BẢN TIN PVTM Số 20

30/10/2018

B¶n tin ®iÖn tö
PHßNG VÖ TH¦¥NG M¹I & c¶nh b¸o sím
Hµng tuÇn
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

1

BẢN TIN PVTM Số 20

THÔNG TIN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ CẢNH BÁO SỚM
Thực hiện bởi

TRUNG TÂM THÔNG TIN
VÀ CẢNH BÁO
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

Tin Việt Nam





số mặt hàng thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc….3

Tel: (024) 22205304
Website: www.trav.gov.vn

Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một



(hoàng hôn) đối với sản phẩm hợp chất Xanthan Gum có nguồn gốc từ
Trung Quốc………………………………………………………………….10

Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm
phôi thép và thép dài………………………………………………………...4





tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép tấm chống ăn mòn

………………………………………….…………………………………….11

Theo dõi tình hình nhập khẩu các sản phẩm lốp cao su cho xe khách



Tin Thế Giới

điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Glyxin nhập khẩu từ Thái

NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
E-mail: ciew@moit.gov.vn
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội

Tel: (024) 22205304

Tin WTO



Liên minh Châu Âu ban hành thuế chống bán phá chính thức đối với



Một nhóm của những người đứng đầu về thương mại thảo luận về cải
tổ WTO nhưng sẽ không có sự tham gia của Trung Quốc và Hoa Kỳ.16

sản phẩm lốp cao su cho xe khách và xe tải nhập khẩu từ Trung

Quốc…………………………………………………………………………..9

Canada công bố kế hoạch tăng cường vai trò của WTO trong việc đối
mặt với chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ…………………………………..15

Lan ……………………………………………………………………………8



Thị trường thép của EU ổn định nhưng đối mặt với nhiều thách
thức………………………………………………………………………….14

khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản và kết luận sơ bộ phủ định trong vụ việc điều

PHẠM THU HÀ



Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ khẳng định

trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Glyxin nhập

Liên hệ:

Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến thị trường
Châu Âu ngập trong thép giá rẻ ………………………………………….12

và xe tải của EU từ Việt Nam……………………………………………...6



Cơ quan biên phòng Canada thông báo quyết định sơ bộ vụ việc điều

Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm
bột ngọt……………………………………………………………………….5



Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra quyết định rà soát



WTO thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp giữa Nhật Bản và
Hàn Quốc về thuế đối với thép thanh…………………………………….18

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

2

BẢN TIN PVTM Số 20

Tin Việt Nam

Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng
thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc
Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi
ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập
khẩu, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra
dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị
điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.
Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ
quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong
quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo
mật thông tin tại Điều 11 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.

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số
3877/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với
một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được
sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (mã số vụ việc
AD04). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định
số 3877/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.
Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp
sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất
trong nước mà cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn
để trả lời bản câu hỏi điều tra được ghi rõ trong bản câu hỏi điều tra.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình
thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành
cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi
trả lời và nộp bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn.
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

Điện thoại: (+84 24) 73037898

Fax: (+84 24) 73037897

Điều tra viên phụ trách vụ việc:
Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các nhà sản xuất
trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan
- Vũ Tuấn Nghĩa, điện thoại +84 24 73037898 (máy lẻ 114);
cần tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình trả lời bản câu hỏi đầy
email: nghiavt@moit.gov.vn;
đủ cho đến khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng. Nội dung bản
trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng của vụ
- Phùng Gia Đức, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 113);
việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời email: ducpg@moit.gov.vn.
đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu, nhà
sản xuất trong nước hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng,
Chi tiết về Bảng câu hỏi và Quyết định xem tại đây.
không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại.
để đưa ra kết luận theo Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.
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Kết quả rà soát
giữa kỳ việc áp dụng
biện pháp tự vệ đối
với sản phẩm phôi
thép và thép dài

