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Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ việc áp dụng
biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm
plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme
từ propylen có xuất xứ từ Trung Quốc,

Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản
xuất, xuất khẩu nước ngoài vụ việc
điều tra chống bán phá giá đối với một
số sản phẩm thép hình chữ H có xuất

Thái Lan và Ma-lai-xi-a

N

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền,

gày 25 tháng 8 năm

Nam

vệ thương mại (PVTM) đã có
việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị
miễn trừ áp dụng biện pháp

sản phẩm bằng plastic được
làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, Vương
quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a
(mã số vụ việc: AD07). Theo
đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ
đề nghị miễn trừ là ngày 24
tháng 9 năm 2020.
Căn cứ điểm c khoản 1
Điều 16 Thông tư 37/2019/TT
-BCT và khoản 3 Điều 16

gày 24 tháng 8 năm
2020,

Bộ

Công

Thương ban hành Quyết định
Điện thoại: (+84-24) 7303 số 2251/QĐ-BCT về việc tiến
7898 (số máy lẻ: 111)
hành điều tra áp dụng biện

thông báo số 15/TB-PVTM về

một số sản phẩm plastic và

N

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt

2020, Cục Phòng

chống bán phá giá đối với

xứ từ Ma-lai-xi-a

Anh Hà Trần Nhật Minh,
Thông tư 37/2019/TT-BCT,

email: minhhtn@moit.gov.vn

Cục PVTM tiếp tục tiếp nhận
hồ sơ đề nghị miễn trừ của
các doanh nghiệp theo thông

Cục Phòng vệ thương
mại trân trọng thông báo./.

báo số 15/TB-PVTM đến 17

Tải hướng dẫn nộp và

giờ ngày 08 tháng 10 năm

theo dõi hồ sơ đề nghị miễn

2020.

trừ

Thông tin liên hệ:

biện

thương

pháp phòng
mại

tại

vệ

website:

www.trav.gov.vn./.

Phòng Điều tra Điều tra
bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương
mại - Bộ Công Thương

Nguồn: Cục PVTM

pháp chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm thép
hình chữ H có xuất xứ từ Malai-xi-a.
Cục Phòng vệ thương mại
(Cơ quan điều tra) đã gửi bản
câu hỏi điều tra cho tất cả các
doanh nghiệp sản xuất/xuất
khẩu nước ngoài mà Cơ quan
điều tra biết để trả lời bản câu
hỏi điều tra. Thời hạn để trả
lời bản câu hỏi điều tra
là

trước

17h00

ngày 15 tháng 10 năm 2020
(theo giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi
ích của mình, Cơ quan điều
tra đề nghị tất cả các nhà sản
xuất/xuất khẩu nước ngoài có
liên quan tham gia, hợp tác
đầy đủ trong suốt quá trình
điều tra. Nội dung bản trả lời
sẽ là căn cứ để Cơ quan điều
tra xem xét và đưa ra kết luận
điều tra của vụ việc. Trong
trường hợp Cơ quan điều tra
không nhận được thông tin trả
lời đúng hạn của các nhà sản
xuất/xuất khẩu nước ngoài

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

www.trav.gov.vn 3

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 31

Tin Việt Nam
hoặc trong trường hợp thông tin

lời và nộp bản trả lời đúng thời

cung cấp không chính xác,

hạn.

không đầy đủ theo yêu cầu thì
Cơ quan điều tra sẽ sử dụng
thông tin sẵn có để đưa ra kết
luận theo quy định tại Điều 75
Luật Quản lý ngoại thương.
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

nhà nhập khẩu – Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp

Thông tin 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

N

gày 24 tháng 8
năm

2020,

Bộ

trưởng Bộ Công Thương
ban hành Quyết định số

trình điều tra sẽ được thực hiện

73037898, máy lẻ 112 (Chị Vũ

tra áp dụng biện pháp

theo đúng quy định pháp luật về

Quỳnh Giao)

chống bán phá giá đối với

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.
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, Cơ quan
điều tra đề nghị doanh nghiệp
đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả

