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Tin Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá
giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

N

Bộ Công Thương khuyến cáo các

gày 24 tháng 10 năm 2019,

tổ chức, cá nhân trong quá trình ký

Bộ Công Thương ban hành

kết hợp đồng nhập khẩu, phân phối,

Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc

kinh doanh, sử dụng các hàng hóa bị

áp dụng biện pháp chống bán phá giá

áp thuế CBPG cần lưu ý về việc thuế

(CBPG) chính thức đối với một số

CBPG có thể thay đổi theo kết quả rà

sản phẩm thép hợp kim hoặc không

soát.

hợp kim được cán phẳng, được sơn
có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân
quốc (vụ việc AD04).
Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Bộ
Công Thương thông báo nhận hồ sơ
yêu cầu rà soát lần thứ nhất của vụ
việc.

chức, cá nhân, Cục PVTM khuyến

Trung Hoa (mã vụ việc AR01.AD04).

nghị các tổ chức, cá nhân như sau:

Theo đó, các công ty được rà

(i) đăng ký làm bên liên quan

soát mức thuế CBPG trong vụ việc

trong vụ việc rà soát để tiếp cận

AR01.AD04 bao gồm:

thông tin lưu hành công khai trong

(i) Công ty Shandong Yehui Coat-

Trên cơ sở nội dung hồ sơ đề
nghị rà soát đã tiếp nhận, ngày 18
tháng

xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân

12

năm

2020,

Bộ

Công

Thương ban hành Quyết định số
3372/QĐ-BCT về việc tiến hành rà
soát lần thứ nhất việc áp dụng biện
pháp chống bán phá giá một số sản
phẩm thép hợp kim hoặc không hợp
kim được cán phẳng, được sơn có

ed Steel Co., Ltd và công ty thương
mại Shandong Boxing Yin Xiang International Trade Co., Ltd;
(ii) Công ty Yieh Phui (China)
Technomaterial Co., Ltd; và
(iii) Công ty Zhejiang Huada New
Material Co., Ltd.
Để đảm bảo lợi ích cho các tổ
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quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý
kiến bình luận, thông tin và bằng
chứng liên quan đến nội dung rà soát.
(ii) hợp tác với cơ quan điều tra
trong quá trình điều tra rà soát.
Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ
tục và thời hạn điều tra rà soát vui
lòng xem Quyết định và Thông báo
đính kèm.

Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ
cấp
Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ
Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (24) 7303.7898,
máy lẻ 112 (Cán bộ điều tra Vũ
Quỳnh Giao)
Email: giaovq@moit.gov.vn
Xem Quyết định tại website:
www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
www.trav.gov.vn 3
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Bộ Công Thương ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm
thép cán nguội nhập khẩu

N

các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài;

gày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Công
Thương

ban

hành

Quyết

định

(ii) Có sự đe dọa gây thiệt hại đáng kể đối với

số

ngành sản xuất trong nước, và (iii) Hành vi bán phá

3390/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống

giá là nguyên nhân chính dẫn tới đe dọa gây thiệt

bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản

hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.

phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc
tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung

Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy, trong thời

Hoa.

kỳ điều tra, lượng nhập khẩu thép cán nguội bị điều
tra lên tới 272.073 tấn, chiếm 65,5% tổng lượng

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương

nhập khẩu thép cán nguội vào Việt Nam. Số liệu

ban hành Quyết định số 3390/QĐ-BCT về việc áp
dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính
thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép
nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).
Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp
CBPG của đại diện ngành sản xuất trong nước, Bộ
Công Thương đã quyết định khởi xướng điều tra
vụ việc vào ngày 03 tháng 9 năm 2019. Việc điều
tra được thực hiện theo đúng quy định của Tổ chức
Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương
và các quy định liên quan. Do diễn biến phức tạp
của đại dịch COVID-19 và một số vấn đề cần làm
rõ liên quan đến phạm vi sản phẩm, ngày 21 tháng
8 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết
định số 2240/QĐ-BTC về việc gia hạn thời hạn điều