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐBCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập
khẩu vào Việt Nam.
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT
về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.
Căn cứ theo Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng 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 từ các nước/vùng lãnh thổ khác
nhau, cụ thể như sau:
Đối với sản phẩm thép dài:
Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

12,4%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

10,9%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0% (nếu không gia hạn)

Đối với sản phẩm phôi thép:
Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

19,3%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

17,3%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0% (nếu không gia hạn)

Tài liệu đính kèm: Quyết định và thông báo kèm Quyết định về kết quả rà soát giữa kỳ biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài xem tại đây.
Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:
Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 730337898 (114)
Email: nghiavt@moit.gov.vn; quynhpm@moit.gov.vn.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột
ngọt nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau vào Việt Nam.
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối
với sản phẩm bột ngọt.
Căn cứ theo Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS: 2922.42.20 nhập
khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 25/3/2018 đến ngày 24/3/2019

3.556.710 đồng/tấn

Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 24/3/2020

3.201.039 đồng/tấn

Từ ngày 25/3/2020 trở đi

0 đồng/tấn (nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự
vệ)

Tài liệu đính kèm: Quyết định và thông báo về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt xem tại đây.
Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:
Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 730337898 (126)
Email: hanv@moit.gov.vn; hungnht@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Theo dõi tình hình nhập khẩu các sản phẩm lốp cao su cho xe khách và xe tải của
EU từ Việt Nam
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng lốp xe khách và xe tải có xuất xứ
từ Trung Quốc. Biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực trong vòng 5 năm (từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022). Các mặt
hàng bị áp thuế chống bán phá giá gồm có:
- lốp bơm hơi bằng cao su, loại mới, dùng cho xe khách và xe tải có chỉ số tải trọng lớn hơn 121 (mã HS 4011.20.90)
- lốp bơm hơi bằng cao su, loại đắp lại, dùng cho xe khách và xe tải (mã HS 4012.12.00)
(Chi tiết về quyết định của EC tham khảo tại đây).
Mức thuế chống bán phá giá cuối cùng áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc cụ thể như sau:

Tên công ty

Mức thuế tuyệt đối(EUR/sản phẩm)

Công ty TNHH Xingyuan Tire Group; Công ty TNHH Guangrao Xinhongyuan Tyre

61,76

Công ty TNHH Giti Tire (Anhui); Công ty TNHH Giti Tire (Fujian); Công ty TNHH Giti Tire (Hualin);

47,96

Công ty TNHH Giti Tire (Yinchuan)
Công ty TNHH Aeolus Tyre; Công ty TNHH Chonche Auto Double Happiness Tyre;

49,44

Công ty TNHH Qingdao Yellow Sea Rubber; Công ty TNHH Pirelli Tyre.
Công ty TNHH Chongqing Hankook Tire; Công ty TNHH Jiangsu Hankook Tire;

42,73

Các công ty khác có trong phần phụ lục

49,31

Các công ty khác

61,76
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Tin Việt Nam

Trước khi EC ra quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm lốp xe khách và xe tải có xuất xứ từ Trung Quốc, EC đã
áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 5 năm 2018.
Sau khi EC áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, khối lượng xuất khẩu lốp cao su cho xe khách và
xe tải từ Trung Quốc sang EU đã giảm mạnh. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu mặt hàng này từ Việt Nam sang EU tăng đột biến.
Việc tăng đột biến của khối lượng xuất khẩu lốp cao su dùng cho xe khách và xe tải từ Việt Nam sang EU trùng với thời điểm EC áp dụng biện pháp
chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc có thể dẫn đến nguy cơ EC tiến hành điều tra lẩn tránh thuế hoặc điều tra chống
bán phá giá đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình xuất khẩu các mặt hàng lốp cao su cho xe khách và xe tải sang
EU để có biện pháp phù hợp, hàng tháng Cục Phòng vệ thương mại sẽ công bố số liệu xuất khẩu các mặt hàng nêu trên sang EU.
Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của EU cập nhật đến tháng 8 năm 2018, mặt hàng lốp bơm hơi bằng cao su loại mới dùng cho xe khách và xe tải có chỉ
số tải trọng lớn hơn 121 (mã HS 4011.20.90) có lượng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU tăng đột biến, do vậy có nguy cơ EC tiến hành điều tra lẩn tránh
thuế hoặc điều tra chống bán phá giá đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Mã HS 4011.20.90: Lốp bơm hơi bằng cao su, loại mới, dùng cho xe khách và xe tải có chỉ số tải trọng lớn hơn 121
Tổng lượng nhập khẩu vào EU