+84

chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a

2251/QĐ-BCT về việc điều

bảo mật thông tin tại Điều 11

thoại:

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình

(24)

của các bên liên quan trong quá

Điện

Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và

Email: giaovq@moit.gov.vn.
Danh sách tài liệu gửi kèm:
- Công văn số 704/PVTMP1 về việc ban hành bản câu
hỏi điều tra đối với nhà sản
xuất, xuất khẩu nước ngoài
trong vụ việc AD11 xem tại
website: www.trav.gov.vn;
- Bản câu hỏi điều tra dành
cho các doanh nghiệp sản xuất/
xuất khẩu nước ngoài xem tại
website: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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một số sản phẩm thép hình
chữ H thuộc các mã HS
7216.33.11,

7216.33.19,

7216.33.90, 7228.70.10 và
7228.70.90 có xuất xứ từ
Ma-lai-xi-a (mã vụ

việc:

AD12).
Cơ quan điều tra đã
ban hành bản câu hỏi điều
tra cho các nhà sản xuất
trong nước và các doanh
nghiệp nhập khẩu, để thu
thập các thông tin, số liệu
phục vụ cho vụ việc. Bản
câu hỏi điều tra được đăng

tải công khai trên trang

lợi ích của mình, Cơ quan

thông tin điện tử của Cơ

điều tra đề nghị tất cả các

quan

(www.

nhà sản xuất trong nước và

pvtm.gov.vn) và Bộ Công

nhà nhập khẩu có liên quan

Thương (www.moit.gov.vn).

cần tham gia trả lời Bản

Các công ty quan tâm có

câu hỏi điều tra và hợp tác

thể tải trực tiếp hoặc liên hệ

đầy đủ trong suốt quá trình

với cán bộ phụ trách vụ

vụ việc. Nội dung Bản trả

việc.

lời câu hỏi sẽ là căn cứ để

điều

tra

Thời hạn để gửi bản trả
lời câu hỏi là trước 17h00
ngày 15 tháng 10 năm
2020 (giờ Hà Nội).
Để đảm bảo quyền và

Cơ quan điều tra xem xét,
đưa ra kết luận điều tra của
vụ việc. Trong trường hợp
không nhận được thông tin
trả lời đúng hạn hoặc thông
tin cung cấp không đúng,
www.trav.gov.vn 4
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Cơ quan điều tra sẽ sử dụng

và tự vệ

thông tin sẵn có để đưa ra kết
luận theo quy định tại Điều 75
Luật Quản lý Ngoại thương.
Lưu ý: Đối với các nhà
nhập khẩu hàng hóa bị điều

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện

thoại:

(+84

24)

73037898;

Bản câu hỏi điều tra, các nhà

Email: trongnd@moit.gov.vn;

nhập khẩu cũng cần chủ động

Fax: (+84 24) 73037897.

chuyển thông tin tới các đối

dành

cho

các

nhà

kèm:
1. Công văn về việc ban

Cách thức trả lời các
phần trong bản câu hỏi, số

hành
tra

Bản

câu

xem

tại

www.trav.gov.vn./.

hướng dẫn chi tiết trong Bản

sản xuất trong nước xem tại

câu hỏi dành cho doanh

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

quy định.
Mọi thông tin chi tiết, đề

Thương đã ban hành Quyết
định số 715/QĐ-BCT gia hạn
áp dụng biện pháp tự vệ đối
với sản phẩm phân bón
DAP/MAP nhập khẩu có mã
3105.20.00;

3105.30.00;

3105.40.00;

3105.51.00;

3105.59.00; 3105.90.00.

