BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Số 5
TIÊU ĐIỂM
 Bộ Công Thương ban hành Quyết định kết

quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện
pháp chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.
(trang 1)
 Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết luận cuối cùng của

cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế chống

Bộ Công Thương ban hành Quyết định kết quả rà soát lần

bán phá giá đối với mặt hàng sợi bán sản

thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với

phẩm (POY) nhập khẩp từ Trung Quốc, Ấn

Độ, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Thái
Lan và Việt Nam

một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định

(trang 2)

số 2398/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp

 Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội

sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá

gồm các mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00;

giá đối với sản phẩm sodium gluconate,

7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 (“sản

axít gluconic và các chất dẫn xuất nhập

phẩm bị điều tra”) nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa nhân dân

khẩu từ Trung Quốc.

Trung Hoa (“Trung Quốc), Cộng hòa Malaysia (“Malaysia”), Cộng hòa
(trang 3)

 Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận

sơ bộ trong vụ việc chống trợ cấp đối với
sản phẩm dây chun từ Trung Quốc
(trang 4)

Indonesia (“Indonesia”) và vùng lãnh thổ Đài Loan (“Đài Loan”), cụ thể

như sau:
1. Mức thuế chống bán phá giá theo kết quả rà soát lần thứ hai
Căn cứ theo quyết định trên, mức thuế chống bán phá giá áp dụng
đối với các sản phẩm bị điều tra từ 04 quốc gia/vùng lãnh thổ Trung
Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan cụ thể như sau:
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Nước/vùng lãnh
thổ

Trung Quốc

Indonesia

Malaysia

Đài Loan

Tên nhà sản xuất

Thuế chống bán phá giá cũ (áp dụng
từ ngày 14 tháng 5 năm 2016 đến
ngày
19 tháng 7 năm 2018)

Thuế chống bán phá giá mới (áp dụng từ
ngày 20 tháng 7 năm 2018 đến ngày 06
tháng 10 năm 2019)[1]

Shanxi
Taigang
Stainless Steel Co.,
Ltd. (STSS)

17,47%

17,47%

Các nhà sản xuất
khác

25,35%

25,35%

PT Jindal Stainless
Indonesia

13,03%

6,64%

Các nhà sản xuất
khác

13,03%

13,03%

Bahru
Sdn.Bhd

Stainless

9,31%

9,31%

Các nhà sản xuất
khác

9,31%

9,31%

Yieh United Steel
Corporation

13,79%

13,79%

Yuan Long Stainless Steel Corp.

37,29%

37,29%

Các nhà sản xuất
khác

13,79%

13,79%

2. Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế

Căn cứ Kết luận rà soát và ý kiến của các Bộ ngành liên quan, Bộ Công Thương xác định có một số sản
phẩm thép không gỉ mà hiện tại ngành sản xuất trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không
đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Do vậy, Bộ Công Thương thực hiện miễn trừ áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cụ thể như sau:
(1) Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được đánh bóng gương (độ bóng No.8 hoặc
Super Mirror) và có keo phủ bảo vệ;
(2) Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo màu sắc khác nhau trên bề mặt bằng
công nghệ phủ màu chân không PVD, hóa chất, điện phân hoặc công nghệ tương tương và có keo phủ bảo vệ;
(3) Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo hoa văn chìm trên bề mặt và có keo
phủ bảo vệ;
(4) Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo hoa văn nổi trên bề mặt và có keo
phủ bảo vệ;
(5) Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo hoa văn trên bề mặt bằng phương
pháp in lazer và có keo phủ bảo vệ.
Bộ Công Thương sẽ có Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá căn cứ trên Hồ sơ đề nghị
miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá của các công ty trực tiếp sử dụng các mặt hàng thép không gỉ nêu
trên.
Mẫu Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và quy trình miễn trừ áp dụng biện pháp
chống bán phá giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84 24 73037898 (máy lẻ 111, 112)
Fax: +84 24 73037897
Email: ninhtt@moit.gov.vn;giaovq@moit.gov.vn
(Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp)
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Theo thông tin từ Thương vụ
Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21

- Ngày khởi xướng điều
tra: 25 tháng 2 năm 2017

tháng 6 năm 2018 Tổng vụ Nhập
khẩu (Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) đã
cuối cùng vụ việc điều tra chống

bán sản phẩm có mã HS: 5402.46.
-

Giai

đoạn

điều

tra: 01/1/2010 đến 31/12/2016.

lẩn tránh thuế chống bán phá giá

Korteks

(POY) khẩu từ Trung Quốc, Ấn

Anonim Şirketi

Độ, Malaysia, Indonesia, Đài Loan,

Mensucat

ve

Để biết thêm thông tin chi
tiết, xin liên hệ:
Phòng xử lý phòng vệ thương
mại nước ngoài - Cục Phòng vệ

- Nguyên đơn: Công ty

với mặt hàng sợi bán thành phẩm

Thái Lan và Việt Nam.

dụng đối với sợi PTY.