Nhập khẩu từ Trung Quốc

Nhập khẩu từ Việt Nam

Tháng 1

617.671

424.847

-

Tháng 2

597.037

389.565

-

Tháng 3

590.231

356.201

4

Tháng 4

662.909

351.993

2

Tháng 5

490.736

171.312

3.494

Tháng 6

400.662

82.115

13.415

Tháng 7

451.385

58.266

13.710

Tháng 8

460.146

50.706

18.974
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Thế Giới

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ khẳng định trong vụ việc điều
tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Glyxin nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản và kết
luận sơ bộ phủ định trong vụ việc điều điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm
Glyxin nhập khẩu từ Thái Lan
Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành quyết định sơ bộ khẳng định có bán phá giá trong vụ việc điều tra chống bán phá
giá đối với sản phẩm Glyxin nhập khẩu từ Ấn Độ và Nhật Bản. DOC xác định các nhà xuất khẩu của Ấn Độ và Nhật Bản đã bán phá giá sản phẩm Glyxin
tại thị trường Hoa kỳ, biên độ bán phá giá cáo buộc với Ấn Độ là 10,86% đến 80,49% và Nhật Bản là 53,66% đến 86,22%. Ngoài ra, DOC ban hành quyết
định sơ bộ khẳng định không có bán phá giá trong vụ việc điều chống bán phá giá đối với sản phẩm glyxin nhập khẩu từ Thái Lan.
Dựa trên quyết định sơ bộ, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập khẩu sản phẩm glyxin có
nguồn gốc từ Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên các mức thuế sơ bộ này, DOC sẽ điều chỉnh tỷ lệ tiền đặt cọc dựa trên lượng trợ cấp xuất khẩu nếu cần thiết.
Trong năm 2017, Ấn Độ xuất khẩu sản phẩm glyxin sang thị trường Hoa Kỳ trị giá khoảng 6,7 triệu USD, Nhật Bản 9,5 triệu USD và Thái Lan 4,4 triệu
USD.
Nguyên đơn của vụ kiện: công ty GEO Specialty Chemicals, Inc. (Lafayette, IN) và Chattem Chemicals Inc. (Chattanooga, TN).
Dự kiến DOC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 11 tháng 3 năm 2019.
Nếu DOC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định có bán phá giá, dự kiến Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về
thiệt hại vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Nếu DOC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định có bán phá giá và ITC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định
có thiệt hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá. Nếu DOC ra quyết định cuối cùng khẳng định không có bán phá giá hoặc ITC ra quyết định
cuối cùng khẳng định không có thiệt hại, cuộc điều tra sẽ kết thúc và không ban hành lệnh áp thuế nào.
Nguồn: DOC
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Ủy ban Châu Âu (EC) ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản

phẩm nhập khẩu lốp cao su dành cho xe khách và xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc.
Các mức thuế này thấp hơn mức thuế tạm thời được đưa ra vào tháng 5/2018.
Trong thông báo chính thức của EC, các mức thuế như sau: Công ty TNHH
Xingyuan Tire; Công ty TNHH Guangrao xinhongyuan Tyre phải chịu mức thuế là
61.76 EUR/sản phẩm; Công ty TNHH Giti Tire (anhui), Công ty TNHH Giti Tire
(Fujian), Công ty TNHH Giti Tire (Hualin), Công ty TNHH Giti Tire (Yinchuan) chịu

