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BẢN TIN PVTM Số 22

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 02 quyết định về việc giữ nguyên việc áp dụng
biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ và thép hình chữ H
Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có Quyết
định này, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 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,
có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điều tra viên phụ trách vụ việc:
- Phùng Gia Đức, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 113);
email: ducpg@moit.gov.vn.
- Vũ Tuấn Nghĩa, điện thoại +84 24 73037898 (máy lẻ 114);
email: nghiavt@moit.gov.vn;
Danh sách tài liệu gửi kèm.
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Quyết định số 4243/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ

- Quyết định số 4243/QĐ-BCT
- Quyết định số 4244/QĐ-BCT

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quyết định số 4244/QĐ-BCT về
việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

mặt hàng thép hình mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
và nước Đại Hàn Dân quốc.
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Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ
Công Thương đã ban hành Quyết định 2968/QĐBCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
đối với sản phẩm phôi thép và thép dài. Trong đó,
các mã HS đang áp dụng biện pháp nêu trên đối
với sản phẩm thép cuộn/thép dây, cụ thể:
7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7227.90.00
và 9811.00.10.
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Cục Phòng vệ
thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương đã nhận
được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn
tránh biện pháp phòng vệ thương mại, cụ thể là
biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép
cuộn/thép dây, của Công ty Cổ phần Thép Hòa
Phát Hải Dương và Công ty Cổ phần Gang Thép
Thái Nguyên.
Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ
Công Thương đã ban hành Quyết định số 2622/
QĐ-BCT về việc khởi xướng điều tra áp dụng biện
pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương
mại đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây có mã

Tin Việt Nam

HS:
7213.91.90;
7213.99.90;
7217.10.10;
7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00
nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh
thổ khác nhau.
Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho các
nhà nhập khẩu trước khi Bộ Công Thương ban
hành Quyết định về vụ việc, Cục PVTM xin trân
trọng mời các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm
liên quan tham dự buổi làm việc, chương trình cụ
thể:
1.Thời gian: 9h sáng, Thứ Hai, ngày 19 tháng
11 năm 2018.
2. Địa điểm: Phòng họp 101A, Tòa nhà 25 Ngô
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Thành phần: Đại diện Cục PVTM, Hiệp hội
Thép và các công ty nhập khẩu sản phẩm thép
dây.
4. Nội dung: Một số vấn đề liên quan đến:
(i) Nhu cầu nhập khẩu thép dây,
(ii) Chủng loại thép dây đang nhập khẩu, khả
năng đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất trong

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

nước,
(iii) Sự khác biệt về chất lượng sản phẩm giữa
hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong
nước và
(iv) Ý kiến đối với vụ việc điều tra chống lẩn
tránh thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép
dây.
Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý, thời gian để
các Doanh nghiệp đăng ký đại biểu tham gia và
phát biểu trước 17h00 ngày 16 tháng 11 năm
2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
– Tòa nhà 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Cán bộ phụ trách vụ việc - chị Phan Mai Quỳnh
Email: quynhpm@moit.gov.vn, giangphg@moit.go
v.vn - Di động: 0916.161.393.
Giấy mời tải tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Malaysia tiến hành rà soát hành chính vụ việc áp thuế chống bán phá giá mặt hàng thép cuộn
cán nguội (cold rolled coil) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam
Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia
(MITI) đã thông báo tiến hành rà soát hành chính đối với vụ việc Malaysia áp thuế
chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội (cold rolled coils of alloy
and non-alloy steel với các mã HS: 7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 000,
7209.18 290, 7209.18 900 và 7225.50 00 (Mã AHTN: 7209.15.00, 7209.16.00,
7209.17.00, 7209.18.99, 7225.50.10 và 7225.50.90)) nhập khẩu từ Trung Quốc,
Hàn Quốc và Việt Nam.
Quyết định khởi xướng rà soát hành chính này được đưa ra sau khi MITI nhận
được đơn yêu cầu rà soát của một bên liên quan căn cứ vào Mục 28(1)(a) của
Đạo luật Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp 1993, theo đó, trong trường
hợp có cơ sở cho thấy biên độ phá giá đã thay đổi đáng kể, các bên liên quan có
thể nộp yêu cầu rà soát.