tra áp dụng biện pháp CBPG đối với thép cán
nguội. Do không thể tiến hành điều tra tại chỗ các
công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài, Bộ Công
Thương đã gửi bản câu hỏi thẩm tra và tạo điều
kiện cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước
ngoài cung cấp thêm các thông tin, tài liệu để giải
thích, làm rõ cho các nội dung đã cung cấp ở giai
đoạn sơ bộ và nêu ý kiến, quan điểm đối với vụ
việc.
Quy trình điều tra đã đáp ứng đầy đủ các điều
kiện bắt buộc theo quy định của Hiệp định chống
bán phá giá của WTO, Luật Quản lý ngoại thương
và các quy định liên quan để áp dụng biện pháp
chống bán phá giá, cụ thể là kết quả điều tra cho
thấy có tồn tại 3 yếu tố: (i) Hành vi bán phá giá của
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nhập khẩu cho thấy có sự gia tăng tuyệt đối và
tương đối đối với lượng nhập khẩu thép cán nguội
bị điều tra so với lượng sản xuất tại Việt Nam. Sự
gia tăng này là nguyên nhân chính gây tác động
tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
hàng hóa tương tự của các doanh nghiệp sản xuất
trong nước. Ngành sản xuất trong nước đang bị đe
dọa gây thiệt hại đáng kể, thể hiện ở hầu hết các
chỉ số, đặc biệt là các chỉ số về lợi nhuận, tồn kho
và thị phần. Bên cạnh đó, biên độ bán phá giá của
hàng hóa nhập khẩu được xác định là từ 4,43%
đến 25,22%.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Bộ Công Thương
đã ban hành Quyết định áp dụng thuế CBPG chính
thức đối với sản phẩm thép cán nguội từ Trung
Quốc để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại cho
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Tin Việt Nam
ngành sản xuất trong nước do tác động
từ lượng lớn các sản phẩm thép cán
nguội nhập khẩu đang được bán phá

Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với
ghế bọc đệm từ Trung Quốc và Việt Nam

giá vào Việt Nam sau khi cân nhắc hài
hòa giữa quyền lợi của ngành sản xuất
trong nước, lợi ích của các ngành công
nghiệp hạ nguồn sử dụng sản phẩm
thép cán nguội. Đối với một số sản
phẩm thép cán nguội đặc biệt được đề
nghị xem xét miễn trừ áp dụng biện
pháp CBPG, Bộ Công Thương sẽ có
thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ theo
quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Theo quy định, biện pháp chống
bán phá giá sẽ có hiệu lực trong vòng
05

năm

kể

từ

ngày

Quyết

định

3390/QĐ-BCT có hiệu lực. Hàng năm,
các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu
cầu Bộ Công Thương tiến hành điều
tra, rà soát lại về vấn đề phạm vi sản
phẩm, mức thuế chống bán phá giá áp
dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức
thuế hiện hành áp dụng cho các doanh
nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài.
Xem

Quyết

định

tại

website:

www.trav.gov.vn./.

N

gày 21 tháng 12 năm
2020, Cơ quan Biên phòng

Canada (CBSA) đã chính thức khởi
xướng vụ việc điều tra chống bán
phá giá, chống trợ cấp đối với ghế
bọc đệm từ Trung Quốc và Việt
Nam.
Hàng hóa bị điều tra trong vụ
việc này là các loại ghế bọc đệm
dùng trong sinh hoạt có mã HS
9401.40; 9401.61 và 9401.71.
Thời kỳ điều tra (POI) trong vụ
việc được CBSA xác định từ ngày
01/6/2019 đến 30/11/2020. Đây là
thời kỳ CBSA thu thập thông tin để
đưa ra các kết luận trong vụ việc.
Cùng với việc khởi xướng, theo
quy định tại Đạo luật về các biện
pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA),
CBSA đã ban hành 02 Bản câu hỏi
điều tra về trợ cấp và tình hình thị

Nguồn: Cục PVTM

trường đặc biệt dành cho Chính phủ
Việt Nam.
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CBSA sẽ tiến hành điều tra sơ

trọng khuyến nghị các doanh nghiệp

bộ và dự kiến ban hành Kết luận sơ

sản xuất, xuất khẩu Việt Nam cụ thể

bộ trong vòng 90 ngày kể từ ngày

như sau:

ban hành Thông báo khởi xướng (dự
kiến

ngày

21/3/2021).