mức thuế 47.96 EUR/sản phẩm; Công ty TNHH Aeolus Tyre, Công ty TNHH Qingdao Yellow Sea Rubber và Công ty TNHH Pirelli Tyre chịu mức thuế 49.44 EUR/sản
phẩm; Công ty TNHH Chongqing Hankook Tire và Công ty TNHH Jiangsu Hankook
chịu mức thuế 42.73 EUR/sản phẩm; Các công ty khác được liệt kê trong phần Phụ
lục chịu mức thếu 49.31 EUR/sản phẩm; Các công ty còn lại phải chịu mức thuế
61.76 EUR/sản phẩm.

EC bắt đầu xem xét các biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm lốp
cao su dành cho xe khách và xe tải từ tháng 8/2017 sau khi nhận được đơn khiếu
nại của Liên minh chống các sản phẩm lốp xe cao su nhập khẩu không công bằng.
Liên minh này đại diện cho hơn 45% các sản phẩm lốp xe cao su dành cho xe
khách và xe tải của Châu Âu, đã cáo buộc mức biên độ phá giá trong khoảng 74152%.
Chi tiết quyết định của EC xem tại đây.
Nguồn: Rubber news
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Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra quyết định rà soát (hoàng hôn) đối
với sản phẩm hợp chất Xanthan Gum có nguồn gốc từ Trung Quốc
Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra quyết định rà soát hoàng hôn đối với sản phẩm hợp chất Xanthan Gum có nguồn gốc từ Trung Quốc
Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ đã khẳng định rằng việc thu hồi lệnh thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm hợp
chất Xanthan Gum nhập khẩu từ Trung Quốc có thể dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn thiệt hại đáng kể trong một thời gian nhất định đối với ngành sản
xuất trong nước.
Căn cứ trên kết luận này, lệnh áp thuế chống bán phá giá trước đây vẫn sẽ được duy trì đối với sản phẩm trên nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ, chỉ khi DOC xác định có việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu và USITC kết luận có thiệt hại đáng kể
đối với ngành sản xuất trong nước từ hàng nhập khẩu bán phá giá, lệnh áp thuế mới được ban hành.
Bản báo cáo (Report) đầy đủ sẽ được đăng trên website của USITC vào ngày 6 tháng 12 năm 2018 xem tại đây.
Nguồn: USITC
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Cơ quan biên phòng Canada thông báo quyết định sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá
đối với một số sản phẩm thép tấm chống ăn mòn
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Cơ quan biên giới Canada đã thông báo quyết định sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép
tấm chống ăn mòn được nhập khẩu từ Trung Quốc, lãnh thổ hải quan riêng biệt của Đài Loan – Trung Quốc, quần đảo Penghu, Kinmen và Matsu (Đài
Loan, Trung Quốc), Ấn Độ và Hàn Quốc. Mức biên độ chống bán phá giá CBSA sơ bộ xác định đối với bị đơn tham gia vụ việc lần này: Trung Quốc (mức
biên độ từ 7,3-23%); Đài Loan – Trung Quốc (mức biên độ từ 2,6-24,7%), Ấn Độ (mức biên độ 39,3%), Hàn Quốc (mức biên độ từ 8,7-39,3%). Căn cứ kết
luận này, Canada sẽ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp sơ bộ dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế tương đương với
mức biên độ sơ bộ từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.
Cuộc điều tra được khởi xướng theo đơn kiện của Công ty ArcelorMittal Dofasco G.P.
Một số mã hàng được phân loại theo mã HS:
7210.30.00.00; 7210.49.00.10; 7210.49.00.20; 7210.49.00.30; 7210.61.00.00; 7210.69.00.10; 7210.69.00.20; 7212.20.00.00; 7212.30.00.00;
7212.50.00.00: 7212.50.00.14: 7225.91.00.00: 7225.92.00.00; 7226.99.00.10.
Thông báo cụ thể của CBSA xem thêm tại đây.
Nguồn: cbsa
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Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với thép đã gây nên sự sụt giảm lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ, điều này có thể coi như là đòn
bẩy cho chính quyền Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Liên minh Châu Âu.
Các nhà sản xuất thép ở nước ngoài bị rào cản khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ và đang bán phá giá thép dư thừa tại Châu Âu với giá thấp, điều này
gây khó khăn cho các nhà sản xuất nội khối của Châu Âu vốn đang chật vật để cạnh tranh trên thị trường thép thế giới lại gặp thêm khó khăn.
Theo số liệu của Viện Sắt thép Mỹ báo cáo vào ngày 24 tháng 10 năm 2018, lượng nhập khẩu thép vào nước này đạt 2,2 triệu tấn trong tháng 9, giảm
26% so với tháng trước. Cùng ngày Eurofer cho biết lượng tiêu thụ thép của thị trường này chỉ tăng 0,6% nhưng số liệu nhập khẩu tăng 10%.

