
        Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Tổng Thống Hoa Kỳ ký thông qua Đạo Luật
Chống Lao Động Cưỡng Bức với người Duy Ngô Nhĩ (the Uyghur Forced
Labor Prevention Act - UFLPA). Đạo Luật này sẽ có hiệu lực kể từ 21 tháng 6
năm 2022. Đây là bước đi của Hoa Kỳ nhằm đẩy mạnh ngăn chặn nhập khẩu hàng
hóa được khai thác, sản xuất tại Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc hoặc bởi các
thực thể có liên quan đến chính quyền Khu tự trị so với các công cụ pháp luật
hiện hành. Hiện tại, Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung nguyên liệu từ
Trung Quốc, đặc biệt trong ngành công nghiệp dệt may, liệu Đạo Luật mới của
Hoa Kỳ có gây ra tác động đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam và chúng ta cần
có chuẩn bị gì để ứng phó?

Your trusted lawyers
and beyond
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Một số quy định quan trọng của 
Đạo luật UFLPA

        Mục 3 (a) của UFLPA yêu cầu
Cục Hải quan và Biên phòng của Hoa
Kỳ (CBP) giả định các mặt hàng thuộc
các trường hợp dưới đây bị coi là trái
với Mục 307 của Đạo luật Thuế quan
1930 và không được phép nhập cảnh tại
bất kỳ cảng nào của Hoa Kỳ:
(1) Các mặt hàng được khai thác, sản
xuất hoặc sản xuất toàn bộ hoặc một
phần từ Tân Cương;
(2) Hoặc các mặt hàng được sản xuất
bởi một thực thể được liệt kê trong các
khoản (i), (ii), (iv) hoặc (v) của Mục
2(d) (2B):
(i) Các nhà sản xuất/xuất khẩu ở Khu
tự trị Tân Cương khai thác, sản xuất
toàn bộ hoặc một phần bất kỳ hàng
hóa, vật phẩm nào bằng lao động cưỡng
bức;
(ii) Các nhà sản xuất/xuất khẩu hợp tác
với Chính quyền Khu tự trị Duy Ngô
Nhĩ Tân Cương để thuê, vận chuyển,
chuyển giao, chứa chấp hoặc tiếp nhận
lao động cưỡng bức hoặc người Duy
Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, người
Kyrgyzstan hoặc các thành viên của
các nhóm bị đàn áp khác ra khỏi Khu
tự trị Tân Cương;
(iii) Các sản phẩm được khai thác, sản
xuất một phần hoặc toàn bộ bởi các nhà
sản xuất/xuất khẩu tại điểm (i) và (ii); 
(iv) Các nhà sản xuất/xuất khẩu đã xuất
khẩu các sản phẩm được mô tả tại
khoản (iii) từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ;
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(v) Các cơ sở/nhà sản xuất/xuất khẩu
bao gồm Quân đoàn sản xuất và xây
dựng Tân Cương, nguyên vật liệu từ
Quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân
Cương hoặc bất kỳ ai hợp tác với
Chính quyền Khu tự trị Tân Cương
trong các chương trình sử dụng lao
động cưỡng bức của chính quyền.

        Trong khi đó, Mục 3 (b), UFLPA
quy định ngoại lệ của Mục 3 (a). Theo
đó, Mục 3 (a) chỉ không được áp dụng
trong trường hợp Ủy viên của CBP xác
định: (1) bên nhập khẩu hàng hóa đã
tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ về
việc thẩm định chuyên sâu nguồn cung
ứng, (2) cung cấp đầy đủ tất cả thông
tin theo yêu cầu của CBP và (3) có
bằng chứng rõ ràng và thuyết phục
rằng hàng hóa được mô tả tại Mục 3
(a) không được khai thác, sản xuất bởi
lao động cưỡng bức.
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        Thứ nhất, trước khi UFLPA được
ban hành, để cấm nhập khẩu các sản
phẩm được xác định sử dụng lao động
cưỡng bức tại Khu tự trị Tân Cương,
CBP sẽ tiến hành điều tra, trên cở đó
ban hành các Lệnh cấm thông quan
(Withhold Release Order) đối với các
loại hàng hóa và chủ thể nhất định.
Tính đến ngày 23/06/2021, Hoa Kỳ đã
ban hành các Lệnh cấm thông quan đối
với bông và các sản phẩm từ bông, cà
chua, polysilicon có nguồn gốc từ Khu
tự trị Tân Cương. 
        Trong khi đó, theo quy định của
UFLPA, toàn bộ các sản phẩm được
khai thác hoặc sản xuất toàn bộ hoặc
một phần tại Khu tự trị Tân Cương hoặc
bởi các thực thể nêu tại Mục 2(d) (2B)
của UFLPA sẽ được mặc định là sử
dụng lao động cưỡng bức và tự động bị
cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ, trừ khi
chứng minh thuộc ngoại lệ nêu tại Mục
3 (b) của UFLPA.
        Như vậy với UFLPA, doanh
nghiệp Việt Nam không những cần chú
ý đến nguồn gốc nguyên liệu đầu vào
trong các lĩnh vực dệt may, chế biến
thực phẩm sử dụng cà chua, sản xuất
pin mặt trời, mà còn bao gồm tất cả các
ngành lĩnh vực khác. Hơn nữa, trước
khi UFLPA được ban hành, việc cấm
nhập khẩu một sản phẩm nhất định từ
Tân Cương sẽ được thực hiện thông qua
Lệnh cấm thông quan thường đối với
một số sản phẩm của các thực thể nhất
định, vì vậy doanh nghiệp Việt Nam có 
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Rủi ro đối với nhà xuất khẩu Việt Nam