Vụ việc điều tra rà soát lần này thực hiện trên cơ sở cuộc điều tra chống bán
phá giá ban đầu với các thông tin như sau:
- Sản phẩm bị điều tra rà soát: Thép cuộn cán nguội hợp kim và không hợp kim có độ dày từ 0.2 mm - 2.6 mm và rộng từ 700 mm – 1300 mm với
các mã HS: 7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 000, 7209.18 290, 7209.18 900 và 7225.50 00 (Mã AHTN: 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00,
7209.18.99, 7225.50.10 và 7225.50.90)
- Nguyên đơn: CSC Steel Sdn. Bhd.
- Ngày khởi xướng: 27 tháng 8 năm 2015
- Kết luận cuối cùng áp thuế chống bán phá giá: ngày 24 tháng 5 năm 2016, MITI công bố kết luận cuối cùng áp thuế chống bán phá giá từ 3,06% đến
23,78
% trong thời kỳ 5 năm (đến 23 tháng 5 năm 2021).
Dự kiến MITI sẽ công bố kết luận cuối cùng của cuộc rà soát hành chính trong vòng 180 ngày kể từ ngày khởi xướng.
MITI cho biết bản câu hỏi điều tra sẽ được gửi tới các bên liên quan ngày 12 tháng 11 năm 2018. Các bên liên quan khác có thể gửi yêu cầu nhận bản
câu hỏi điều tra rà soát chậm nhất là ngày 19 tháng 11 năm 2018.Thời hạn để các bên liên quan gửi bằng chứng bổ sung cho MITI là 6 tháng 12 năm 2018.
Trong trường hợp không nhận được phản hồi nào trong thời hạn quy định, MITI sẽ sử dụng các chứng cứ sẵn có (thường là bất lợi) để đưa ra kết luận cuối
cùng.
Xem chi tiết tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống
bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm dây cao su nhập khẩu từ Trung Quốc
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Thương mại ban hành quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm
dây cao su nhập khẩu từ Trung Quốc. Biên độ phá giá mặt hàng trên nhập khẩu từ Trung Quốc là 27,27%; biên độ chống trợ cấp mặt hàng trên nhập khẩu
từ Trung Quốc là 125,77%.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là Công ty Cao su Alliance (AR).
Các sản phẩm bị điều tra bao gồm: dây cao su có mã HS 4016.99.3510 và 4016.99.6050.
Trong năm 2017, sản phẩm dây cao su nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ xấp xỉ 4,9 triệu $.
Các bước tiếp theo:
Ủy ban thương mại Hoa Kỳ (ITC) dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 28 tháng 12 năm 2018.
Nếu ITC đưa ra quyết định khẳng định sản phẩm nêu trên nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến thị trường
nội địa Hoa Kỳ, Bộ Thương mại sẽ ra lệnh áp thuế chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm trên nhập khẩu từ Trung Quốc.
Chi tiết quyết định cuối cùng xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán
phá giá đối với sản phẩm có bề mặt đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm có bề mặt
đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc. Biên độ phá giá sản phẩm có bề mặt đá thạch anh từ Trung Quốc là từ 242,10 % - 341,29%.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là Công ty TNHH Cambria (Eden Prairie, MN).