Liên minh Châu Âu có thể hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng sẽ gặp khó khăn khi hạn chế Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thổ Nhĩ Kỳ vì đây đều là
những quốc gia có thỏa thuận thương mại tự do với liên minh Châu Âu.
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Các nhà đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu sẽ có buổi gặp mặt tại Washington, DC vào tuần này để bắt đầu các cuộc đàm phán
mà đã được đề cập lần đầu vào tháng Bảy để giảm bớt rào cản giữa các châu lục, trong đó nội dung chủ yếu là bàn về thuế thép và các vấn đề liên quan
đến thuận lợi thương mại khác.
Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 năm 2018 rằng thuế quan chủ yếu là
một công cụ để ép buộc các đối tác thương mại chủ yếu của Hoa Kỳ phải có sự nhượng bộ. "Tôi đang sử dụng thuế quan để đàm phán", ông nói, chỉ ra
Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada gần đây về thương mại làm bằng chứng. "Tôi không bao giờ có thể làm được điều đó mà không dùng thuế quan."
Những người ủng hộ chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump lại cho rằng sự chuyển hướng này là một tin tốt. “Mỹ từng phải làm công
việc tiêu thụ thép thừa của thế giới trong nhiều năm liền. Việc áp thuế này có nghĩa là chúng tôi từ bỏ công việc đó. Giờ EU, Canada và Ấn Độ sẽ là những
ứng viên của vị trí ấy. Họ không muốn công việc này. Cả EU và Canada cũng đang sử dụng các biện pháp thương mại để tránh xa số thép dư thừa của thế
giới”, ông Michael Stumo, CEO của Liên minh nước Mỹ Thịnh Vượng, một liên minh kinh doanh - lao động ủng hộ các chính sách thương mại của Tổng
thống Trump cho biết..

Nguồn: Bloomberg.
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Thị trường thép của EU ổn định nhưng đối mặt với nhiều thách thức

Theo Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER), thị trường thép của EU tăng trưởng ổn định, tuy nhiên ngành thép phải đối mặt với nhiều thách thức bao
gồm cả việc lượng nhập khẩu thép vào EU tăng và các hàng rào thương mại.
Theo chủ tịch Hiệp hội thép Châu Âu – Ông Axel Eggert nhận định rằng thị trường thép Châu Âu tăng trưởng ổn định theo như kỳ vọng, tuy nhiên có
nhiều thách thức đối với ngành này sẽ gặp phải hay bị tác động trong những tháng tới đây. Căng thẳng thương mại rõ ràng có thể sẽ làm đảo lộn sự cân
bằng của thị trường thép, làm giảm lượng cầu.
Theo EUROFER, lượng tiêu thụ thép của Châu Âu trong Quí II đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
Lượng tiêu thụ thép của EU được dự báo sẽ tăng 2,2% trong năm 2018 và 1,1% vào năm 2019.
Vào tháng 7, EU công bố các biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm thép nhằm bảo vệ nguồn cung cấp thép chuyển hướng từ các quốc gia khác
do việc áp thuế lên các sản phẩm kim loại nhập khẩu của Hoa Kỳ. Các biện pháp tự vệ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 và được phép duy trì hiệu lực tối đa
200 ngày. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên thực hiện các biện pháp tự vệ chính thức vào đầu năm 2019 hay không.

