BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Bản tin điện tử
Phòng vệ thương mại và Cảnh báo sớm
Số 1
TIÊU ĐIỂM
• Ca-na-đa khởi xướng điều tra
chống bán phá giá, chống trợ
cấp đối với sản phẩm thép cán
nguội dạng cuộn hoặc dạng
thanh nhập khẩu từ một số
nước trong đó có Việt Nam.
(trang 1)
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa
ra quyết định trong điều tra
chống bán phá giá sản phẩm
sợi Polyester nhập khẩu từ
Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn
Quốc và Đài Loan-Trung
Quốc.
(trang 2)
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban
hành kết luận sơ bộ đối với
sản phẩm ruy băng trang trí
bằng nhựa nhập khẩu từ Trung
Quốc.
(trang 3)
• Tập huấn pháp luật Phòng vệ
thương mại của Việt Nam
và quá trình thực thi tại Hà
Nội.
(trang 3)
• Hoa Kỳ tăng mức thuế đối với
thép của Việt Nam có sử dụng
nguyên liệu từ Trung Quốc.
(trang 4)

Ca-na-đa khởi xướng điều tra chống bán
phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm
thép cán nguội dạng cuộn hoặc dạng
thanh nhập khẩu từ một số nước trong
đó có Việt Nam
Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Cơ quan biên phòng Ca-na-đa (CBSA) đã khởi xướng
điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với với sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc
dạng thanh (cold-rolled steel in coils or cut lengths) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung
Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam.
Một số thông tin chung:
- Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 25 tháng 5 năm 2018.
- Sản phẩm bị điều tra: thép cán nguội gồm các mã HS:
7209.15.00.00

7209.26.00.00

7211.29.00.00

7209.16.00.00

7209.27.00.00

7211.90.00.00

7209.17.00.00

7209.28.00.00

7225.50.00.00

7209.18.00.00

7209.90.00.00

7209.25.00.00

7211.23.00.00

- Nguyên đơn: ArcelorMittal Dofasco G.P.
- Thời kỳ điều tra: 01/4/2017 – 31/3/2018
- Lịch trình dự kiến của CBSA (đến giai đoạn sơ bộ):
Thời gian

Nội dung

25/5/2018

Khởi xướng điều tra

8/6/2018

Ban hành bản phân tích đơn yêu cầu điều tra

18/6/2018

Thời hạn trả lời của các nhà nhập khẩu

03/7/2018

Thời hạn trả lời câu hỏi của chính phủ và doanh nghiệp
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23/8/2018

Ban hành quyết định sơ bộ

7/9/2018

Ban hành bản phân tích kết luận sơ bộ

(Lịch trình cụ thể xem tại đây: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/crs2018/crs2018se-eng.html)
Ca-na-đa đã ban hành câu hỏi điều tra phá giá và trợ cấp, bản trả lời câu hỏi phải
được gửi tới CBSA trước ngày 03 tháng 7 năm 2018 theo địa chỉ sau:
Canada Border Services Agency
Trade and Anti-dumping Programs Directorate
SIMA Registry and Disclosure Unit
100 Metcalfe St., 11th Floor
Ottawa, Ontario K1A 0L8
Tel. (for courier reference only): 613-948-4605
Fax: 613-948-4844
E-Mail: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra quyết định
trong điều tra chống bán phá giá sản
phẩm sợi Polyester nhập khẩu
từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
và Đài Loan-Trung Quốc

N

gày 24 tháng 5 năm 2018, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra
các quyết định cuối cùng trong
vụ việc điều tra chống bán phá giá (AD)
đối với sản phẩm sợi polyester nhập khẩu
từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài
Loan – Trung Quốc
Bộ Thương mại xác định những nhà
xuất khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn
Quốc và Đài Loan đã bán sản phẩm sợi
Polyester với mức giá thấp hơn giá trị thông
thường. Biên độ phá giá cáo buộc bởi Bộ
Thương mại như sau:

