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ThS. NguyÔn Quúnh Trang 

1. Quy định về trợ cấp xuất khẩu trong 

luật WTO 

Trong thương mại quốc tế, bán phá giá và 

trợ cấp bị coi là hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh. Bán phá giá là việc giá xuất khẩu 

của sản phẩm thấp hơn giá trị thông thường 

của sản phẩm tương tự tại thị trường xuất 

khẩu. Còn trợ cấp tồn tại khi có sự đóng góp 

tài chính của chính phủ hoặc cơ quan công 

quyền nằm trên lãnh thổ của một thành viên; 

hoặc có bất kì hình thức hỗ trợ thu nhập hay 

trợ giá cho ngành sản xuất trong quốc gia và 

tạo ra một lợi ích.(1) Tuy nhiên, quan điểm của 

WTO đối với hai hành vi này không giống 

nhau. Nếu như bán phá giá không bị cấm theo 

luật WTO và hành vi bán phá giá chỉ bị đối 

kháng khi gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất 

trong quốc gia của thị trường nhập khẩu thì 

một số khoản trợ cấp sẽ bị cấm áp dụng theo 

luật WTO(2) và cho dù không gây ra thiệt hại, 

khoản trợ cấp này vẫn có thể bị khởi kiện và 

chịu biện pháp đối kháng. Một trong khoản 

trợ cấp bị cấm là “trợ cấp xuất khẩu”. 

Thuật ngữ trợ cấp xuất khẩu được sử 

dụng trong hai hiệp định: Hiệp định nông 

nghiệp (AOA) và Hiệp định trợ cấp và các 

biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM), bên 

cạnh Điều XVI Hiệp định chung về thương 

mại và thuế quan (GATT). Các hiệp định trên 

đã dùng từ ngữ giống nhau để giải thích khái 

niệm “trợ cấp xuất khẩu” và theo Báo cáo 

phúc thẩm trong vụ "Hoa Kỳ - Các tập đoàn 

bán lẻ quốc gia ngoài" (US - FSC, DS 108), 

Cơ quan phúc thẩm đã cho rằng cho dù có 

quy định khác nhau đối với trợ cấp xuất khẩu 

nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tiêu chí 

chung về bản chất của trợ cấp xuất khẩu, do 

đó có thể áp dụng cách giải thích về trợ cấp 

xuất khẩu trong Hiệp định SCM cho việc giải 

thích “trợ cấp xuất khẩu” trong AOA.(3) 

Theo Điều 3.1 (a) Hiệp định SCM, trợ 

cấp xuất khẩu được hiểu là “các khoản trợ 

cấp, theo luật hay trong thực tế, dù là một 

điều kiện riêng biệt hay kèm theo các điều 

kiện khác, phụ thuộc vào kết quả thực hiện 

xuất khẩu, bao gồm các khoản trợ cấp được 

minh họa tại Phụ lục I”.  

Theo Điều 1 (e) AOA, “trợ cấp xuất khẩu 

là những trợ cấp phụ thuộc vào kết quả thực 

hiện xuất khẩu, bao gồm các loại trợ cấp 

xuất khẩu trong danh mục tại Điều 9 của 

Hiệp định này”.  

Tuy nhiên, nguyên tắc, khuôn khổ đặt ra 

cho trợ cấp xuất khẩu là khác nhau trong hai 

hiệp định. 

1.1. Quy định theo Hiệp định SCM 

Hiệp định SCM có sự phân biệt rõ ràng 

giữa hai nhóm trợ cấp: trợ cấp bị cấm và trợ 

cấp có thể đối kháng. Theo Điều 3.1 (a) Hiệp 

định SCM, trợ cấp xuất khẩu nằm trong 
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nhóm trợ cấp bị cấm, theo đó nhóm trợ cấp 

xuất khẩu theo luật (de jure) và theo thực tế 

(de facto) đều bị cấm.  