Các sản phẩm bị điều tra bao gồm các sản phẩm có bề mặt đá có mã HS: 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200, 6810.19.1400,
6810.19.5000,6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080.
Năm 2017, khối lượng nhập khẩu sản phẩm trên từ Trung Quốc đạt xấp xỉ 460 triệu $.
Lịch trình vụ việc:
Sự kiện
Nhận được đơn kiện
DOC khởi xướng điều tra
ITC ra kết luận sơ bộ về thiệt hại
DOC ra kết luận sơ bộ về phá giá
DOC ra kết luận cuối cùng về phá giá
ITC ra kết luận cuối cùng về thiệt hại
Ban hành lệnh áp thuế

Thời gian
17/4/2018
07/5/2018
06/6/2018
13/11/2018
03/4/2019
20/5/2019
28/5/2019

Nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận cuối cùng khẳng định có bán phá giá và ITC đưa ra quyết định cuối cùng về thiệt hại hoặc đe dọa có thiệt hại đối
với thị trường nội địa, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành lệnh chống bán phá giá.

Thông tin chi tiết về kết luận sơ bộ của DOC xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Hoa Kỳ sẽ áp thuế nhập khẩu đối với tấm nhôm hợp kim thông thường có
nguồn gốc từ Trung Quốc
Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thuế chống bán
phá giá và chống trợ cấp từ 96,3% lên đến 176,2% đối với các các sản
phẩm tấm nhôm hợp kim thông thường của Trung Quốc.
Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm

mọi thứ trong quyền hạn của chúng tôi theo luật pháp Hoa Kỳ để hạn chế

thông thường vào thị trường Hoa Kỳ trị giá 900 triệu USD. Nhôm cán phẳng
được sử dụng trong giao thông vận tải, xây dựng kết cấu, cơ sở hạ tầng và
các ứng dụng điện và hàng hải.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) dự kiến đưa ra kết luận
cuối cùng khẳng định có thiệt hại vào ngày 20 tháng 12 năm 2018 .

dòng chảy hàng hóa bị bán phá giá hoặc trợ cấp vào thị trường Hoa Kỳ."

Các công ty công nghiệp nhôm của Mỹ gồm Aleris Corp, Arconic Inc,
Constellium NV, Jupiter Aluminum Corp, JW Aluminum Company and NovelTuy nhiên, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp cuối cùng đối
is Corporation đã tham ra điều trần trong tháng 12 năm 2017 về những gì họ
với sản phẩm tấm nhôm hợp kim thông thường của Trung Quốc thấp hơn so nhìn thấy như là một sự đột biến tăng vọt " giá thấp, nhập khẩu không công
với mức thuế sơ bộ mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra vào tháng 4 và bằng của sản phẩm tấm nhôm hợp kim thông thường từ Trung Quốc.".
tháng 7 năm 2018. Tổng mức thuế của mỗi loại thuế này sau hai lần áp

trước đó từ 198,4 % lên đến 280,46 %.
Trong năm 2017, Trung Quốc xuất khẩu sản phẩm tấm nhôm hợp kim
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Các công ty trên cho biết lượng nhập khẩu sản phẩm nhôm tấm tăng gần
750% trong thập kỷ qua, trong đó tăng hơn 91% trong giai đoạn từ năm
2014 - 2017. Việc phá giá này dẫn đến thị phần tăng lên mạnh mẽ cho nhôm
8

BẢN TIN PVTM Số 22

Tin Thế Giới

nhập khẩu từ Trung Quốc, gây thiệt hại trực tiếp đến ngành công nghiệp Hoa 482.000 tấn trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 5.
Kỳ.
Quyết định này của Hoa Kỳ được đưa ra là lần đầu tiên kể từ năm 1985
Ông Heidi Brock, chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội nhôm, cho các mức thuế cuối cùng được ban hành trong một vụ kiện phòng vệ thương
biết tổ chức này hài lòng với quyết định này.
mại do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng. Chính quyền Tổng thống Donald
Trump cam kết sẽ tiếp cận tích cực hơn đối với việc thực thi pháp luật về
Ông Wen Xianjun, phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp kim loại màu Trung thương mại bằng việc Bộ Thương mại tiến hành nhiều vụ chống bán phá giá
Quốc cho biết “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không gây thiệt hại nào cho và chống trợ cấp hơn nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa.
Hoa Kỳ. Chúng tôi chờ đợi USITC đánh giá vấn đề này”.
Nguồn: Reuters
Lượng xuất khẩu nhôm của Trung Quốc giảm 3,6% từ tháng 9 xuống còn