Trung Quốc – 65,17 – 103,06 %
Ấn Độ – 21,43 %
Hàn Quốc – 0 – 45,23 %
Đài Loan – 0 – 48,86 %
Theo quyết định sơ bộ ngày 24 tháng
5 năm 2017, Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn
Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ thu
các khoản tiền kí quỹ từ các nhà nhập khẩu
sản phẩm sợi Polyester từ các nước Trung
Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan –
Trung Quốc dựa trên mức tỷ lệ cuối cùng,
nếu thích hợp.
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Thông báo chi tiết vụ việc xem tại:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/
crs2018/crs2018-ni-eng.html
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước
ngoài – Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội
Điện thoại: (024)222. 05012
Fax: (024)222.05003
(Phòng Xử lý phòng vệ thương mại
nước ngoài)

Trong năm 2017, Trung Quốc xuất
khẩu sản phẩm sợi polyester sang thị
trường Hoa Kỳ trị giá khoảng 61,4 triệu
USD, Ấn Độ 23,7 triệu USD, Hàn Quốc
11,9 triệu USD và Đài Loan – Trung Quốc
7,4 triệu USD
Nguyên đơn: Tập đoàn DAK Americas,
Tập đoàn Nan Ya Plastics, America (SC) và
Công ty Auriga Polymers
Việc thực thi Luật thương mại Hoa
Kỳ là mục tiêu trọng điểm của chính quyền
Trump. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ dưới chính
quyền Trump đã khởi xướng 114 vụ việc
điều tra chống bán phá giá và chống trợ
cấp. Số liệu này cao hơn 78% so với 64 lần
khởi xướng điều tra trong 489 ngày qua của
chính quyền trước đó.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa
Kỳ (ITC) đang tiến hành điều tra để xác
định liệu ngành sản xuất trong nước có bị
thiệt hại đáng kể sau việc nhập khẩu sản
phẩm sợi polyester từ Trung Quốc, Ấn Độ,
Hàn Quốc và Đài Loan – Trung Quốc hay
không. Ủy ban dự định sẽ đưa ra quyết định
về thiệt hại cuối cùng vào hoặc trước ngày
9 tháng 7 năm 2018.
Trong trường hợp Ủy ban Thương mại
Quốc tế Hoa Kỳ đưa ra phán quyết cuối
cùng khẳng định có thiệt hại, Bộ Thương
mại Hoa Kỳ sẽ ban hành điều tra chống bán
phá giá. Trường hợp Uỷ ban đưa ra quyết
định cuối cùng không có thiệt hại nào, các
vụ việc điều tra sẽ bị chấm dứt và không có
lệnh nào được ban hành.
Trường hợp các công ty nước ngoài
định giá sản phẩm ở thị trường Mỹ dưới
mức chi phí sản xuất hoặc thấp hơn giá
thị trường nội địa của họ sẽ phải chịu thuế
chống bán phá giá.
(Nguồn: DOC)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành
kết luận sơ bộ đối với sản phẩm
ruy băng trang trí bằng nhựa nhập khẩu
từ Trung Quốc

N

gày 30 tháng 5 năm 2018, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã
thông báo quyết định sơ bộ trong
vụ việc điều tra chống trợ cấp với một số
loại ruy băng trang trí bằng nhựa nhập
khẩu từ Trung Quốc, DOC cho biết các
nhà xuất khẩu Trung Quốc nhận thuế
chống trợ cấp từ mức 12,81% đến 94,67%.

Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn Cục Hải
quan và Biên phòng Hoa Kỳ thu các khoản
tiền kí quỹ từ các nhà nhập khẩu ruy băng
trang trí nhựa từ Trung Quốc dựa trên
những tỷ lệ ban đầu này.