2020, Bộ Công Thương ban

dành cho các doanh nghiệp

trả lời câu hỏi trong thời hạn

Công

website:

nộp và thời hạn nộp được

trước khi trả lời và nộp Bản

Bộ

Ngày 20 tháng 3 năm

2. Bản câu hỏi điều tra

nghiệp cần đọc kỹ hưỡng dẫn

2020,

điều

hỏi

lượng phải nộp, hình thức

nghiệp. Do đó, đề nghị doanh

gày 03 tháng 3 năm

HS: 3105.10.20; 3105.10.90;

Danh sách tài liệu gửi

sản

xuất/xuất khẩu nước ngoài.

N

mại - Bộ Công Thương

mình, bên cạnh việc trả lời

để trả lời Bản câu hỏi điều tra

phòng vệ thương mại

Cục Phòng vệ thương

tra, để đảm bảo lợi ích của

tác xuất khẩu tại Ma-lai-xi-a

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp

Phòng Điều tra thiệt hại

không đầy đủ theo yêu cầu thì

hành Quyết định số 918/QĐBCT về việc gia hạn áp dụng
biện pháp tự vệ đối với sản
phẩm phôi thép và thép dài
nhập

khẩu

có

mã

HS: 7207.11.00; 7207.19.00;

3. Bản câu hỏi điều tra

7207.20.29;

7207.20.99;

dành cho các doanh nghiệp

7224.90.00;

7213.10.10;

nhập khẩu xem tại website:

7213.10.90;

7213.91.20;

www.trav.gov.vn./.

7214.20.31;

7214.20.41;

7227.90.00;

7228.30.10;

Nguồn: Cục PVTM

9811.00.00.

nghị liên hệ:
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Ngày 20 tháng 3 năm

biện pháp phòng vệ thương

2020, Bộ Công Thương ban

mại (Thông tư 37/2019/TT-

hành Quyết định số 920/QĐ-

BCT), Cục Phòng vệ thương

BCT về việc gia hạn áp dụng

mại (PVTM) đề nghị các do-

biện pháp chống lẩn tránh

anh nghiệp đáp ứng các điều

biện pháp phòng vệ thương

kiện được miễn trừ nộp hồ sơ

mại đối với sản phẩm thép

đề nghị miễn trừ áp dụng

cuộn, thép dây nhập khẩu có

biện pháp phòng vệ thương

mã

HS:

7213.91.90,

mại thuộc 03 vụ việc nêu

7217.10.10,

7217.10.29,

trên, bao gồm các tài liệu

7229.90.99, 9839.10.00 .

được quy định tại Điều 14 và

Căn cứ điểm c khoản 1
Điều

16

Thông

37/2019/TT-BCT

ngày

tư

Phụ

lục

03

Thông

tư

37/2019/TT-BCT.
Căn cứ điều 15 và khoản

29

tháng 11 năm 2019 của Bộ

3

Công Thương quy định chi

37/2019/TT-BCT, đề nghị các

tiết một số nội dung về các

doanh nghiệp gửi hồ sơ đề

Điều

16

Thông

tư

www.trav.gov.vn 5
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nghị miễn trừ tại Cổng dịch
vụ công trực tuyến theo địa
chỉ https://dichvucong.moit.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá
giá tháng 9 năm 2020

gov.vn hoặc gửi trực tiếp
đến Cục Phòng vệ thương
mại trước 17h ngày 09
tháng 10 năm 2020.
Mọi thông tin liên quan
đề nghị liên hệ: Phòng
Điều tra thiệt hại và tự vệ,
Cục Phòng vệ thương mại,
tầng 8, số 23 Ngô Quyền,

C

ăn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TTBCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công

Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp
phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng
vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các
điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng
biện pháp chống bán phá giá trong các vụ việc cụ thể như sau:

Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cán
bộ phụ trách: Phan Mai
Quỳnh (máy lẻ 114) và
Nguyễn Đức Trọng (máy lẻ
116).