Có thể thấy, phạm vi cấm của Hiệp định 

SCM đối với trợ cấp xuất khẩu khá rộng và 

chi tiết. Hiệp định giải thích rõ dấu hiệu của 

trợ cấp xuất khẩu theo luật và trợ cấp xuất 

khẩu theo thực tế. Theo đó, khoản trợ cấp 

xuất khẩu theo luật được chứng minh dựa trên 

cơ sở từ ngữ trong luật, quy tắc hay văn bản 

pháp luật liên quan khác; khoản trợ cấp xuất 

khẩu theo thực tế được chứng minh bằng thực 

tế, bằng mối quan hệ giữa trợ cấp và việc 

thực hiện hay thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

hoặc lợi nhuận xuất khẩu. Điều này có nghĩa 

khoản chi tiêu ngân sách cho xuất khẩu chỉ 

cần thoả mãn dấu hiệu của de facto hoặc de 

jure thì khoản chi tiêu này sẽ nằm trong Điều 

3.1 (a) của Hiệp định SCM và sẽ bị cấm.  

Khoản trợ cấp xuất khẩu bị cấm theo 

Điều 3.1 (a) của Hiệp định SCM cũng được 

minh họa tại Phụ lục I. Tuy nhiên, nếu khoản 

trợ cấp nào trong danh mục này không đủ 

dấu hiệu để coi là trợ cấp xuất khẩu thì sẽ 

không bị cấm và quy định cấm này không áp 

dụng nếu AOA có quy định khác. Điều này 

có nghĩa trợ cấp xuất khẩu cho mặt hàng 

nông sản sẽ theo sự điều chỉnh của AOA. 

1.2. Quy định theo AOA 

Nếu như trợ cấp xuất khẩu cho sản phẩm 

công nghiệp phải tuân thủ các quy định cấm 

chặt chẽ của Hiệp định SCM thì trợ cấp xuất 

khẩu cho hàng nông sản được hưởng quy 

định mềm dẻo hơn theo AOA. Theo AOA, 

trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp được chia thành 

hai nhóm: 1) trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp 

được quy định tại mục II Phần IV Biểu cam 

kết nhượng bộ thành viên và 2) trợ cấp xuất 

khẩu nông nghiệp không nằm trong nhóm 

này. Trợ cấp xuất khẩu theo nhóm 1 phải được 

cắt giảm và trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp 

theo nhóm 2 không được phép duy trì.(4) 

Khoản trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp 

tuân thủ đầy đủ quy định tại Phần V của AOA 

(tức là khoản trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp 

nằm trong Biểu cam kết nhượng bộ thành viên 

và đã được cắt giảm theo quy định) sẽ không 

bị cấm và sẽ không phải chịu biện pháp đối 

kháng nếu không gây ra thiệt hại hoặc đe dọa 

gây ra thiệt hại. Có thể thấy, theo AOA trợ 

cấp xuất khẩu không hoàn toàn bị cấm.(5) 

2. Quy định đặc biệt đối với quốc gia 

đang phát triển về trợ cấp xuất khẩu 

Quốc gia đang phát triển chiếm khoảng 

2/3 trong tổng số 155 thành viên của WTO 

(tính đến ngày 18/06/2012) và luôn nhận 

được các đối xử đặc biệt từ WTO thông qua: 

1) Điều khoản đặc biệt trong các hiệp định 

của WTO dành riêng cho thành viên đang 

phát triển; 2) hoạt động của uỷ ban thương 

mại và phát triển; 3) sự hỗ trợ kĩ thuật của 

Ban thư kí WTO. 

Tuy nhiên, các hiệp định của WTO không 

đưa ra tiêu chuẩn cụ thể để xác định quốc gia 

đang phát triển. Theo truyền thống của GATT, 

mỗi quốc gia kí kết sẽ tự quyết định liệu quốc 

gia đó muốn được coi là quốc gia đang phát 

triển hay không. Trước khi kết thúc vòng đám 

phán Uruguay, Liên minh châu Âu và Hoa 

Kỳ tuyên bố không coi Hồng Kông, Hàn 

Quốc và Singapore là quốc gia đang phát triển 

nhằm mục đích của Hiệp định về trợ cấp.(6) 

Mặc dù giữ số lượng áp đảo và ngày 

càng thể hiện vai trò quan trọng của mình 

trong WTO và nền kinh tế toàn cầu nhưng 

nhóm quốc gia đang phát triển trong WTO 
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cũng có sự phân hoá cao với quan điểm và 

mối quan tâm khác nhau về mở cửa.(7) Với 

mỗi mức độ phát triển, quan tâm khác nhau 

của thành viên đang phát triển, hiệp định của 

WTO có mức độ đối xử đặc biệt khác nhau. 

