
        CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO 

Nội dung ôn tập:  

- Hiểu biết chung về quy định liên quan đến nghĩa vụ, quyền của viên chức; 

- Kiến thức chung về hội nhập kinh tế quốc tế, Tổ chức thương mại thế giới 

(WTO), các FTA thế hệ mới: CPTPP, EVFTA, RCEP…. 

- Kiến thức chung về phòng vệ thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại, 

nguyên tắc và điều kiện áp dụng (quy định của WTO và pháp luật Việt Nam); 

- Kiến thức chung về kinh tế vĩ mô; 

- Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu; 

- Hiểu biết chung về chức năng nhiệm vụ của Cục Phòng vệ thương mại và của 

Trung tâm Thông tin và Cảnh báo; 

Tài liệu ôn tập: 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12; 

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017 (nội dung về phòng vệ 

thương mại); 

- Nghị định số 10/2018/NĐ - CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng 

vệ thương mại; 

- Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 1994 ( nội dung về phòng 

vệ thương mại), Hiệp định chống bán phá giá, Hiệp định trợ cấp và các biện pháp 

đối kháng, Hiệp định về các biện pháp tự vệ; 

- Quy định về phòng vệ thương mại trong các hiệp định thương mại tư do thế hệ 

mới (CPTPP, EVFTA, RCEP); 

- Thông tin chung về phòng vệ thương mại trên cổng thông tin điện tử của Bộ 

Công Thương và trang thông tin điện tử của Cục Phòng vệ thương mại. 

- Quyết định số 2639/QĐ- BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Phòng vệ thương mại; 

- Quyết định số 13/QĐ- PVTM ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Cục trưởng Cục 

Phòng vệ thương mại về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo; 

 