thể chủ động nắm bắt khoanh vùng
nguyên liệu đầu vào được sử dụng. 
 Tuy nhiên, do UFLPA cấm nhập khẩu
toàn bộ sản phẩm có nguồn gốc từ Tân
Cương, lúc này doanh nghiệp phải tự
chủ động kiểm soát chuỗi cung ứng của
mình có đang/dự kiến phải nhập khẩu
nguyên liệu từ Tân Cương hay không. 

        Thứ hai, do UFLPA đòi hỏi các
doanh nghiệp nhập khẩu Hoa Kỳ phải
tiến hành các bước thẩm định chuyên
sâu nguồn cung ứng để đảm bảo các
sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Tân
Cương không được nhập vào Hoa Kỳ,
tất yếu đòi hỏi phía các doanh nghiệp
Việt Nam phải kiểm soát nguồn
nguyên liệu đầu vào, đồng thời phải
lưu trữ tài liệu và hệ thống truy xuất
nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Các
doanh nghiệp không đáp ứng các điều
kiện này có thể sẽ đánh mất thị trường
xuất khẩu.
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        Trước hết, các doanh nghiệp cần
kiểm soát nguồn gốc của các nguyên
liệu đầu vào. Nếu nguyên liệu được
nhập khẩu từ quốc gia khác, doanh
nghiệp Việt Nam cần yêu cầu doanh
nhiệp nước ngoài cung cấp đầy đủ
chứng nhận xuất xứ đối với các nguyên
liệu nhập khẩu đó làm căn cứ kiểm soát
nguồn cung. 
        Thứ hai, khi đã đảm bảo được
xuất xứ của nguyên liệu đầu vào, các
doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng
hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa
áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc
tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao
đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất
nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước
và quốc tế. Hệ thống này sẽ giúp doanh
nghiệp dễ dàng kiểm soát và điều tra sự
hiện diện của lao động cưỡng bức trong
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp (bao
gồm không chỉ nhà sản xuất, mà còn là
cả nhà cung ứng trực tiếp, nhà cung
ứng thứ cấp) để loại bỏ hoàn toàn lao
động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng
của mình. 
        Đặc biệt, đối với các mặt hàng ưu
tiên cao bị xem xét là bông, cà chua và
polysilicon nhập khẩu từ Trung Quốc,
các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm
hiểu hiểu kĩ liệu rằng các mặt hàng này
có xuất xứ từ Tân Cương, được sản xuất
bởi các công ty và thực thể đã bị áp đặt
lệnh cấm thông quan bởi CBP hoặc bởi
các thực thể thuộc danh sách nêu tại
mục Mục 2(d) (2B) của UFLPA hay
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Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

không. Mới đây, một lô hàng áo sơ mi
nam (dệt từ nguyên liệu bông) của
UNIQLO – Tập đoàn Dệt may Nhật
Bản có đầu tư tại Việt Nam đã bị chặn
tại cảng Los Angeles/Long Beach của
Hoa Kỳ do dính lứu đến lao động
cưỡng bức là lời cảnh báo sớm cho các
nhà xuất khẩu Việt Nam.

        Lao động cưỡng bức sẽ là một
vấn đề thương mại được ưu tiên trong
tương lai gần, không chỉ ở Hoa Kỳ mà
còn ở những quốc gia khác như
Canada, Mexico,... Xóa bỏ lao động
cưỡng bức cũng là một điều khoản
được đưa vào hai hiệp định thương mại
tự do của Việt Nam là CPTPP (Chương
19) và EVFTA (Chương 13). Do đó,
các doanh nghiệp xuất khẩu cần nhận
thức rằng hoàn cảnh đã thay đổi và
phải có ứng phó thích hợp để có lợi thế
cạnh tranh tốt hơn./. 
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