2.1. Quy định đặc biệt theo Hiệp định SCM 

Thành viên đang phát triển được chia thành 

ba nhóm cơ bản: 1) nhóm quốc gia kém 

phát triển theo định nghĩa của Liên hợp quốc; 

2) nhóm quốc gia có thu nhập quốc dân tính 

trên đầu người (GNP) dưới 1,000 USD và 3) 

nhóm quốc gia có GNP trên 1,000 USD dựa 

theo số liệu gần nhất của Ngân hàng thế giới.(8) 

- Quy định đặc biệt cho phép quốc gia 

đang phát triển được phép áp dụng trợ cấp 

xuất khẩu 

Theo sự phân nhóm trên, quy định cấm 

áp dụng trợ cấp xuất khẩu theo Điều 3 Hiệp 

định SCM sẽ không áp dụng đối với thành 

viên đang phát triển thuộc nhóm 1 và nhóm 2.(9) 

Điều này có nghĩa thành viên đang phát triển 

là quốc gia chậm phát triển hoặc có thu nhập 

quốc dân tính trên đầu người dưới 1,000 

USD có thể áp dụng khoản trợ cấp xuất khẩu 

cho hàng công nghiệp. Sản phẩm có trợ cấp 

xuất khẩu này chỉ phải chịu thuế đối kháng 

nếu gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt 

hại cho ngành sản xuất trong quốc gia của 

quốc gia nhập khẩu.  

Thành viên đang phát triển thuộc nhóm 3 

sẽ phải chấp nhận quy định về trợ cấp xuất 

khẩu chặt chẽ hơn so với hai nhóm trên. 

Nhóm 3 vẫn có thể áp dụng trợ cấp xuất 

khẩu trong thời hạn 8 năm kể từ ngày Hiệp 

định WTO có hiệu lực (hết năm 2002). Tuy 

nhiên, trong 8 năm này, quốc gia đang phát 

triển thuộc nhóm 3 phải từng bước loại bỏ 

trợ cấp xuất khẩu.  

- Quy định đặc biệt cho phép thành viên 

đang phát triển gia hạn thời gian áp dụng trợ 

cấp xuất khẩu 

Thành viên đang phát triển thuộc nhóm 3 

có thể áp dụng trợ cấp xuất khẩu vượt quá 

thời hạn 8 năm nếu 1 năm trước khi kết thúc 

thời hạn, thành viên này tiến hành tham vấn 

với uỷ ban về trợ cấp. Dựa trên tiêu chí nhu 

cầu kinh tế, tài chính và phát triển liên quan 

của thành viên đó, uỷ ban quyết định việc 

chấp nhận hay không chấp nhận việc gia 

hạn.(10) Nếu uỷ ban chấp nhận, thành viên 

gia hạn phải tiếp tục tham vấn hàng năm với 

uỷ ban về khoản trợ cấp xin gia hạn.  

- Quy định đặc biệt cho phép thành viên 

đang phát triển đã đạt được tính cạnh tranh 

xuất khẩu khoảng thời gian nhất định cho 

việc xoá bỏ trợ cấp xuất khẩu 

Việc cho phép thành viên đang phát triển 

được trợ cấp xuất khẩu xuất phát từ nguyên 

nhân do ngành công nghiệp tại quốc gia đang 

phát triển còn non trẻ, sản phẩm không đủ sức 

cạnh tranh đối với sản phẩm xuất khẩu khác. 

Như vậy, sự cho phép này sẽ chấm dứt khi 

thành viên đang phát triển đạt được trình độ 

cạnh tranh trong xuất khẩu. Thành viên đang 

phát triển được coi là đạt được tính cạnh tranh 

trong xuất khẩu đối với một sản phẩm cụ thể 

khi thành viên này thông báo hoặc dựa trên 

cơ sở tính toán của Ban thư kí (theo yêu cầu 

của thành viên khác), thành viên đó đã xuất 

khẩu sản phẩm trên đạt ít nhất 3,25% thị phần 

của thương mại thế giới về chính sản phẩm 

này trong hai năm liên tục.(11)  

Quốc gia đang phát triển thuộc nhóm 1 

và nhóm 2 nếu đã đạt được tính cạnh tranh 

xuất khẩu đối với một hoặc nhiều sản phẩm, 

thành viên này có khoảng thời gian 8 năm để 
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loại bỏ dần khoản trợ cấp xuất khẩu này. 