Đối với các ngành sử dụng thép, sản lượng đầu ra được dự báo sẽ tăng 3,5% trong năm 2018 và tăng 1,8% vào năm 2019, theo EUROFER.
Nguồn: Metal miner
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Canada công bố kế hoạch tăng cường vai trò của WTO trong việc đối mặt với
chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ
Đề xuất này của Canada nhằm mục đích thành lập một liên minh các quốc gia có cùng chí hướng để 'khôi phục niềm tin vào hệ thống thương mại đa
phương và ngăn cản các biện pháp bảo hộ'
Chính phủ Canada đã công bố một kế hoạch chi tiết mới nhằm củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới và giảm sự tác động do chiến dịch “Nước Mỹ trên
hết” (‘America First’) của Tổng thống Donald Trump tới cơ quan thương mại ở Geneva.
Theo một tài liệu dài 8 trang của Bloomberg, đề xuất này, được gọi là “Tăng cường và Hiện đại hóa WTO”, có mục đích thúc đẩy một liên minh gồm các
nước có cùng chí hướng nhằm “khôi phục niềm tin vào hệ thống thương mại đa phương và ngăn cản các biện pháp bảo hộ và biện pháp đối phó”.
Nỗ lực này là một trong những sáng kiến nhằm củng cố WTO khi tổ chức này phải đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng mà có thể loại bỏ vai trò
thiết yếu của tổ chức được coi như là trọng tài của thương mại toàn cầu này. Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa rút khỏi WTO và liên tục công kích tổ chức
thương mại thế giới vì đã thiên vị chống lại các lợi ích của Hoa Kỳ và dần đang kìm hãm hoạt động của hệ thống giải quyết tranh chấp, là hệ thống hòa giải
tranh chấp thương mại có ảnh hưởng đến một số công ty lớn nhất thế giới.
Canada đề xuất liên minh để làm giảm sự tác động tới Tổ chức Thương mại Thế giới do chủ nghĩa bảo hộ của Trump.
Người đứng đầu trong lĩnh vực thương mại của Vương quốc Anh cho hay: Anh sẽ kết hợp với Canada trong việc dẫn dắt liên minh thương mại tự do
mới.

Mexico vẫn đang chuẩn bị cho đợt thuế quan của Mỹ đối với ô tô, và ủng hộ cải cách WTO.
Các bộ trưởng thương mại từ Liên minh châu Âu và hàng chục các thành viên WTO khác dự kiến sẽ thảo luận về đề xuất trên vào tháng tới khi họ gặp
nhau tại Ottawa từ ngày 24-25 tháng 10.
"Chúng tôi biết rằng WTO không phải là hoàn hảo, nhưng chúng tôi biết đó là tổ chức tốt và chúng tôi tìm cách để làm cho nó tốt hơn", Bộ trưởng
Thương mại Canada Jim Carr cho biết tại Hội đồng về Quan hệ Đối ngoại diễn ra ở New York. "Vì vậy, chúng tôi đã mời các quốc gia cùng chí hướng từ
khắp nơi trên thế giới để đưa ra một sự đồng thuận về cải cách mà chúng tôi sẽ triển khai cho các thành viên khác của WTO."
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HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC
Báo cáo của Canada tập trung vào ba lĩnh vực cụ thể để cải cách WTO:
Nâng cao hiệu quả và hiệu lực của chức năng giám sát; đảm bảo và tăng cường hệ thống giải quyết tranh chấp; và đặt nền tảng cho công tác hiện đại
hóa các quy tắc thương mại trọng yếu.
Báo cáo của Canada đề cập đến hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO và xem xét các cách để cải thiện khả năng theo dõi các hoạt động thương
mại quốc tế của tổ chức này. Báo cáo cũng mong muốn hiện đại hóa các quy tắc của WTO để giải quyết các thực tiễn thương mại thế kỷ 21 liên quan đến
thương mại số, đầu tư quốc tế, các quy định ở trong nước, doanh nghiệp nhà nước, trợ cấp công nghiệp và bí mật thương mại.
Kể từ năm 2017, chính quyền Trump đã từ chối bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các thành viên vào cơ quan phúc thẩm, cơ quan có tiếng nói cuối cùng trong
việc ủng hộ, sửa đổi, hoặc hủy bỏ các phán quyết của WTO. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục quan điểm của mình như vậy, cơ quan phúc thẩm sẽ không hoạt động
bình thường được vào cuối năm 2019 vì sẽ thiếu ba thẩm phán cần có để ký vào các phán quyết.
Nguồn: financialpost

