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PHẦN 1

CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VỀ XUẤT KHẨU
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CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VỀ

XUẤT KHẨU

1. Tình hình chung

2. Một số biện pháp 
có thể tác động đến 
doanh nghiệp Việt 

Nam
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TÌNH HÌNH CHUNG

Các biện pháp XK tạm thời

Hạn chế/cấm xuất khẩu (94 nước)

Tự do hóa xuất khẩu (2 nước)

Hạn chế và tự do hóa xuất khẩu (3 nước)

Không (140 nước)
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TÌNH HÌNH CHUNG

• Theo thống kê đến hết ngày 16/05/2020 của Trung tâm

Thương mại Quốc tế (International Trade Center – ITC):

• 94 quốc gia đã ban hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu tạm thời

• 2 quốc gia ban hành các biện pháp tự do hóa thương mại liên quan

đến xuất khẩu

• 3 quốc gia ban hành đồng thời các biện pháp tự do hóa thương mại và

hạn chế thương mại liên quan đến xuất khẩu

│



TÌNH HÌNH CHUNG

• Một số biện pháp được ban hành hoặc dỡ bỏ gần đây:

• 10/5/2020: EU đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với nguyên liệu dệt may và chất

khử trùng;

• 06/05/2020: Ấn Độ cấm xuất khẩu chất khử trùng có cồn;

• 04/05/2020: Campuchia chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang;

• 02/05/2020: Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hạn chế xuất khẩu máy thở y tế và một số loại

chất khử trùng;

• 01/05/2020: Đài Loan cấm xuất khẩu một số chất khử trùng tay;

• 01/05/2020: Thái Lan dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu trứng gà.
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CÁC SẢN 
PHẨM 

CHỊU TÁC 
ĐỘNG

Sơ đồ 1: Số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ hải quan riêng

biệt ban hành biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất khẩu do tác động

của COVID-19, theo nhóm sản phẩm

Sản phẩm bảo vệ mặt và mắt

Quần áo bảo hộ

Khẩu trang

Chất tẩy rửa

Dược phẩm

Thực phẩm

Thiết bị y tế (như máy thở)

Các loại dược phẩm khác

Kit xét nghiệm COVID-19

Xà phòng

Giấy vệ sinh
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP CÓ THỂ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

a. Một số biện pháp có thể ảnh hưởng đến
nguồn cung

b. Một số biện pháp có thể tạo nên sự cạnh
tranh cho doanh nghiệp Việt Nam

c. Biện pháp tạo lợi thế cho doanh nghiệp 
Việt Nam
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a. Các biện pháp có thể tác động 

đến nguồn cung

•Pháp:

• Cấm xuất khẩu các dược phẩm chứa hydroxychloroquine

từ ngày 26/03/2020

•Thổ Nhĩ Kỳ:

• Áp dụng giấy phép nhập khẩu đối với cồn và hydro

peroxide từ ngày 02/05/2020
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a. Các biện pháp có thể tác động 

đến nguồn cung

•Ấn Độ:

• Hạn chế xuất khẩu đối với 26 loại dược liệu và thuốc làm từ các loại

dược liệu đó, bao gồm cả paracetamol từ ngày 04/03/2020.

• Cấm xuất khẩu nguyên liệu thô để sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ

áp dụng từ ngày 19/03/2020;

• Cấm xuất khẩu hydroxychloroquine sử dụng trong dược phẩm kể từ

ngày 25/03/2020…
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a. Các biện pháp có thể tác động 

đến nguồn cung

• Indonesia:

•Cấm xuất khẩu tạm thời đối với nguyên liệu thô để

sản xuất khẩu trang, trang bị bảo hộ cá nhân và

một số sản phẩm khác, kể từ ngày 31/03/2020;
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b. Một số biện pháp có thể tạo nên sự cạnh tranh

đối với doanh nghiệp Việt Nam

• Bangladesh:
• Dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang và chất khử trùng tay kể

từ ngày 02/04/2020.