Tuy nhiên, thời hạn này là 2 năm đối với 

thành viên đang phát triển nhóm 3. Thực 

chất, thành viên nhóm 3 được coi là đạt được 

tính cạnh tranh xuất khẩu khi hết thời hạn 8 

năm áp dụng trợ cấp xuất khẩu mà không 

nhất thiết phải có thông báo của thành viên 

đó hay tính toán của Ban thư kí. 

Tóm lại, theo Hiệp định SCM, thành viên 

đang phát triển nhóm 3 chỉ được phép duy trì 

trợ cấp xuất khẩu trong thời hạn 10 năm (nếu 

không có hoạt động gia hạn). Thành viên 

đang phát triển nhóm 1 và nhóm 2 được phép 

duy trì trợ cấp xuất khẩu thêm 8 năm sau khi 

xác định đã đạt được tính cạnh tranh xuất khẩu. 

2.2. Quy định đặc biệt theo AOA 

Tương tự như Hiệp định SCM, AOA 

không đưa ra tiêu chí để xác định thế nào là 

quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, qua quy 

định liên quan của hai hiệp định có thể thấy 

cách hiểu khác nhau về “thành viên đang phát 

triển”. Nếu như theo Hiệp định SCM, thành 

viên kém phát triển cũng được coi là thành 

viên đang phát triển (phụ lục VII) và được 

hưởng quy định đối xử đặc biệt về trợ cấp xuất 

khẩu giống như quốc gia thành viên đang phát 

triển có GNP dưới 1,000 USD thì theo AOA, 

thành viên đang phát triển có quy định ưu đãi 

kém hơn so với thành viên kém phát triển.  

- Quy định đặc biệt cho phép thành viên 

đang phát triển kéo dài lộ trình cắt giảm trợ 

cấp xuất khẩu nông nghiệp 

Thành viên đang phát triển được linh 

hoạt thực hiện cam kết cắt giảm trợ cấp xuất 

khẩu trong giai đoạn 10 năm tính từ năm 

1995.(12) Trong khi đó, giai đoạn thực hiện 

của quốc gia phát triển là 6 năm, quốc gia 

kém phát triển không phải đưa ra cam kết cắt 

giảm trợ cấp xuất khẩu. 

- Quy định đặc biệt cho phép thành viên 

đang phát triển đưa ra mức cắt giảm trợ cấp 

xuất khẩu thấp 

Thành viên đang phát triển có thể duy trì 

khoản trợ cấp xuất khẩu không vượt quá 76% 

giá trị trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp và 86% 

số lượng nông sản được trợ cấp so với mức 

tương ứng trong giai đoạn cơ sở 1986 - 1990. 

Điều này có nghĩa thành viên đang phát triển 

trong lộ trình 10 năm (1995 - 2005) phải cam 

kết cắt giảm 24 % giá trị trợ cấp xuất khẩu 

nông nghiệp và 14% số lượng nông sản được 

trợ cấp (các mức tương ứng 36% và 21% đối 

với thành viên phát triển).(13) 

- Quy định đặc biệt cho phép thành viên 

đang phát triển không phải cắt giảm một số 

trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp trong giai 

đoạn thực hiện 

Trong giai đoạn thực hiện, thành viên 

đang phát triển không bị yêu cầu phải thực 

hiện cam kết đối với các loại trợ cấp xuất 

khẩu nhằm giảm chi phí tiếp thị xuất khẩu 

sản phẩm nông nghiệp, phí vận tải nội địa và 

cước phí chuyến hàng xuất khẩu do chính 

phủ cung cấp hoặc uỷ quyền với điều kiện 

thuận lợi hơn so với hàng nội địa.(14) 

3. Vụ "Brazil - Chương trình cấp vốn 

xuất khẩu cho máy bay", DS 46(15) 

Một trong những tranh chấp điển hình 

liên quan đến vấn đề trợ cấp xuất khẩu của 

quốc gia đang phát triển trong khuôn khổ 

WTO là tranh chấp "Brazil - Chương trình 

cấp vốn xuất khẩu cho máy bay", DS 46. 