Điện

thoại:

(024)7303.7898;
Email: quynhpm@moit.gov.
vn và trongnd@moit.gov.vn
.Cục Phòng vệ thương mại
trân trọng thông báo./.
Tải Thông báo tại website: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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Tin Việt Nam và Thế Giới
Cục PVTM đề nghị
các doanh nghiệp đáp ứng

ngày 9 tháng 10 năm

Thông tin liên hệ:

trừ nộp hồ sơ đề nghị

mại - Bộ Công Thương

bao gồm các tài liệu được
Phụ lục 03 Thông tư
37/2019/TT-BCT.
Lưu ý: Trong trường
hợp doanh nghiệp sắp sử

Địa

được

cấp,

doanh

chỉ:

25

Ngô

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24)
7303 7898
Chị

dụng hết khối lượng miễn
trừ

Trung Quốc

Cục Phòng vệ thương

miễn trừ áp dụng biện

quy định tại Điều 14 và

Nhật Bản áp thuế đối với hóa chất nhập khẩu từ

2020.

các điều kiện được miễn

pháp chống bán phá giá

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 31

Nguyễn

Phượng

Thị
Trang,

nghiệp có thể nộp Hồ sơ

email: trangntph@moit.go

bổ sung miễn trừ theo quy

v.vn

định tại Khoản 4 Điều 16
Thông

tư

37/2019/TT-

BCT.
Căn cứ Khoản 3 Điều
16 Thông tư 37/2019/TTBCT, đề nghị các doanh

Chị Lê Thị Kim Phụng,

nhập khẩu từ Trung Quốc được sử dụng trong

vn

cách nhiệt. Các biện pháp sẽ có hiệu lực trong
Cục Phòng vệ thương

mại trân trọng thông báo./.
Tải hướng dẫn nộp và

miễn trừ tới Cổng dịch vụ

theo dõi hồ sơ đề nghị

công trực tuyến theo địa

miễn trừ biện pháp phòng

chỉ:

vệ thương mại tại website:

dichvucong.moit.gov.vn ho
ặc

tới Cục

Phòng vệ

thương mại trước 17h

chống bán phá giá đối với hóa chat

email: phungltk@moit.gov.

nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị

https://

C

hính phủ Nhật Bản cho biết sẽ áp thuế

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

thời hạn 5 năm.
Chính phủ Nhật Bản cho biết kết quả của
cuộc điều tra cho thấy hóa chất chống cháy có

giới (WTO).
Các quan chức Nhật Bản lo ngại tác động
của việc bán phá giá này do ở Nhật Bản chỉ có
duy nhất một công ty sản xuất hóa chất này vốn
được sử dụng trong các vật liệu xây dựng quan
trọng.
Nguồn: Reuters

tên gọi là Trisphosphate được bán với giá thấp
hơn giá trung bình trên thị trường.
Chính phủ Nhật Bản cho biết mức thuế
chống bán phá giá đối với hóa chất trisphosphate sẽ được áp dụng trong vòng 5 năm dựa
trên các quy định của tổ chức thương mại thế
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Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm

Trung Quốc áp thuế chống

vitamin C nhập khẩu từ Trung Quốc

trợ cấp đối với sản phẩm

Ấ

Bán phá giá xảy ra khi một

n Độ khởi xướng điều

một sản phẩm với giá thấp hơn giá

đối với sản phẩm vitamin C nhập

của sản phẩm đó tại thị trường

khẩu từ Trung Quốc dựa trên

trong nước.

đơn kiện của các nhà sản xuất
nội địa. Vitamin C được các công

Bán phá giá tác động đến giá

ty dược phẩm sử dụng để sản

Công ty Bajaj Health Care đã
nộp đơn kiện trước khi Tổng Cục
phòng vệ thương mại Ấn Độ
(DGTR) thuộc Bộ thương mại bắt
đầu khởi xướng điều tra.
DGTR cho biết công ty này cáo
buộc ngành công nghiệp nội địa bị
ảnh hưởng do việc bán phá giá sản
phẩm vitamin C nhập khẩu từ Trung
Quốc và yêu cầu áp thuế chống bán
phá giá đối với mặt hàng nhập khẩu
này.
Dựa trên các bằng chứng sơ bộ
do nguyên đơn gửi, cơ quan có
thẩm quyền sẽ bắt đầu tiến hành
điều tra.
Trong cuộc điều tra DGTR sẽ