EU công bố tỷ lệ thuế chống trợ cấp và cập nhật thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp
xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc
Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quyết định

cuối cùng về thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm
lốp xe tải do Trung Quốc sản xuất được nhập khẩu
vào châu lục này. Quyết định này dựa trên quyết
định cuối cùng của EU về thuế chống bán phá giá,
được ban hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2018.
Nói tóm lại, tài liệu mới nhất (bao gồm hơn 120
trang) cho thấy các khoản trợ cấp hỗ trợ một số
nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc lớn như thế nào.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tổng số tiền
các nhà nhập khẩu lốp xe phải trả sẽ thay đổi.
Theo các nguồn về luật pháp và thực thi cùng
với các cuộc thảo luận cũng như các nguồn của
ngành công nghiệp, tác động tài chính cuối cùng
của cả hai biện pháp chống bán phá giá và chống
trợ cấp sẽ bằng với tác động tài chính của các

biện pháp bán phá giá công bố ngày 18 tháng 10. cuộc điều tra về chống bán phá giá, đã hạn chế
Để đạt được điều này, thông báo mới nhất cho mức độ loại trừ thiệt hại. Trên cơ sở áp dụng
thấy phần về chống bán phá giá đã được lược bớt nguyên tắc mức thuế thấp hơn, và thực tế rằng giá
bằng một khoản tương đương với phần về chống trị trợ cấp có thể đối kháng cuối cùng được tính
trợ cấp trong thông báo hôm nay (ngày 12 tháng trên cơ sở theo trị giá trong một số vụ việc thường
11 năm 2018).
Mục tiêu trong suốt quá trình này là đạt được
“mức độ loại bỏ thiệt hại” thích hợp. Vào ngày 18
tháng 10, mục tiêu này đã được thực hiện chỉ
thông qua các biện pháp chống bán phá giá,
nhưng hiện tại lại được thông qua việc kết hợp các

thấp hơn mức loại trừ thiệt hại, Ủy ban Châu âu sẽ
áp thuế chống trợ cấp cuối cùng theo mức của giá
trị trợ cấp có thể đối kháng đã được tính và sau đó

áp thuế chống bán phá giá cuối cùng theo mức
loại bỏ thiệt hại liên quan.
Nói cách khác, thuế chống bán phá giá đã

biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp được giảm xuống để tính mức thuế chống trợ cấp.
(còn gọi là biện pháp đối kháng).

Căn cứ trên chính hồ sơ tài liệu cho thấy, ngôn
ngữ có phần rắc rối của đoạn 929 “Cuộc điều tra

Do đó các biện pháp khắc phục thiệt hại vẫn giữ
nguyên.
Nguồn: Bloomberg

chống trợ cấp đã được thực hiện song song với
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Canada hy vọng sẽ giải quyết được tranh chấp thuế quan với Hoa Kỳ vào cuộc họp
G20 cuối tháng 11/2018
Thủ tướng Canada đặt mục tiêu sẽ đạt một thỏa thuận thương mại và giảm căng thẳng thuế quan với Hoa Kỳ vào cuối tháng 11/2018.
Cả ba nước đều thi vọng ký được thỏa thuận giữa Hoa Kỳ - Mexico – Canada tại Hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại
thủ đô Buenos Aires, Ác hen ti na, mặc dù Canada đã cảnh báo trước đó nếu các mức thuế quan dành cho thép và nhôm vẫn không thay đổi thì đây cũng
là thỏa thuận không có nhiều ý nghĩa
Theo một quan chức chính phủ, hai nhà lãnh đạo Canada và Hoa Kỳ đã có những buổi thảo luận về các mức thuế quan – điều mà đang làm ảnh hưởng
không tốt đến cả người tiêu dùng và các nhà sản xuất của cả hai nước.

Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau nói: "Vấn đề thuế đối với thép và nhôm vẫn đang là một mối quan tâm đối với người Canada, cũng như đối với
công dân và các công ty của Hoa Kỳ" Tổng thống Justin Trudeau nói.
Nguồn: thestar.com
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Thuế đối với ô tô nhập khẩu của Hoa Kỳ có thể sẽ không kéo dài
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu – ông Jean Claude Juncker báo hiệu việc thuế bổ sung lên ô tô nhập khẩu của Hoa Kỳ có thể sẽ chỉ kéo dài đến cuối năm.
Tổng thống Hoa Kỳ đã đồng ý với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu ở Hoa Kỳ vào tháng 7 rằng sẽ trì hoãn những mức thuế mới trong khi cả hai bên đang cố
gắng giảm thuế quan và những hàng rào phi thuế quan đối với các hàng hóa công nghiệp được vận chuyển giữa hai bên Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.
Trong một bài phát biểu hôm thứ hai (ngày 11.11.2018) tại Đức : “Chúng ta đã đạt được sẽ không có xung đột về thương mại mới nào cho đến hết cuối
năm, đặc biệt là về thuế ô tô”
Chính quyền tổng thống Trump có thể sẽ áp lên 25% thuế lên ô tô nhập khẩu liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia khi Bộ trưởng thương mại – ông Wilbur Ross hoàn thành xong cuộc điều tra về vấn đề này – điều này có thể xảy đến bất cứ lúc nào trước thời hạn là đầu năm sau. Thuế ô tô sẽ thêm khoảng
10.000 euro (tương đương 11.300 $) vào giá của xe ô tô trung bình được sản xuất ở Châu Âu khi được bán tại Hoa Kỳ. Theo dự báo của Ủy ban Châu Âu,
điều này sẽ làm giảm một nửa lượng nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô của Châu Âu vào thị trường Hoa Kỳ.
Cao ủy thương mại Cecilia Malmstrom đã phát biểu Chính quyền tổng thống Trump vẫn tỏ ra ít quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận để giảm thuế các
mặt hàng công nghiệp. Hoa Kỳ tập trung vào các cuộc đàm phán đối với hiệp định mở cửa thị trường và tiếp tục kết hợp quản lý chặt chẽ hơn là giảm thuế
quan.
Nguồn: CNBC
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Nhật Bản gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp tại WTO với Hàn Quốc về các khoản trợ
cấp cho ngành đóng tàu
Nhật Bản gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp tại WTO với Hàn Quốc về các khoản trợ cấp bị cáo buộc do chính phủ Hàn Quốc cung cấp cho ngành đóng
tàu của mình. Yêu cầu của Nhật Bản đã được gửi đến các thành viên WTO vào ngày 13 tháng 11.

Nhật Bản cáo buộc rằng các biện pháp bao gồm các khoản tiền, các quỹ cho vay, bảo lãnh, bảo hiểm và tài chính khác, không phù hợp với Hiệp định
WTO về các biện pháp trợ cấp và đối kháng (Hiệp định SCM) và Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994.
Nguồn: WTO

WTO ban hành báo cáo của Ban Hội thẩm liên quan đến các biện pháp tự vệ đối với
các sản phẩm thép
Ngày 6 tháng 11, WTO đã đưa ra bản báo cáo trong vụ việc được Nhật Bản đưa ra liên quan đến các biện pháp tự vệ của Ấn Độ - đối với các sản
phẩm sắt thép nhập khẩu” (DS518)
Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, Nhật Bản đã yêu cầu tham vấn với Ấn Độ theo Điều 1 và 4 của Hệ thống giải quyết tranh chấp và Điều XXII:1 của
Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 (GATT 1994) và Điều 14 của Hiệp định Tự vệ về các biện pháp tự vệ đối với các biện pháp do Ấn Độ

áp đặt đối với việc nhập khẩu sắt và các sản phẩm thép vào Ấn Độ.
Ngày 06 & 07/02/2017, các cuộc tham vấn được tổ chức nhưng đã không đạt được kết quả.
Báo cáo chi tiết xem tại đây.
Nguồn: WTO
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