• Campuchia:
• Cho phép nối lại xuất khẩu gạo trắng từ ngày 20/05/2020 theo

quyết định của Chính phủ ngày 13/05/2020.

• Pakistan:
• Dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang vải và chất tẩy rửa kể từ

ngày 18/04/2020
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c. Các biện pháp tạo lợi thế cho

doanh nghiệp Việt Nam

•Ấn Độ:

• Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Ấn Độ phải tạm ngừng ký

các hợp đồng xuất khẩu gạo mới kể từ ngày 03/04/2020

• Cấm xuất khẩu các sản phẩm khử trừng có cồn kể từ ngày

06/05/2020

│



c. Các biện pháp tạo lợi thế cho

doanh nghiệp Việt Nam

• Hoa Kỳ:

• Yêu cầu về giấy phép xuất khẩu đối với mặt nạ phòng độc; khẩu

trang phẫu thuật và gang tay phẫu thuật: biện pháp này hạn chế xuất

khẩu tới mọi quốc gia được áp dụng kể từ ngày 03/04/2020;

• Cấm xuất khẩu tạm thời năm loại thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) từ

Hoa Kỳ, trừ trường hợp có chấp thuận của FEMA.
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c. Các biện pháp tạo lợi thế cho

doanh nghiệp Việt Nam
• Hàn Quốc:

• Cấm xuất khẩu hoàn toàn khẩu trang và yêu cầu các nhà sản xuất
khẩu trang phải cung cấp 80% khẩu trang thông qua các kênh phân
phối công chính thức được áp dụng từ ngày 09/03/2020;

• Thái Lan:
• Cấm xuất khẩu khẩu trang từ ngày 05/02/2020

• Indonesia:
• Cấm xuất khẩu các sản phẩm y tế, chất khử trùng và trang bị bảo hộ

cá nhân kể từ ngày 18/03/2020
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c. Các biện pháp tạo lợi thế cho

doanh nghiệp Việt Nam

• Campuchia:

• Cấm xuất khẩu khẩu trang kể từ ngày 30/03/2020

• Cấm xuất khẩu cá kể từ ngày 05/04/2020

• Đài Loan:

• Cấm xuất khẩu sản phẩm rửa tay và chất khử trùng tay có nồng độ cồn

75% kể từ ngày 01/05/2020

• Cấm xuất khẩu khẩu trang kể từ ngày 24/03/2020 cho đến khi đủ đáp ứng

nhu cầu trong nước
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c. Các biện pháp tạo lợi thế cho

doanh nghiệp Việt Nam

•Liên minh kinh tế Á Âu:

• Cấm xuất khẩu tạm thời một số loại thực phẩm (gạo, hành, 

tỏi, củ cải, ngũ cốc…) kể từ ngày 31/03/2020
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c. Các biện pháp tạo lợi thế cho

doanh nghiệp Việt Nam

• Nhận xét:

• Các ngành có thể được hưởng lợi từ các biện pháp liên quan

đến xuất khẩu của các nước là: dệt may, dược phẩm, thực

phẩm, gạo, chất khử trùng…

 Nên đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu những nhóm hàng này.
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PHẦN 2

CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI 

VỀ NHẬP KHẨU
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CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI 

VỀ NHẬP KHẨU

1. Tình hình chung

2. Một số biện pháp 
có thể tác động đến 
doanh nghiệp Việt 

Nam
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TÌNH HÌNH CHUNG 

Các biện pháp NK tạm thời

Hạn chế nhập khẩu (10 nước)

Tự do hóa nhập khẩu (103 nước)

Hạn chế và tự do hóa nhập khẩu (12 nước)

Không (114 nước)



TÌNH HÌNH CHUNG

Tính đến ngày 16/05/2020:
Có 10 quốc gia ban hành các biện pháp hạn chế

nhập khẩu

Có 103 quốc gia ban hành các biện pháp tạo điều

kiện cho tự do hóa thương mại (khuyến khích nhập

khẩu)