Hoa Kỳ

quốc gia hay một công ty xuất khẩu

tra chống bán phá giá

xuất thuốc

N-Propanol nhập khẩu từ

của sản phẩm đó ở nước nhập
xem xét sự tồn tại, mức độ và ảnh
ưởng của cáo buộc bán phá giá sản
phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Nếu DGTR phát hiện có hành vi
bán phá giá và điều này tác động
đến các nhà sản xuất trong nước,
DGTR sẽ đề xuất mức thuế chống
bán phá giá, nếu thuế được áp sẽ
có thể loại bỏ thiệt hại cho ngành
sản xuất trong nước.
Trong khi DGTR đề xuất mức
thuế, Bộ Tài chính cũng sẽ áp đặt
mức thuế tương tự vậy.
Giai đoạn điều tra từ tháng
4/2019 đến tháng 3/2020. Cuộc
điều tra cũng sẽ xem xét cả dữ liệu
của giai đoạn từ tháng 4/2016 đến

khẩu, ảnh hưởng đến tỷ suất lợi
nhuận của công ty sản xuất.
Theo các quy tắc thương mại
quốc tế, một quốc gia được phép
áp thuế đối với các sản phẩm bị
bán phá giá để tạo sân chơi bình
đẳng cho các nhà sản xuất trong
nước. Ở Ấn Độ, thuế chỉ được áp

T

rung Quốc đã áp thuế chống trợ
cấp tạm thời đối với hóa chất N-

propanol có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9
năm 2020.
N-Propanol là một hóa chất hóa học
được sử dụng trong một loạt các ứng dụng
như sơn phủ và mỹ phẩm.
Theo thông báo của Bộ Thương mại
Trung Quốc, mức thuế chống trợ cấp dành
cho Hoa Kỳ sẽ trong khoảng từ 34,2% đến
37,7% giá trị hàng hóa xuất khẩu.

sau cuộc điều tra toàn diện được

Là hai cường quốc kinh tế hàng đầu

tiến hành bởi một cơ quan tài phán

thế giới, căng thẳng ngày càng leo thang

bán tư pháp như DGTR.

trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung đang trở

Việc áp thuế chống bán phá giá
được cho phép theo quy định của
Tổ chức thương mại thế giới
(WTO), Ấn Độ và Trung Quốc đều
là thành viên của tổ chức này.
Nguồn: The Hindu Business Line

thành mối đe dọa không chỉ với kinh tế của
hai nước này, mà còn với phần còn lại của
thế giới.
Trong bối cảnh chiến dịch tranh cử
tổng thống Hoa Kỳ đang “nóng” lên, các
nhà phân tích cho rằng quan hệ giữa Hoa
Kỳ và Trung Quốc sẽ còn tồi tệ hơn trong

2019.
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Kỳ, đồng thời còn là một thị
trường “khổng lồ” về hàng
hóa và dịch vụ được các công

Ấn Độ gia hạn thuế chống bán phá giá đối với kính nổi của
Trung Quốc

ty lớn của Hoa Kỳ. Kim ngạch
nhập khẩu nông sản, chất bán

Ấ

dẫn và các hàng hóa khác
của Trung Quốc từ Hoa Kỳ đã
giảm 11,4% trong năm 2019,
song vẫn vượt quá 100 tỷ

n Độ đã gia hạn thuế
chống bán phá giá

đối với sản phẩm kính nổi
nhập khẩu từ Trung Quốc
trong 3 tháng, có hiệu lực đến

thời gian tới. Lĩnh vực bị ảnh

USD. Trong khi đó, việc xuất

hưởng đầu tiên và dễ nhận

khẩu sang Trung Quốc đang

thấy nhất khi quan hệ giữa hai

giúp tạo công ăn việc làm cho

Động thái này nhằm bảo

nền kinh tế lớn nhất thế giới

gần 1 triệu người Hoa Kỳ,

vệ ngành công nghiệp trong

xấu đi chính là thương mại.

mặc dù con số đó đã giảm

nước trước tình trạng hàng

10% so với mức cao nhất ghi

hóa Trung Quốc nhâp khẩu

nhận trong năm 2017. Bởi

với giá rẻ vào nội địa Ấn Độ.