Hiện

tại,

CBSA đã ban hành bản câu hỏi và
yêu cầu Chính phủ Việt Nam cũng
như các doanh nghiệp cần trả lời
bản câu hỏi và gửi về CBSA trước
ngày 27 tháng 01 năm 2021 bằng
hình thức thư điện tử.
Cục Phòng vệ thương mại trân

- Hợp tác đầy đủ, toàn diện với
CBSA trong suốt quá trình vụ việc
diễn ra, bao gồm cả việc điều tra tại
chỗ để xác minh các nội dung trong
Bản trả lời câu hỏi. Trong điều kiện
cho phép, doanh nghiệp có thể
nghiên cứu tìm kiếm luật sư, nhà tư
vấn có chuyên môn trong lĩnh vực
phòng vệ thương mại đối với thị

www.trav.gov.vn 5
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- Phối hợp với các đối

do Bên yêu cầu đề xuất.

tác nhập khẩu tại Canada

Việc bị áp dụng thuế chống

tìm hiểu liệu ngành sản xuất

bán phá giá/chống trợ cấp

trong nước (trường hợp này

cao sẽ làm giảm lợi thế cạnh

là Công ty Nội thất Pallister)

tranh, có nguy cơ mất một

có thực sự bị thiệt hại hay

phần

không, thông qua nghiên

trường xuất khẩu cho ngành

+ Thời kỳ điều tra bán

cứu thị trường và/hoặc các

sản xuất trong nước của

phá giá và trợ cấp: Đây là

báo cáo tài chính niêm yết

Canada và/hoặc các đối thủ

năm

thời kỳ thu thập dữ liệu

và/hoặc các nguồn thông tin

cạnh tranh khác.

Thương

chính trong Bản câu hỏi điều

đang tin cậy khác.

trường Canada để đảm bảo
hiệu quả hợp tác cao nhất.
- Liên lạc với CBSA để
đăng ký tham gia, nhận và
nghiên cứu kỹ hướng dẫn và
trả lời Bản câu hỏi điều tra:

tra. Do thời kỳ này có thể
lệch với năm tài chính, khi
trả lời cần điều chỉnh, chiết
xuất dữ liệu theo đúng thời
gian yêu cầu này.
+ Trả lời đầy đủ, chính
xác các nội dung trong Bản
câu hỏi điều tra; đảm bảo
phù hợp, thống nhất với hệ
thống quản trị, lưu trữ của
doanh nghiệp khi CBSA tiến
hành điều tra tại chỗ tại trụ
sở nhà máy/văn phòng của
doanh nghiệp.
+ Trong trường hợp cần
thiết, đề nghị CBSA gia hạn
tối đa thời hạn nộp Bản trả
lời câu hỏi.

hoặc

toàn

bộ

Thông tin chi tiết vui lòng
liên hệ: Phòng Xử lý phòng

thông tin, hợp tác chặt chẽ

vệ thương mại nước ngoài,

với Cục PVTM nhận được

Cục Phòng vệ thương mại,

sự hỗ trợ kịp thời.

Bộ Công Thương – Tầng 8 -

phối hợp chặt chẽ với các
Bộ, ngành, Hiệp hội, doanh
nghiệp liên quan để cùng xử
lý vụ việc với mục tiêu đảm
bảo quyền và lợi ích chính
đáng của doanh nghiệp.

23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà

đủ có thể dẫn tới việc CBSA
sử dụng các chứng cứ sẵn

Điện

thoại:

024.7303.7898 (máy lẻ 121)

Quốc và EU

N

gày

20

tháng

12

2020,

Bộ

mại

Trung

Quốc ra thông báo sẽ
tiến

hành

áp

thuế

chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm
cao su được nhập
khẩu từ Hoa Kỳ, Hàn
quốc và Liên minh
châu ÂU (EU).