Tranh chấp liên quan đến khoản chi tiêu 

thuộc Chương trình cấp vốn xuất khẩu máy 

bay (“PROEX” - chương trình hỗ trợ tài chính 

xuất khẩu của Brazil cho xuất khẩu máy bay 
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tầm khu vực của Brazil). PROEX được Chính 

phủ Brazil thông qua ngày 01/06/1991 theo 

Luật 8187/91, được chính phủ Brazil ban 

hành hàng tháng và duy trì bằng biện pháp 

tạm thời. PROEX cung cấp khoản tín dụng 

xuất khẩu cho nhà xuất khẩu Brazil thông 

qua cấp vốn trực tiếp hoặc khoản chi tiêu để 

bù đắp lãi suất. 

Với việc cấp vốn trực tiếp, Brazil cho 

vay một phần vốn bắt buộc cho giao dịch. 

Với việc bù đắp lãi suất, pháp luật quy định 

rằng: “Ngân sách nhà quốc gia trợ cấp cho 

người hưởng trợ cấp khoản chi tiêu để bù 

đắp nhằm điều chỉnh, ở mức cao nhất, sự 

chênh lệch giữa tiền lãi được thoả thuận với 

người mua và chi phí cho người hưởng trợ 

cấp đề xuất nguồn đầu tư bắt buộc”.(16) 

Thời hạn trợ cấp đối với khoản chi tiêu 

nhằm cân bằng lãi suất được xây dựng trong 

các tuyên bố và quyết định của các bộ 

trưởng. Thời hạn trợ cấp là khác nhau đối 

với sản phẩm được xuất khẩu, thông thường 

từ 01 - 10 năm. Tuy nhiên, trong vụ máy bay 

tầm khu vực, thời hạn này được gia hạn đến 

15 năm. Độ dài của thời hạn trợ cấp, nói 

cách khác, mức chênh lệch cần bù đắp: mức 

thanh toán từ 2% đến 3.8% hàng năm cho 

thời hạn 9 năm hoặc nhiều hơn. Mức chênh 

lệch được ấn định và không thay đổi phụ 

thuộc vào chi phí thực tế của người vay 

PROEX được Uỷ ban tín dụng xuất khẩu 

(gọi tắt là Uỷ ban) gồm 13 thành viên quản lí 

với sự hỗ trợ của Bộ tài chính. Hoạt động 

hàng ngày của PROEX do Ngân hàng Brazil 

thực hiện. Đối với đề xuất cho giao dịch tài 

chính không vượt quá 5 tỉ USD, giao dịch có 

thời hạn nằm trong chỉ dẫn của PROEX, Ngân 

hàng Brazil có thẩm quyền phê chuẩn trước 

để cung cấp sự hỗ trợ của PROEX mà không 

cần sự phê chuẩn của Uỷ ban. Tất cả đề xuất 

khác được chuyển đến Uỷ ban, cơ quan có 

thẩm quyền không áp dụng một số chỉ dẫn 

đã công bố của PROEX. Trong vụ máy bay 

phản lực tầm khu vực, việc không áp dụng 

thường xuyên nhất là kéo dài thời hạn trợ 

cấp từ 10 đến 15 năm.  

Biện pháp của PROEX trong giao dịch tài 

chính máy bay bắt đầu khi nhà sản xuất đề 

xuất thư phê chuẩn từ Uỷ ban trước khi quyết 

định giao kết hợp đồng chính thức với người 

mua. Đề xuất này đưa ra 4 thời hạn và điều 

kiện cho giao dịch đề xuất. Nếu Uỷ ban phê 

chuẩn, Uỷ ban sẽ cấp thư cam kết cho nhà sản 

xuất. Thư này cam kết PROEX sẽ cung cấp 

sự hỗ trợ đặc thù cho giao dịch khi hợp đồng 

phát sinh theo thời hạn và điều kiện trong đề 

xuất phê chuẩn và việc cung cấp sẽ được thực 

hiện trong thời hạn đặc thù, thông thường là 

90 ngày. Nếu hợp đồng không phát sinh hiệu 

lực trong thời hạn nêu trên, cam kết trong thư 

phê chuẩn hết hiệu lực. 