Một nhóm của những người đứng đầu về thương mại thảo luận về cải tổ WTO nhưng
sẽ không có sự tham gia của Trung Quốc và Hoa Kỳ
Một nhóm những người đứng đầu trong lĩnh vực thương mại toàn cầu đang họp để đưa ra chuẩn bị cho việc thiết lập một chương trình cải tổ cho Tổ
chức Thương mại Thế giới, dù chưa rõ có đạt được bước tiến nào không khi thiếu vắng Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Các cuộc thảo luận hôm thứ Năm (ngày 25 tháng 10 năm 2018) tại Ottawa nhằm xác định các phương thức để hiện đại hóa WTO - hoặc ít nhất là trong số 164 thành viên của WTO có thể nhất trí với một vài điểm thay đổi trong tương lai của WTO.
Việc nhóm họp của những người đứng đầu về thương mại diễn ra tại thời điểm không ổn định của WTO, khi mà tổ chức này đang phải đấu tranh với
cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong tháng qua, Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có các tranh chấp
tại WTO về thuế kim loại mới của Mỹ, sự trả đũa của châu Âu và thực tiễn về sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.
Bộ trưởng Thương mại Canada Jim Carr trả lời các phóng viên tại Ottawa ngày 24 tháng 10 vừa qua rằng "Chúng tôi đang triệu tập một cuộc họp rất

quan trọng của một nhóm 12 quốc gia đại diện cho mọi châu lục - tất cả đều tin tưởng vào một hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ". “Chúng tôi
bắt đầu từ một nhóm các quốc gia biết rằng hệ thống này tốt hơn bất cứ hệ thống nào nhưng chúng tôi phải cải thiện nó. Vì vậy, chúng tôi đang có bước
đầu tiên của một cuộc trao đổi mở rộng hơn. ”
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Mặc dù cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều không được mời tham dự cuộc họp, cuộc chiến kinh tế của Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh và những lời
chỉ trích của ông về WTO đã làm dấy lên mạnh mẽ sự đàm luận về việc cải tổ tổ chức WTO có trụ sở tại Geneva.
Trump đã đe dọa rút khỏi WTO và liên tục công kích tổ chức thương mại thế giới vì đã thiên vị chống lại các lợi ích của Hoa Kỳ và dần đang kìm hãm
hoạt động của cơ quan phúc thẩm, là cơ quan hòa giải các tranh chấp thương mại có ảnh hưởng đến một số công ty lớn nhất trên thế giới.
Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo sẽ nằm trong danh sách các quan chức cấp cao tham dự Hội nghị bộ trưởng Ottawa, cùng với Cao ủy thương mại
châu Âu Cecilia Malmstrom và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo. Ông Azevedo phát biểu rằng: "Không có hành động để giảm căng thẳng và
khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực thương mại, chúng ta có thể thấy thiệt hại nghiêm trọng tác động lên hệ thống thương mại đa phương"
Chương trình nghị sự hàng đầu sẽ đề cập đến cơ quan phúc thẩm của WTO và mở rộng các cách để đảm bảo cơ quan này sẽ không bị ngừng hoạt
động bởi chính quyền Trump.
Trong năm qua, Hoa Kỳ đã khước từ xem xét bất cứ việc bổ nhiệm thành viên chính thức nào của cơ quan phúc thẩm vì cho rằng các thành viên hiện tại

