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gành gỗ đang trở thành “điểm
nóng” của các vụ kiện phòng vệ
thương mại. Cụ thể, chỉ từ 2018 đến
nay, mặt hàng này đã là đối tượng
của 04 vụ kiện phòng vệ thương
mại, trong khi giai đoạn 10 năm
trước đó ngành này mới chỉ bị điều
tra trong 03 vụ việc
Không chỉ gia tăng nhanh về số
lượng vụ kiện, giá trị kim ngạch xuất
khẩu của sản phẩm gỗ là đối tượng
trong các cuộc điều tra cũng có xu
hướng tăng cao. Vào năm 2015, Ấn
Độ khởi xướng điều tra chống bán
phá giá với gỗ MDF của Việt Nam,
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với tổng kim ngạch xuất khẩu mặt
hàng này từ Việt Nam sang Ấn Độ
chỉ đạt khoảng 3,1 triệu USD. Tới
năm 2019, khi Hàn Quốc khởi xướng
điều tra gỗ dán của Việt Nam, kim
ngạch xuất khẩu mặt hàng này trị
giá tới 170 triệu USD…
Gần đây nhất, ngày 11/6/2020, Mỹ
khởi xướng điều tra chống lẩn tránh
thuế chống bán phá giá, chống trợ
cấp áp dụng với sản phẩm gỗ dán
của Trung Quốc nhập khẩu từ Việt
Nam, với tổng giá trị kim ngạch xuất
khẩu mặt hàng này là khoảng 309
triệu USD, chiếm 5,8% tổng lượng
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xuất khẩu gỗ từ Việt Nam sang
Mỹ năm 2019. Điều này cho thấy,
các vụ kiện phòng vệ thương mại
đang dần trở thành một thách thức
không nhỏ cản trở đà tăng trưởng
của ngành chế biến xuất khẩu gỗ
Việt Nam.
Liên quan đến vụ kiện chống lẩn
tránh thuế do Mỹ khởi xướng, mục
tiêu của Mỹ là nhằm ngăn chặn
nguy cơ một số sản phẩm gỗ dán
của Trung Quốc (bao gồm gỗ ván
dán cứng, gỗ ván dán dùng trong
trang trí, và một số loại gỗ ván phủ
veneer) hiện đang bị áp thuế chống
bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ
chuyển sang Việt Nam và xuất đi Mỹ
nhằm lẩn tránh việc bị áp các mức
thuế này. Tuy nhiên, vụ điều tra này
nếu bị áp thuế sẽ ảnh hưởng đến
toàn bộ ngành gỗ dán Việt Nam, bao
gồm cả các doanh nghiệp sản xuất
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gỗ thuần túy Việt Nam.
Hiện tại, Mỹ đang áp mức thuế
chống bán phá giá 183,36% và thuế
chống trợ cấp 22,98% - 194,9% đối
với các sản phẩm gỗ dán Trung
Quốc. Do vậy, nếu bị áp thuế chống
lẩn tránh thuế, các sản phẩm gỗ dán
nhập khẩu từ Việt Nam cũng sẽ bị
áp các mức thuế này.
Để tránh nguy cơ bị áp dụng các loại
thuế trên của Mỹ, các doanh nghiệp
xuất khẩu gỗ dán của Việt Nam cần
tham gia đầy đủ trong quá trình điều
tra chống lẩn tránh thuế của Mỹ để
tự bảo vệ mình.
Theo quy định, sau khi khởi xướng
điều tra, cơ quan điều tra của Hoa
Kỳ sẽ gửi bản câu hỏi điều tra và
đề nghị cung cấp thông tin. Sau
đó, cơ quan này cũng sẽ triển khai

nhiều hoạt động điều tra khác cần
sự tham gia chặt chẽ của các doanh
nghiệp như điều trần các lập luận,
xác minh các chứng cứ/thông tin
trực tiếp tại các doanh nghiệp. Do
đó các doanh nghiệp của Việt Nam
cần hợp tác chặt chẽ, nỗ lực trong
trả lời, cung cấp thông tin đầy đủ,
phối hợp với cơ quan điều tra theo
yêu cầu, qua đó chứng minh không
có hiện tượng hàng Trung Quốc lẩn
tránh qua Việt Nam để trốn thuế.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến
động và chủ nghĩa bảo hộ có xu
hướng gia tăng như hiện nay, không
chỉ ngành gỗ mà nhiều ngành
kinh tế khác của Việt Nam sẽ đứng
trước nguy cơ các vụ kiện phòng vệ
thương mại của nước ngoài. Do vậy,
các doanh nghiệp cần chủ động
tìm hiểu thông tin từ VCCI, Bộ Công
Thương và các đơn vị liên quan,

xác định nguy cơ và tìm phương
án phòng tránh nguy cơ đó xảy ra
(ví dụ như thay đổi nguồn cung
ứng nguyên vật liệu từ các đối tác
không phải đối tượng thường xuyên
bị áp dụng các biện pháp phòng
vệ thương mại như Trung Quốc).
Đồng thời doanh nghiệp cũng cần
sẵn sàng phương án đối phó nếu
có vụ kiện xảy ra (thu thập đầy đủ
các thông tin, dữ liệu, sổ sách để
chứng minh khi cần, có phương án
thay đổi thị trường xuất khẩu nếu bị
áp thuế….) để hạn chế tối đa những
thiệt hại do các vụ kiện phòng vệ
thương mại gây ra.
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