Cả hai nước đã chịu tổn
thất nặng nề trong cuộc chiến
thuế quan nổ ra vào năm
2018 liên quan tới tham vọng
công

nghệ

và

thặng

dư

thương mại của Trung Quốc.
Hoa Kỳ là thị trường xuất
khẩu lớn nhất của Trung
Quốc, ngay cả sau khi Tổng
thống Donald Trump áp đặt
các lệnh trừng phạt thuế quan
đối với hàng hóa Trung
Quốc. Trong khi đó, Trung
Quốc là thị trường lớn thứ ba
của các nhà xuất khẩu Hoa

ngày 7 tháng 12 năm 2020.

vậy, nếu cả hai nước không
thể hóa giải những khác biệt
về thương mại, thì đó sẽ là
một “đòn giáng” không chỉ vào
các nhà xuất khẩu của họ, mà
còn vào các nền kinh tế châu
Á khác đang cung cấp nguyên
liệu và linh kiện cho các nhà

Ấn Độ cho biết, thuế
chống bán phá giá có hiệu
lực theo thông báo của Bộ
Tài chính đưa ra đến ngày 7
tháng

năm

2020,

trừ

trường hợp bị thu hồi, thay
thế hoăc có sửa đổi.

máy của Trung Quốc.
Nguồn: Reuters

12

Kính nổi là sản phẩm làm
bằng thủy tinh nóng chảy nổi
trên lớp kim loại nóng chảy,
có nhiều ứng dụng trong lĩnh
vực xây dựng.
Trước đó, sản phẩm kính

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

nổi của Trung Quốc bị áp

Trong

một

thông

báo

mức 218 USD/tấn kể tứ tháng

khác được đưa ra vào đầu

9 năm 2015 trong vòng 5

tháng 9 vừa qua, Ấn Độ ra

năm. Hiện tại, sau khi hết

quyết định sơ bộ về việc áp

hiệu lực thuế chống bán phá

thuế chống bán phá giá đối

giá,

vệ

với hóa chất Ciprofloxacin

Thương mại sẽ tiến hành rà

Hydrochloride nhập khẩu từ

soát hoàng hôn để đánh giá

Trung Quốc trong thời hạn

xem liệu có tiếp tục áp thuế

sáu tháng. Hóa chất này

chống bán phá giá nữa hay

được sử dụng trong điều trị

không. Trong quá trình điều

các trường hợp nhiễm trùng

tra, Bộ Tài chính đưa thông

do vi khuẩn. DGTR đã đề

báo vẫn tiếp tục gia hạn thuế

xuất mức thuế từ 0,94 USD

chống bán phá thêm 3 tháng

đến 3,29 USD mỗi kg sau khi

nữa đối với sản phẩm này

tiến hành điều tra chống bán

của Trung Quốc.

phá giá sản phẩm hóa chất

Tổng

vụ

Phòng
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nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trước tình hình chính trị
căng thẳng giữa Trung Quốc
và Ấn Độ, làn sóng tẩy chay
hàng hóa Trung Quốc dâng
cao. Các cuộc biểu tình phản

Trung Quốc. Bộ Thương mại

phá giá từ Trung Quốc các

Ấn Độ đã có kế hoạch giảm

sản phẩm bao gồm hóa chất,

thời gian tiến hành các vụ

thép, sợi polyester, đồng và

kiện chống bán phá giá được

các loại sợi khác nhau. Hiện

rút ngắn từ 30 ngày xuống

nay, DGTR đã kiến nghị áp

còn vài ngày.

