỰC TRẠNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP 
THƯƠNG MẠI NGÀNH GỖ

Hà Nội, 23/8/2022

MỤC LỤC

1. Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

2. Phòng vệ thương mại 

 Chống bán phá giá

 Biện pháp tự vệ

 Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

3. DN ứng phó
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XUẤT NHẬP KHẨU

Năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 14,8 tỷ USD1, tăng 19,7% so với năm 2020

XUẤT NHẬP KHẨU
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XUẤT NHẬP KHẨU

Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ

Năm 2021 So với năm 2020 (%)

Mặt hàng
Lượng (m³) 

Trị giá (nghìn
USD)

Đơn giá
(USD/m³) 

Lượng Trị giá Đơn giá

Gỗ xẻ 2,770,905 1,094,374 395 8.1 28.9 19.2

Gỗ tròn 1,883,246 510,948 271.3 -3.3 -2.1 1.2

ĐIỀU TRA VÀ ÁP DỤNG BIÊN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán 
phá giá với sản phẩm sợi gỗ dán (Plywood) của Việt Nam2019

Thời gian Sự kiện

3/12/2019 Khởi xướng điều tra

29/04/2020

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra

Gỗ dán xuất khẩu của Việt Nam đang bán phá giá vào thị trường Hàn Quốc với biên độ 
từ 9,15 – 10,65% gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuât nội địa nước này

29/05/2020 Múc áp chung cho tất cả các DN xuất khẩu gỗ dán mức thuế chống bán phá giá 10,54%

Thời gian áp  thuế 29/5/2020 đến 28/9/2020
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ĐIỀU TRA VÀ ÁP DỤNG BIÊN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) đã chính thức khởi xướng vụ việc điều tra chống bán 
phá giá, chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm từ Trung Quốc và Việt Nam.2020

Thời gian Sự kiện

21/12/2020 Khởi xướng điều tra

05/05/2021

Canada ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có phá giá và trợ cấp, áp thuế chống 
bán phá giá và chông trợ cấp tạm thời
- Biên độ phá giá: Việt Nam (17,44%-89,77%), Trung Quốc (11,01%-206,36%)
- Biên độ trợ cấp: Việt Nam (0%-11,73%), Trung Quốc (0%-89,54%)

03/08/2021
Canada ban hành Kết luận cuối cùng, áp thuế CBPG chính thức:
- Thuế CBPG: Việt Nam: 9,9 - 179,5%; Trung Quốc: 9,3 - 188%
- Thuế CTC: Việt Nam: 0-5,5%; Trung Quốc: 0% - 81,1%

ĐIỀU TRA VÀ ÁP DỤNG BIÊN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế CBPG và CTC mặt hàng gỗ dán 
cứng nhập khẩu từ VN2020

Thời gian Sự kiện

17/06/2020 Khởi xướng điều tra

25/7/2022

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ đề nghị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) 
tiếp tục dừng thanh khoản và yêu cầu nhà nhập khẩu nộp tiền đặt cọc bằng mức 
thuế chống lẩn tránh tạm tính đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ 
kể từ ngày 17-6-2020

17/10/2022 Bộ Thương mại Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng 
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ĐIỀU TRA VÀ ÁP DỤNG BIÊN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế CBPG và CTC mặt hàng tủ gỗ 
và bàn trang điểm và các cấu kiện nhập khẩu từ Việt Nam2022

Thời gian Sự kiện

25/05/2022 Khởi xướng điều tra pham vi sản phẩm

06/06/2022 Khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế 

17/10/2022 Bộ Thương mại Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng 

DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

Năm loại sản phẩm được xác đinh sau đây nằm trong phạm vi sản phẩm:

1. Tấm mặt (trước/ sau) và các cấu kiện lõi được sản xuất ở Trung Quốc
2. Lớp lõi được sản xuất ở Trung Quốc và lớp mặt trước/sau được sản xuất 

ở VN hoặc một quốc gia thứ ba
3. Tấm nhiều lớp được sx từ các tấm lõi có nguồn gốc từ TQ và có kết hợp 

nguyên liệu ở Việt Nam để sản xuất ván lõi 
4. Tấm mặt (trước/sau) và mỗi tấm gỗ lõi được sản xuất từ TQ.
5. Từng tấm lõi được sx tại TQ và chế biến thành tấm lõi ở Việt Nam và có

kết hợp tấm mặt trước/ sau ở Việt Nam và một quốc gia thứ ba. 