– Chuyên viên phụ trách:

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 222%

Nguyễn Đức Dũng, Di động:

đối với công ty Hóa chất Dow và 214,9% đối với công ty Exxon

0902.105.207,

Mobil Corp, các công ty khác sẽ bị áp mức thuế từ 12,5% đến
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đối với sản phẩm cao su từ Hoa Kỳ, Hàn

thị

- Thường xuyên trao đổi

Bộ Công Thương sẽ

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá

Tải

và

diene chưa liên hợp - etylen-propylen, (Ethylene Propylene Non-

hướng dẫn của CBSA tại

Conjugated Diene Rubber EPDM ), được dùng rộng rãi trong xây

website: www.trav.gov.vn./.

dựng, sản xuất dây điện và ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

có bất lợi hoặc áp dụng mức

bản

câu

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá là loại cao su
hỏi

Nguồn: Cục PVTM

Nguồn: The Guardian

thuế chống bán phá, giá và
thuế chống trợ cấp cao nhất
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Tin Thế Giới

EU thông báo điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ốc vít
bằng thép hoặc bằng sắt nhập khẩu từ Trung Quốc

N

the

2020, Hiệp hội ngành

thúc điều tra mà không áp đặt biện

đại diện cho ngành sản xuất ốc vít

pháp chống bán phá giá hoặc áp

trong khối EU đã đệ đơn lên Ủy

đặt thuế chống bán phá cuối cùng

ban Châu Âu (EC) khiếu nại về

hoặc kết thúc cuộc điều tra bằng

tình trạng nhập khẩu giá rẻ các

thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà
sản xuất của EU.
Sản phẩm thuộc đối tượng bị
điều tra là các loại ốc vít bằng sắt
hoặc thép không gỉ (không bao
gồm vít bằng gỗ) và các loại ốc vít
và bu lông khác có đai ốc hoặc có
vòng đệm. Các sản phẩm này
được phân loại theo mã CN như
sau: 7318 12 90, 7318 14 91, 7318
14 99, 7318 15 58, 7318 15 68,
7318 15 82, 7318 15 88, 7318 15
95, 7318 21 00 và 7318 22 00.
EC cho biết giai đoạn điều tra
bán phá giá và xác định thiệt hại

Communities).

ván ép của Trung Quốc và
Malaysia

khởi xướng điều tra, EC có thể kết

Industrial Fasteners Institute-EIFI)

thép từ Trung Quốc đang gây ra

European

Trong vòng 15 tháng kể từ ngày

sản xuất ốc vít Châu Âu (European

sản phẩm ốc vít bằng sắt hoặc

chống bán phá giá đối với

Công báo (The Official Journal of

gày 6 tháng 11 năm

Hàn Quốc gia hạn thuế

việc chấp nhận cam kết giá của
sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 7 năm

các doanh nghiệp thoả thuận xem

2019 đến ngày 30 tháng 6 năm

xét lại chính sách giá của họ.

2020.

Trong trường hợp bị áp thuế

EC đã tiến hành điều tra đánh

chống bán phá giá, thuế chống

giá các hành vi thương mại không

bán phá giá sẽ có hiệu lực 5 năm

công bằng khi nhập khẩu các sản

kể từ ngày áp thuế hoặc sau khi có

phẩm ốc vít của Trung Quốc có

kết luận xem xét lại các biện pháp

gây thiệt hại nghiêm trọng tới

chống bán phá giá. Thuế chống

ngành công nghiệp nội địa của

bán phá giá được tính toán theo

khối này hay không. EC đang có

thực tế phá giá hay biên độ phá

các bằng chứng mà EIFI đệ đơn

giá.

lên tổ chức này về hành vi chống
bán phá giá của các nhà xuất khẩu
Trung Quốc.
EC đưa ra thông báo điều tra
chống bán phá giá được đăng trên
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Nguồn: Bloomberg