của diễn đàn đã bị loại khỏi nhiệm vụ ban đầu của họ. Ba thẩm phán còn lại là mức tối thiểu cần thiết để xét xử các vụ kiện phúc thẩm. Các điều khoản về
hai trong số ba thẩm phán hết hạn vào tháng 12 năm 2019, sẽ khiến cơ quan này bị ngưng hoạt động.
Các bộ trưởng thương mại tại Ottawa lên kế hoạch giải quyết các mối quan ngại về Hoa Kỳ và xem xét liệu các thành viên WTO có thể đưa ra hướng dẫn
tốt hơn cho cơ quan phúc thẩm về cách giải quyết các vấn đề cụ thể đó ra sao.
Chương trình nghị sự cũng bao gồm một cuộc thảo luận về các mục tiêu chung để cải thiện ba lĩnh vực cốt lõi của WTO - đàm phán, giải quyết tranh
chấp và thực thi các hiệp định WTO. Ngoài ra, các bộ trưởng thương mại sẽ thảo luận các phương pháp để làm giảm tải công việc của cơ quan phúc thẩm
bằng cách sử dụng các biện pháp xử lý tranh chấp thay thế và rút gọn phạm vi quá trình giải quyết tranh chấp của cơ quan này.
Những người tham gia kế hoạch trên mong đợi cuộc họp để cho ra một thông cáo chung - được đưa ra xem xét tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối
tháng 11/2018 tại Buenos Aires.
Nguồn: Bloomberg
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WTO thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh
chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về thuế đối
với thép thanh
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2 lần tính từ năm 2004, đưa tổng số tiền thuế phải nộp của Nhật Bản lên
khoảng 4,9 tỷ yên (tương đương 44 triệu đô la) tính đến cuối tháng 6/2017.

Theo Nhật Bản việc duy trì mức thuế trong một khoảng thời gian dài như
vậy là đi ngược lại các quy định của WTO, trong khi đó Nhật Bản luôn đặt
câu hỏi về lý do thật sự đằng sau việc gia hạn các mức thuế của Hàn Quốc
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, báo Asia Nikkei đưa tin về Tổ chức thương lên các sản phẩm trên được nhập khẩu từ Nhật Bản là gì.
mại thế giới (WTO) đã lập một Ban Hội thẩm để giải quyết tranh chấp giữa
Các sản phẩm thép thanh thường được sử dụng để làm bulông, các
Nhật Bản và Hàn quốc về thuế chống bán phá giá mà Hàn Quốc đã áp lên
khớp nối, van cho xe hơi và các loại máy móc.
sản phẩm thanh thép không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản trong vòng 14 năm.
Tổng lượng nhập khẩu thép thanh không gỉ của Hàn Quốc trong năm
Ban Hội thẩm được thành lập dựa trên yêu cầu của Nhật Bản sau khi
2002, trước khi các mức thuế được áp dụng, Nhật Bản chiếm khoảng 50%.
nước này không đạt được kết quả nào sau các cuộc tham vấn song phương
Nhưng tỷ lệ này năm 2016 đã giảm xuống dưới 13%.
với Hàn Quốc vào tháng 8 này.
Tháng 9 vừa qua, Nhật Bản đã yêu cầu WTO thành lập một Ban Hội
Hàn Quốc đã áp mức thuế chống bán phá giá là 15,39% đối với các sản
thẩm giải quyết tranh chấp về vấn đề này.
phẩm thép thanh không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản để nhằm mục đích bảo vệ
Nguồn: Nikkei.asia
ngành công nghiệp nội địa của Hàn Quốc. Việc áp thuế này đã được gia hạn
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