Trong năm 2017, giá trị nhập khẩu ruy
băng trang trí bằng nhựa từ Trung Quốc
được ước tính vào khoảng 22,5 triệu USD.
Nguyên đơn là tập đoàn Berwick
Offray (Berwick, PA).
Việc thực thi luật thương mại Hoa Kỳ
là mục tiêu trọng điểm của chính quyền
Trump. Bộ Thương mại dưới chính quyền
Trump đã khởi xướng 114 vụ việc điều
tra thuế chống bán phá giá và chống trợ
cấp. Số liệu này cao hơn 78% so với 64 lần
khởi xướng điều tra trong 489 ngày qua của
chính quyền trước đó.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự định sẽ đưa
ra phán quyết cuối cùng vào khoảng ngày
16 tháng 10 năm 2018.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
(ITC) dự định sẽ đưa ra phán quyết cuối
cùng về thiệt hại vào ngày 29 tháng 11
năm 2018. Trong trường hợp Bộ Thương
mại Hoa Kỳ đưa ra phán quyết cuối cùng
trong vụ việc điều tra và ITC đưa ra phán
quyết cuối cùng khẳng định có thiệt hại,
Bộ Thương mại sẽ ban hành lệnh chống trợ
cấp. Trường hợp Bộ Thương mại không đưa
ra phán quyết cuối cùng hoặc ITC đưa ra
quyết định cuối cùng là không có thiệt hại,
vụ việc điều tra sẽ bị chấm dứt và không có
lệnh nào được ban hành.
(Nguồn: DOC)

Tập huấn pháp luật Phòng vệ thương mại của Việt Nam
và quá trình thực thi tại Hà Nội

N

gày 30 tháng 5 năm 2018, tại Hà
Nội, Cục Phòng vệ thương mại
(Bộ Công Thương) phối hợp với
Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức tập
huấn pháp luật phòng vệ thương mại của
Việt Nam và quá trình thực thi.
Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Chu
Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục PVTM
cho biết trong những năm gần đây, Việt
Nam cũng đã bắt đầu tăng cường việc sử
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
như một chiếc van an toàn nhằm bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành
sản xuất trong nước. Tính đến nay, Việt
Nam đã tiến khành khởi xướng điều tra
và áp dụng 9 biên pháp phòng vệ thương
mại (tự vệ 6 vụ và chống bán phá giá 3 vụ).

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định
số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật
Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại và thông tư số 06/2018/
TT-BCT ngày 20/4/2018 về miễn trừ đã có hiệu lực thi hành, trở thành những công cụ
pháp lý thay thế các Pháp lệnh về PVTM và các văn bản hướng dẫn thi hành trước đây.
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Việt Nam đã áp dụng ba biện pháp PVTM là chống bán phá giá, chống trợ cấp và
tự vệ. Tuy nhiên cùng với xu hướng hội nhập kinh tế ngày càng mạnh mẽ, các doanh
nghiệp sau khi bị áp thuế PVTM đã thực hiện rất nhiều hành vi tinh vi nhằm mục đích
lẩn tránh các biện pháp PVTM. Do đó Chính phủ, Quốc hội đã đồng ý đưa nội dung
liên quan đến lẩn tránh thuế vào Luật Quản lý ngoại thương, pháp luật PVTM. Nội dung
lẩn tránh thuế được quy định chi tiết ở Chương V từ Điều 73 đến Điều 80 của Nghị
định 10/2018/NĐ-CP.

Với việc Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, chúng
ta lần đầu tiên có cơ sở pháp lý để hiểu thế nào là miễn trừ và quy định chi tiết để đạt
được miễn trừ. Thông tư 06/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/6/2018 quy định rất
chi tiết miễn trừ áp dụng các biện pháp PVTM. Tuy nhiên trước đó cơ quan điều tra là
Cục Phòng vệ thương mại đã xử lý các vụ việc và ban hành quyết định miễn trừ từ năm
2016 xuất phát từ thực tiễn của điều tra. Có thể nói quy định miễn trừ là cánh cửa mới
cho các doanh nghiệp khi mà những vụ việc phòng vệ thương mại đang diễn ra hàng
ngày và liên tục.
Theo thống kê, tính đến nay đã có 132 vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài
đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường điều tra nhiều nhất đối với Việt