thuế chống bán phá giá đối

đối, đòi tẩy chay hàng hóa

Chính sách này được

Trung Quốc diễn ra ở nhiều

đưa ra nhằm bảo vệ các công

thành phố lớn tại Ấn Độ.

ty và các nhà sản xuất trong

Trung Quốc là đối tác
thương mại lớn thứ hai của
Ấn Độ, với kim ngạch thương
mại song phương đạt 87 tỷ
USD trong năm tài khoá tính
đến tháng 3/2019, trong đó
Ấn Độ chịu mức thâm hụt
53,57 tỷ USD. Ủng hộ chính
sách tự lực của Thủ tướng
Modi, Liên minh các thương

cuộc điều tra chống bán phá

Thương mại cho biết gần một

giá dựa trên các kiến nghị

nửa các trường hợp chống

được đệ trình bởi các nhà

bán phá giá của nước này

sản xuất trong nước cho thấy

liên quan tới hàng hóa Trung

bằng chứng về hành vi bán

Quốc và hàng hóa nhâp khẩu

phá giá và các thiệt hại

từ Trung Quốc đang gây thiệt

nghiêm trọng do hành vi này

hại nghiêm trọng tới thương

gây ra. Kể từ ngày 31 tháng

mại trong nước.

12 năm 2019, đã có các lệnh

sử dụng để hạn chế các hoạt

buộc các sàn thương mại

động thương mại không công

điện tử phải nêu rõ nguồn

bằng . Trên thực tế, số vụ

gốc quốc gia của tất cả các

việc chống bán phá giá ở Ấn

sản phẩm được bán.

Độ đã tăng từ 32 vụ năm

Trước tình hình căng
thẳng hiên nay, ẤN Độ tiếp

Tài chính nước này.

mại không công bằng. Bộ

thương mại nước này bắt

2016 lên tới con số 259 vào
năm 2019.

nhận nhiều các khiếu nại về

DGTR đang tiến hành

hành vi bán phá giá hàng hóa

điều tra gần 50 vụ việc bán

nhập khẩu từ Trung Quốc

khẩu từ Trung Quốc lên Bộ

Ấn Độ đã tiến hành các

Các biện pháp này được

phá giá đối với một số mặt hàng nhôm

với nhiều mặt hàng nhập

nước trước hành vi thương

nhân Ấn Độ (CAIT)đề nghị bộ

Ấn Độ tiến hành điều tra chống bán

áp thuế chống bán phá giá
cuối cùng có hiệu lực đối với
gần 100 sản phẩm của Trung
Quốc. Chính phủ đã lập ra
một danh sách quy định gồm
300 sản phẩm mà theo đó nó
có thể áp đặt các hạn chế và
khuyến khích các nhà sản
xuất địa phương bắt đầu sản
xuất.
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Nguồn: The Economic Times

Ấ

n Độ đã bắt đầu tiến Thương mại (DGTR) cho biết
hành điều tra chống sẽ điều tra hành vi bán phá

bán phá giá đối với một số giá giai đoạn 2017 đến hết
sản phẩm nhôm cán phẳng năm 2019.
nhâp khẩu hoặc có xuất xứ từ

Trong đơn kiện, nguyên
Trung Quốc sau khi tiếp nhận đơn cũng chỉ rõ rằng hàng
đơn của các nhà sản xuất nội nhập khẩu gây ra nguy cơ
địa cáo buộc các mặt hàng thiệt hại nghiêm trọng, do tình

trên gây thiệt hại cho ngành hình nhập khẩu tăng đáng kể
sản xuất trong nước trước so với giai đoạn trước đó,
hành vi bán phá giá của các điều nay có nguy cơ gây ra
nhà sản xuất xuất khẩu Trung thiệt hại nghiêm trọng cho
Quốc.
ngành sản xuất trong nước.
Nguồn: Reuters
Tổng vụ
Phòng
vệ
Theo thông báo, việc bán
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phá giá của Trung Quốc đã dẫn đến