Theo cam kết, khoản chi bù đắp lãi suất 

của PROEX sẽ bắt đầu sau khi máy bay 

được xuất khẩu và được người mua thanh 

toán. Khoản chi PROEX được xây dựng cho 

cơ chế cho vay tài chính dưới dạng cam kết 

cho vay từ ngân sách nhà quốc gia không lãi 

suất (NTN-I). Khoản chi được thể hiện theo 

đồng tiền của Brazil (Reais) có quy đổi sang 

đô la Mỹ. Cam kết cho vay được kho bạc 

nhà nước của Brazil cấp cho ngân hàng của 

mình. Cam kết này cho phép ngân hàng 

Brazil cung cấp các khoản vay hỗ trợ tài 

chính giao dịch cho ngân hàng vay. Cam kết 

được cấp dưới tên của ngân hàng vay, có thể 

bù lại khoản vay theo kì nửa năm.  
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Ngày 19/6/1996, Canada yêu cầu tham 

vấn với Brazil dựa trên Điều 4 Hiệp định trợ 

cấp, quy định thủ tục đặc biệt đối với trợ cấp 

xuất khẩu. Canada cho rằng khoản trợ cấp 

xuất khẩu theo Chương trình tài trợ xuất 

khẩu (PROEX) của Brazil dành cho khách 

hàng quốc gia ngoài của Hãng máy bay 

Embraer là không phù hợp với Điều 3, 27.4 

và 27.5 Hiệp định trợ cấp. 

Ngày 16/9/1996, Canada yêu cầu thành 

lập Ban hội thẩm, với cáo buộc rằng Brazil đã 

vi phạm Hiệp định trợ cấp và GATT 1994. 

Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) 

đã xem xét yêu cầu này trong cuộc họp ngày 

27/9/1996. Do sự phản đối của Brazil nên 

Canada đồng ý sửa đổi yêu cầu của quốc gia 

này, giới hạn phạm vi cáo buộc chỉ trong 

Hiệp định về trợ cấp. Yêu cầu đã sửa đổi của 

Canada được nộp lên ngày 3/10/1996 nhưng 

sau đó đã bị rút lại ngay trước thềm cuộc họp 

của DSB dự kiến sẽ xem xét yêu cầu này. 

Ngày 10/7/1998, Canada tái yêu cầu thành 

lập Ban hội thẩm. Trong cuộc họp ngày 23/7/1998, 

DSB ra quyết định thành lập Ban hội thẩm. 

Cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ tham gia với 

tư cách bên thứ 3. Ngày 16/10/1998, Canada 

đề nghị Tổng giám đốc WTO quyết định 

thành phần Ban hội thẩm. Ngày 22/10/1998, 

cơ cấu của Ban được xác định. Báo cáo của 

ban hội thẩm được ban hành ngày 14/9/1999. 

Theo đó, Ban hội thẩm kết luận rằng biện 

pháp của Brazil là không phù hợp với Điều 

3.1(a) và 27.4 của Hiệp định về trợ cấp. 

Ngày 3/5/1999, Brazil tuyên bố ý định 

kháng cáo một số vấn đề về luật và diễn giải 

pháp lí trong báo cáo của Ban hội thẩm. Bản 

báo báo của cơ quan phúc thẩm được ban 

hành ngày 2/8/1999. Trong đó, Cơ quan 

phúc thẩm tán thành tất cả phán quyết của 

Ban hội thẩm, tuy nhiên huỷ bỏ và sửa đổi 

cách diễn giải của Ban về cụm từ “lợi thế vật 

chất” (material advantage) tại mục (k) của 

Danh sách minh họa về trợ cấp xuất khẩu 

trong Phụ lục I Hiệp định về trợ cấp và các 

biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM). 

Ngày 20/8/1999, DSB thông qua hai báo 

cáo của Cơ quan phúc thẩm và ban hội thẩm 

(đã được sửa đổi)./. 
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