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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

V/v bản câu hỏi rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ
đối với phôi thép và thép dài
(ER01.SG04)

Kính gửi: ……………………………………………
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số
2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép
và thép dài có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99;
7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41;
7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam.
Căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01
năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (Nghị định
10/2018/NĐ-CP), trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định rà soát, Cơ
quan điều tra gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan. Theo quy định tại
Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương, bên liên quan trong vụ việc điều tra có trách
nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan điều tra và
Cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại
(PVTM) đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi
điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu.
Bản câu hỏi điều tra được đăng công khai tại trang thông tin của Cục PVTM và
Bộ Công Thương.
Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, đề nghị các bên liên quan cần trả
lời bản câu hỏi một cách đầy đủ nhất có thể. Bản trả lời phải được gửi về Cục
Phòng vệ thương mại trước 17h00 ngày 15 tháng 10 năm 2019 theo địa chỉ đã
nêu trong Bản câu hỏi điều tra. Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định
10/2018/NĐ-CP, thời hạn này có thể được Cơ quan điều tra xem xét, gia hạn một
lần không quá 30 ngày trên cơ sở văn bản đề nghị của bên đề nghị gia hạn.
Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ - Cục Phòng
vệ thương mại - Bộ Công Thương; Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nôi;

Cán bộ phụ trách vụ việc - chị Phan Mai Quỳnh – Email: quynhpm@moit.gov.vn,
giangphg@moit.gov.vn – Điện thoại: (024) 7303.7898 (máy lẻ 125).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, P2, trongnd.
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