Có 12 quốc gia ban hành các biện pháp mang tính

hạn chế hoặc tự do hóa thương mại

 Tình hình chung cho thấy các biện pháp về

nhập khẩu được thực hiện theo hướng tự do hóa

thương mại, nên doanh nghiệp Việt Nam có thể

tận dụng để thúc đấy xuất khẩu.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP CÓ THỂ TÁC ĐỘNG 

ĐẾN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

a. Một số biện pháp hạn chế nhập
khẩu

b. Một số biện pháp khuyến khích
nhập khẩu
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a. Một số biện pháp hạn chế 

nhập khẩu

• Iran:

• Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại ban hành lệnh cấm nhập khẩu những

dược phẩm mà trong nước sản xuất được kể từ ngày 13/05/2020;

• Bhutan:

• Cấm nhập khẩu lá trầu, trái cay, rau và thịt kể từ ngày 25/03/2020

• Trung Quốc:

• Cấm nhập khẩu động vật sống và các sản phẩm từ động vật sống kể từ

ngày 25/02/2020
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a. Một số biện pháp hạn chế 

nhập khẩu
• Kazakhstan:

• Cấm nhập khẩu xi măng, clinker và một số loại xi măng khác từ các nước

ngoài EAEU kể từ ngày 28/04/2020

• Sri Lanka:

• Cấm nhập khẩu một số mặt hàng không thiết yếu, bao gồm cả xe và sản

phẩm nhựa từ ngày 03/04/2020

• Kenya và Zimbabwe:

• Cấm nhập khẩu quần áo đã qua sử dụng
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b. Một số biện pháp khuyến khích 

nhập khẩu

• Các biện pháp khuyến khích nhập khẩu tồn tại dưới dạng:

• Giảm thuế nhập khẩu (98 biện pháp)

• Giảm hoặc miễn thuế VAT trong một thời gian nhất định (27 biện

pháp)

• Loại trừ sản phẩm khỏi danh mục cấp phép nhập khẩu (3 biện

pháp)

• Gia hạn thời gian đóng thuế nhập khẩu (1 biện pháp – Canada)

• Một số biện pháp thuận lợi về kiểm dịch (1 biện pháp – Chile)
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b. Một số biện pháp khuyến khích 

nhập khẩu

• Một số loại sản phẩm được hưởng lợi:
• Khẩu trang;
• Chất khử trùng;
• Trang bị bảo hộ cá nhân;
• Máy thở;
• Dược phẩm;
• Cồn
• Nhiệt kế không tiếp xúc
• Thực phẩm
• Bộ xét nghiệm
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PHẦN 3

LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
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LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

VIỆT NAM

1. Cơ sở pháp lý của 
các biện pháp

2. Một số khuyến 
nghị
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CƠ SỞ 
PHÁP LÝ 

Sơ đồ 2: Số lượng các biện pháp xuất khẩu được thông báo và cơ sở áp dụng

Điều XI.2

Điều XX (chung)

Điều XX(a)

Điều XX(b)

Điều XX(d)

Điều XX(f)

Điều XX(g)

Điều XXI (chung)

Điều XXI(b)

Điều XXI(c)

Khác

Không xác định
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MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO 

DOANH NGHIỆP

•Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm mà Việt Nam có

thế mạnh:

• Thực phẩm

• Khẩu trang và dược phẩm

• Giấy vệ sinh

• Chất khử trùng và đồ bảo hộ cá nhân
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MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO 

DOANH NGHIỆP

• Một số cơ chế có thể sử dụng khi gặp khó khăn bởi các

biện pháp thương mại nước ngoài:

• Quy định tại Điều 111 khoản 1 Luật Quản lý ngoại thương năm

2017

• Cơ chế tham vấn và giải quyết tranh chấp trong WTO

• Cơ chế tham vấn và giải quyết tranh chấp trong một số hiệp định

thương mại tự do đã có hiệu lực đối với Việt Nam.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Website của WTO: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm

• Website của ITC: https://www.macmap.org/covid19

• Một số báo cáo của WTO:
• WTO, Export prohibition and restrictions, information note, 23 April

2020.

• WTO, The treatment of medical products in regional trade
agreements, information note, 27 April 2020.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