Ủ

y ban Thương mại Hàn Quốc đã đưa
quyết định sơ bộ về việc gia hạn thuế

chống bán phá giá đối với ván ép của Malaysia
có thời hạn trong vòng 5 năm tới.
Ủy ban Thương mại trực thuộc Bộ Thương
mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn quốc đã
kết luận rằng nếu thuế chống bán giá không
được áp dụng cho sản phẩm ván ép nhập khẩu
từ Malaysia thì hành vi bán phá giá vẫn sẽ tiếp
tục tái diễn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới
thị trường ván ép nội địa.
Theo quyết định này, Hàn Quốc sẽ áp thuế
chống bán phá giá đối với ván ép của Malaysia
với mức thuế từ 4,73% đến 38,1%.
Hiện tại, Ủy ban Thương mại đã thông báo
cho Bộ Tài chính về quyết định sơ bộ , và Bộ
Tài chính sẽ tiếp tục đưa ra quyết định chính
thức sau đó.
Đối với ván ép của Trung Quốc, Ủy ban
Thương mại cũng đã quyết định gia hạn mức

www.trav.gov.vn 7

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 44

Tin Thế Giới và WTO
Subur Tiasa Plywood Sdn Bhd, Hwa Seng
Veneer và Plywood Industry Sdn Bhd, Shin
Yang Plywood Sdn Bhd, Forescom Plywood
Bhd, Menawan Wood Sdn Bhd, Shin Yang
Plywood Bintulu Sdn Bhd và Zedtee Plywood
Sdn Bhd bị áp mức từ 5,12% đến 9,75%, là.
Công ty Sinora Sdn Bhd có trụ sở tại Sabah
chịu mức thuế cao nhất là 38,1% trong khi tất
cả các nhà cung cấp khác của Malaysia chịu
8,76%. Được biết, Sarawak là công ty chủ lực
thuế chống bán phá giá tương tự đối với ván

của Malaysia xuất khẩu ván ép sang Hàn

ép từ Trung Quốc trong vòng 5 năm, với mức

Quốc, trong năm 2009, Sarawak đã xuất khẩu

từ 3,98% đến 27,21%.

hơn 530.000 mét khối, trị giá 137 triệu USD

Hàn Quốc lần đầu tiên áp thuế chống bán
phá giá đối với ván ép của Malaysia và Trung
Quốc lần lượt vào năm 2011 và 2013 có hiệu

thuế 80,5% đối với

xuất khẩu lúa mạch của Úc
vào tháng 5 vừa qua sau khi
kết thúc cuộc điều tra kéo dài
18 tháng.

hiệu lực. Các mức thuế này được áp dụng đối

Hàn Quốc đã nhập khẩu 58.594 mét khối sản

với các sản phẩm ván ép có độ dày ít nhất là

phẩm ván ép trị giá khoảng 24 triệu USD từ

6mm, đối vơi các sản phẩm dưới độ dày này

Sarawak trong 9 tháng đầu năm 2020. Hàn

sẽ được miễn thuế.

Quốc là thị trường xuất khẩu ván ép đứng thứ
4 của Sarawak.Theo Tổ chức Gỗ nhiệt đới
Quốc tế (ITTO), nhập khẩu ván ép của Hàn
Quốc đạt 391 triệu USD trong sáu tháng đầu
năm 2020.

cung cấp khác của Malaysia. Trong đó, các
nhà xuất khẩu ở Sarawak bao gồm các công
ty: Jaya Tiasa Timber Products Sdn Bhd,
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bán phá giá và chống trợ cấp
áp đặt lên lúa mạch xuất
khẩu của Úc. Đơn kiện đã
chính thức được liệt kê trên
trang web của WTO và được
gửi tới tất cả 164 thành viên
của cơ quan thương mại lớn
nhất toàn cầu.
Trong hồ sơ của mình,
Úc đã liệt kê 26 lỗi sai so với
quy định của WTO của Trung

dustry Development Corp ( STIDC) cho biết

ván ép chủ lực của nước này và một số nhà

T

rung Quốc đã áp

vào năm 2019.

này vẫn tiếp tục được gia hạn sau khi hết

hưởng đến tám nhà sản xuất và xuất khẩu

Quốc

xuống 86.451 mét khối trị giá 22 triệu USD

Số liệu mới nhất từ Sarawak Timber In-

Malaysia dao động từ 5,12% đến 38,1%, ảnh

trong vụ việc lúa mạch với Trung

đến Hàn Quốc, tuy nhiên con số này đã giảm

lực trong vòng 3 năm, từ đó đến nay các mức

Năm 2011, thuế đánh vào ván ép của

WTO chấp nhận đơn khiếu nại của Úc

Nguồn: Bloomberg

Quốc, bao gồm cả việc sử
Tuần trước, Bộ trưởng
Thương mại Simon Birmingham cho biết quyết định của
Úc khiếu nại lên Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO)
là 'bước tiếp theo hợp lý và
phù hợp'.
Tổ chức thương mại thế
giới (WTO) đưa ra thông báo
xác nhận đơn kiện của Úc về
tranh chấp với Trung Quốc
khi nước này áp thuế chống