- Sản phẩm bị điều tra: Sợi

ra thông báo số 2017/23 về kết quả

pháp chống bán phá giá được áp

Sanayi

thương mại
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn

Kiếm, Hà Nội

Sợi POY là nguyên liệu sợi
bán thành phẩm để sản xuất mặt

Điện thoại: (024) 222 05012
Fax: (04) 222 05003

Theo thông báo, mặt

hàng sợi polyester (PTY) có mã

hàng sợi nói trên của Việt Nam đều

HS 5402.33 – mặt hàng đang là đối

Phòng xử lý phòng vệ thương

phải chịu mức thuế chống lẩn tránh

tượng chịu thuế chống bán phá giá.

mại nước ngoài

thuế chống bán phá giá là 8% trên

Kết luận điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ

giá CIF khi xuất khẩu vào thị

cho rằng có sự gia tăng đáng kể

trường Thổ Nhĩ Kỳ

trong việc nhập khẩu sợi POY và

Một số thông tin về vụ việc:

làm giảm tác dụng của các biện

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá
đối với sản phẩm sodium gluconate, axít gluconic và các chất dẫn xuất nhập khẩu từ
Trung Quốc.
Ngày 03 tháng 7 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC)

tiền đặt cọc từ các nhà nhập khẩu sodium

ban hành quyết định sơ bộ khẳng định có bán phá giá trong vụ

gluconate, axit gluconic và các chất dẫn

việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sodium glu-

xuất có nguồn gốc từ Trung Quốc dựa trên

conate, axit gluconic và các chất dẫn xuất nhập khẩu từ Trung

các mức thuế sơ bộ này.

Quốc

Trong năm 2017, Trung Quốc xuất

DOC xác định các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã bán phá

khẩu sodium gluconate, axit gluconic và các

giá sản phẩm sodium gluconate, axit gluconic và các chất dẫn

chất dẫn xuất sang thị trường Hoa Kỳ trị giá

xuất tại thị trường Hoa Kỳ ở mức 213,15%.

khoảng 6,2 triệu USD.

Dựa trên quyết định sơ bộ ngày 03 tháng 7 năm 2018, DOC
sẽ hướng dẫn Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thu

Nguyên đơn: Tập đoàn PMP Fermentation Products (Peoria, IL)
3

Dự kiến, DOC đưa ra quyết

vào ngày 01 tháng 11 năm 2018.

bán phá giá hoặc ITC ra quyết định

định cuối cùng vào ngày 18 tháng

Nếu DOC đưa ra quyết định cuối

cuối cùng khẳng định không có

9 năm 2018.

cùng khẳng định có bán phá giá và

thiệt hại, cuộc điều tra sẽ kết thúc

Nếu DOC đưa ra quyết định

ITC đưa ra quyết định cuối cùng

và không ban hành lệnh áp thuế

cuối cùng khẳng định có bán phá

khẳng định có thiệt hại, DOC sẽ

nào.

giá, dự kiến Ủy ban thương mại

ban hành lệnh áp thuế chống bán

quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ đưa ra

phá giá. Nếu DOC ra quyết định

quyết định cuối cùng về thiệt hại

cuối cùng khẳng định không có

Nguồn: DOC

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra
chống trợ cấp đối với sản phẩm dây chun từ Trung Quốc
Ngày 03 tháng 7 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo kết quả điều tra sơ bộ trong cuộc điều tra
chống trợ cấp đối với sản phẩm dây chun nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng các nhà xuất khẩu
sản phẩm dây chun của Trung Quốc đã nhận được mức trợ cấp là 125.77%, trong khi đó các nhà xuất khẩu sản
phẩm dây chun của Thái Lan chỉ nhận được mức trợ cấp tối thiểu là 0.23 đến 0.37%.
Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn Cơ quan hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập
khẩu dây chun từ Trung Quốc dựa trên mức thuế sơ bộ này. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa kỳ sẽ không

thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập khẩu dây chun sợi từ Thái Lan.
Trong năm 2017, lượng nhập khẩu dây chun sợi từ Trung Quốc và Thái Lan xấp xỉ vào khoảng 4.9 triệu đô la
Mỹ và 12.1 triệu đô la Mỹ.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là: Công ty Alliance Rubber (AR)
Bộ thương mại Hoa kỳ sẽ dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 13 tháng 11 năm 2018.
Ủy ban thương mại quốc tế Hoa kỳ (ITC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thiệt hại vào ngày 28 tháng 12
năm 2018. Nếu Bộ Thương mại đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ việc điều tra và ITC đưa ra quyết định cuối
cùng khẳng định có thiệt hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp. Trong trường hợp Bộ Thương mại
không đưa ra phán quyết cuối cùng hoặc ITC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định không có thiệt hại, cuộc điều

tra sẽ kết thúc và không có lệnh nào được ban hành.
Nguồn: DOC
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