Nam là Hoa Kỳ (25 vụ), Thổ Nhĩ Kỳ (20
vụ) và Ấn Độ (15 vụ). Số vụ việc Việt Nam
bị điều tra nhiều nhất là số vụ việc chống
bán phá giá (78 vụ). Số vụ việc chống trợ
cấp tương đối thấp 12 vụ, vụ việc chống
lẩn tránh thuế là 17 vụ, vụ việc tự vệ là 25
vụ. Trong bối cảnh xu thế bảo hộ trên thế
giới đang gia tăng mạnh mẽ, Cục Phòng vệ
thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp
cần chủ động phòng tránh, đa dạng hóa thị
trường, đa dạng hóa mặt hàng, giá trị gia
tăng (giá cao hơn), tìm hiểu rõ về pháp luật
PVTM, xu hướng kiện PVTM (sản phẩm)
của nước xuất khẩu. Khi vụ việc xảy ra, các
doanh nghiệp cần chủ động đối phó với vụ
kiện như thuê luật sư tư vấn, phối hợp chặt
chẽ với Hiệp hội, cơ quan nhà nước (Cục
PVTM). Khi bị điều tra, DN cần chuẩn bị
tốt hồ sơ, chứng từ, xác định rõ chiến lược,
mục tiêu và nỗ lực tham gia kháng kiện
một cách rõ ràng, thống nhất và đến cùng.
Buổi tập huấn đã nhận được những
phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự,
thông qua các bài trình bày tham luận, các
nội dung thảo luận tại buổi tập huấn, các
đại biểu tham dự đã có được những thông
tin về quy định pháp luật mới và thực tiễn
điều tra PVTM của Việt Nam; từ đó xác
định những bất cập trong các quy định của
pháp luật để đề xuất giải pháp hoàn thiện
và sử dụng hiểu quả các biện pháp này tại
Việt Nam đồng thời hội nhập kinh tế quốc
tế trong vấn đề này.
(Trung tâm Thông tin và Cảnh báo)

N

Hoa Kỳ tăng mức thuế đối với thép
của Việt Nam có sử dụng nguyên liệu
từ Trung Quốc
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gày 21 tháng 5 năm 2018, Bộ
thương mại Hoa Kỳ đã quyết định
áp một mức thuế đối với sản phẩm
thép của Việt Nam có sử dụng nguyên liệu
xuất xứ từ Trung Quốc.
Các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ cho
rằng sản phẩm thép của Trung Quốc đang
lẩn tránh việc áp thuế bằng cách xuất khẩu
sản phẩm của mình sang một nước khác.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp dụng
mức thuế tương đương với mức mà Hoa Kỳ
đang áp cho Trung Quốc lên thép chống gỉ
và thép cán nguội từ Việt Nam, có sử dụng
thép cán nóng của Trung Quốc.
Theo đó, Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ sẽ
áp mức thuế chống bán phá giá là 199,76%
và thuế trợ cấp là 256,44% đối với sản phẩm
thép cán nguội được sản xuất tại Việt Nam
nhưng có dùng nguyên liệu nguồn gốc từ
Trung Quốc.
Thép không gỉ của Việt Nam sẽ phải
đối diện với mức thuế chống bán phá giá là
199,43% và thuế chống trợ cấp là 39,05%.

Ngoài các mức thuế trên thì các mặt
hàng thép sẽ còn phải chịu thêm mức thuế
25%, theo kết quả của cuộc điều tra an ninh
quốc gia theo Mục 232 của Chính quyền
Trump liên quan đến nhập khẩu thép và
nhôm.
Ngành công nghiệp thép toàn cầu đang
đối mặt với tình trạng dư cung, trong đó
Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất, dẫn
đến giá thép trên thế giới giảm.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết sau
khi thép Trung Quốc bị áp thuế chống bán
phá giá năm 2015 thì lượng nhập khẩu thép
cán nguội từ Việt Nam vào Hoa Kỳ đã tăng
lên tới 215 triệu USD, trong khi đó thép
chống ăn mòn tăng lên tới 80 triệu USD.
Vụ việc này bắt nguồn từ bản kiến
nghị của các nhà sản xuất trong nước
gồm: ArcelorMittal USA (MT.AS), Tập
đoàn Nucor (NUE.N), Tập đoàn Thép AK
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(AKS.N) và Tập đoàn Thép Hoa Kỳ (X.N).
Các nguyên đơn cho rằng các nhà sản xuất
Trung Quốc bắt đầu chuyển hướng xuất
khẩu các lô hàng thép đến Việt Nam ngay
sau khi thép Trung Quốc bị áp thuế.
(Nguồn: Reuters)