dụng không hợp lý doanh số
bán hàng của nước thứ ba
để cáo buộc cho việc Úc đã
bán phá giá lúa mạch vào
nước này. Trung Quốc đã
không xác định giá xuất khẩu
một cách hợp lý khi loại bỏ
những thông tin không đúng
do các nhà xuất khẩu và nhà
sản xuất cung cấp về giá xuất
khẩu của lúa mạch. Úc cũng
cáo buộc cách tiếp cận của
Trung

Quốc

“dường

như
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Tin WTO
không phù hợp với các mức thuế của nước này

Tình hình hiện đang đẩy hai nước đứng trước

theo các quy định chống bán phá giá của WTO,

nguy cơ một cuộc chiến thương mại được dự báo

bao gồm cả việc không kiểm tra đầy đủ tính chính

sẽ gây tổn thất cho cả hai.Mối quan hệ giữa Trung

xác của những điều được cung cấp trong cuộc điều

Quốc và Úc lâm vào bế tắc từ năm 2018, khi Can-

tra. Trong quá trình điều tra, Úc cũng tuyên bố

berra cấm Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) tham gia

Trung Quốc đã không xác minh được tính chính

xây dựng mạng viễn thông 5G tại Úc. Quan hệ

xác của giá bán lúa mạch Trung Quốc và số liệu

ngoại giao giữa hai nước đã trở nên tồi tệ sau khi

thống kê các chỉ số kinh tế khác nhau liên quan đến

Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về

tình trạng của ngành sản xuất lúa mạch của Trung

nguồn gốc của dịch Covid-19.

Quốc.
Sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, Trung
Quốc đã áp thuế 80,5% đối với xuất khẩu lúa mạch
của Úc vào tháng 5, bao gồm thuế chống bán phá
giá 73,6% và thuế chống trợ cấp là 6,9%, khiến
xuất khẩu lúa mạch của Úc không cạnh tranh ở
Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên một trong hai bên tranh
chấp về mức thuế chống bán phá giá tại WTO.
Kể từ khi hai quốc gia bắt đầu với tư cách là
thành viên WTO, Úc đã áp đặt 87 biện pháp chống
bán phá giá và chống trợ cấp đối với Trung Quốc,
trong khi Trung Quốc đã áp đặt bốn biện pháp , bao
gồm cả mức thuế lúa mạch mới nhất.

Trong bối cảnh thương mại giữa hai cường

Nguồn: Reuters

quốc đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt
sau khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm
thời đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc lên đến
212%, thì căng thẳng thương mại đã đi theo chiều
hướng tiêu cực. Căng thẳng thương mại leo thang
cùng nguy cơ một cuộc chiến thương mại với
Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Úc
khiến cho kinh tế quốc gia này thiệt hại rất nặng nề.
Sau khi tiến hành điều tra, Trung Quốc đã ra thông
báo áp thuế chống trợ cấp tạm thời sau khi đã áp
thuế chống bán phá giá tạm thời từ 107,1% đến
212,1%. Các mức thuế trợ cấp tạm thời sẽ có hiệu
lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2020, và có hiệu lực
trong suốt quá trình điều tra. Quyết định cuối cùng
sẽ được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra trước

Từ năm 1995 đến 2019,Úc là quốc gia áp dụng

tháng 10 năm 2021. Theo quyết định sơ bộ, các

biện pháp chống bán phá giá đứng thứ sáu trong

công ty Estates, Casella Wines và Swan Vintage sẽ

số các thành viên WTO sau Ấn Độ, Hoa Kỳ, Liên

bị áp mức thuế là 6,3%, trong khi đó công ty Per-

minh châu Âu, Argentina và Brazil.

nod Ricard chịu mức thuế là 6,4%.
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