1 ĐIỀU TRA CHỐNG LẨN TRÁNH THUẾ CBPG VÀ CTC GỖ DÁN CỨNG 
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DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

1. Ván mặt, ván ép mặt sau và các thành phần cốt lõi đã lắp ráp (ví dụ: các tấm cốt ván mỏng) được sản xuất tại Trung Quốc 
và lắp ráp tại Việt Nam;

2. Các tấm ván mỏng được lắp ráp hoàn chỉnh được sản xuất tại Trung Quốc được kết hợp tại Việt Nam với các tấm ván mặt 
và / hoặc ván mặt sau được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước thứ ba; và

3. Các tấm ván mỏng lõi dán nhiều lớp được sản xuất tại Trung Quốc được kết hợp tại Việt Nam để sản xuất các nền ván 
mỏng và kết hợp với một mặt và / hoặc mặt sau được sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam hoặc nước thứ ba.

PHÁT HIỆN VỀ PHẠM VI SẢN PHẨM

DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

5. Ván lạng mặt, ván mỏng mặt sau và ván lạng lõi riêng được sản xuất tại Trung Quốc và được lắp ráp thành ván ép gỗ 
cứng tại Việt Nam; và

6. Các tấm ván mỏng lõi riêng lẻ được sản xuất tại Trung Quốc và được gia công thành tấm nền ván mỏng tại Việt Nam và 
kết hợp với ván ép mặt và / hoặc ván mỏng mặt sau được sản xuất tại Việt Nam hoặc nước thứ ba khác.

PHÁT HIỆN VỀ LẨN TRÁNH THUẾ CBPG VÀ CTC
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DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

PHÁT HIỆN VỀ DOANH NGHIỆP

59 DN bắt buộc và tự nguyện

14 DN không trả lời bảng hỏi bổ sung

45 DN trả lời đầy đủ bảng hỏi

22 DN không trả không nhất quán

DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

CƠ CHẾ TẠM THỜI

Cơ chế tự chứng nhận
23 DN phối hợp tốt được sử dụng cơ chế tự chứng nhận

Giải trình và điều trần: 
33 DN không trả lời bảng hỏi phụ/ trả lời không nhất quán
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DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

CƠ CHẾ TẠM THỜI

Mức thuế
đến

200 %
17/10/2022

DOANH NGHIỆP ỨNG PHÓ

ĐIỀU TRA CHỐNG LẨN TRÁNH THUẾ CBPG VÀ CTC TỦ GỖ VÀ BÀN TRANG ĐIỂM VÀ CÁC CẤU KIỆN2

25/5/2022

Điều tra phạm
vi sản phẩm

6/6/2022

Điều tra lẩn
tránh thuê

Thư phản biện

4/8/2022 10/2022 1/2023

QĐ sơ bộ QĐ chính thức

Trả lời bảng hỏi

Phản biện lập
luận/ điều trần Áp thuế

Trên 100 DN đã
nộp thư phản biện
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KHUYẾN NGHỊ

 VIFOREST VÀ CÁC HỘI ĐỊA PHƯƠNG GỬI BÌNH LUẬN VÀ PHẢN BIỆN 
TỚI DOC: Tham vấn Cục phòng vệ thương mại, tham khảo thư của
Malaysia

 DN MỞ TÀI KHOẢN GUEST VÀ E-FILER ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN
HD bằng video:
https://www.youtube.com/watch?v=1Ft3Lau0GPY&t=8s
Hướng dẫn:
https://access.trade.gov/help/ACCESS_User_Guide.pdf

 CHUẨN BỊ HỒ SƠ/ CHỨNG TỪ CHUỖI CUNG GỖ VÀ CÁC QUÁ TRÌNH 
SẢN XUẤT
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