quan Hải quan Ấn Độ giải thích: “Đây

việc hạ giá bán của các nhà sản xuất

không phải là hành động áp thuế

nội địa Ấn Độ, gây ra suy thoái ngành

dành riêng cho Trung Quốc, mà thực

công nghiệp này. DGTR đã mức thuế

tế đây là hoạt động nhằm tăng số thu

1,31 USD/kg sản phẩm vào tháng 7

thuế do cơ quan Hải Quan thực hiện,

năm 2015, có hiệu lực trong vòng 5

tuy nhiên việc áp thuế sẽ tập trung

năm đối với sản phẩm nhập khẩu từ

chủ yếu vào một số sản phẩm nhập

Trung Quốc và Thụy Sĩ. Hiện tại,

khẩu với số lượng lớn từ Trung

DGTR tiếp tục đề xuất với Bộ Tài

Quốc”.

chính Ấn Độ tiếp tục áp mức thuế trên

Trong thời gian gần đây, chính

đối với hàng hóa có xuất xứ hoặc

phủ nước này đã có những cảnh báo

nhâp khẩu từ Trung Quốc.
Ấn Độ tiến hành điều tra chống
bán phá giá đối với một số mặt hàng
nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc

nhất định đối với việc tăng thuế do sự
Trong đơn kiện, nguyên đơn cũng

tiếp tục áp mức thuế trên đối với hàng

chỉ rõ rằng hàng nhập khẩu gây ra

hóa có xuất xứ hoặc nhâp khẩu từ

nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng, do

Trung Quốc.

Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành điều

tình hình nhập khẩu tăng đáng kể so

tra chống bán phá giá đối với một số

với giai đoạn trước đó, điều nay có

sản phẩm nhôm cán phẳng nhâp

nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng

khẩu hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc

cho ngành sản xuất trong nước.

chuyển hướng trong nhập khẩu từ
những quốc gia mà Ấn Độ có hiệp
định thương mại tự do, đặc biệt là các
thành viên trong khối ASEAN như

Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc

Việt Nam hay Thái Lan. Tuy nhiên,

tăng thuế suất nhập khẩu đối với

trên thực tế, những động thái của cơ

khoảng 20 phân khúc sản phẩm bao

quan Thuế và Hải quan trước diễn

gồm máy tính xách tay, máy ảnh,

biến trao đổi thương mại hiện nay đã

Theo thông báo, việc bán phá giá

hàng dệt may, nhôm. Đồng thời, một

khiến Bộ Thương mại buộc phải hạn

của Trung Quốc đã dẫn đến việc hạ

số sản phẩm từ thép cũng có thể

chế cấp phép nhập khẩu lốp xe và ti

giá bán của các nhà sản xuất nội địa

được đưa vào diện cấm nhập khẩu

vi, điều này khiến nhiều người trong

Ấn Độ, gây ra suy thoái ngành công

vào Ấn Độ. Đây là động thái mới nhất

chính phủ hoài nghi rằng họ đang

nghiệp này. DGTR đã mức thuế 1,31

của chính phủ trong việc hạn chế

quay trở lại thời kỳ trước đây khi

USD/kg sản phẩm vào tháng 7 năm

nhập khẩu từ Trung Quốc. Một quan

chưa có các hiệp định thương mại tự

Tổng vụ Phòng vệ Thương mại

2015, có hiệu lực trong vòng 5 năm

chức cấp cao của Ấn Độ cho biết,

do.

(DGTR) cho biết sẽ điều tra hành vi

đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung

Cục Thuế và Hải quan nước này sẽ

bán phá giá giai đoạn 2017 đến hết

Quốc và Thụy Sĩ. Hiện tại, DGTR tiếp

đưa ra dự thảo tăng thuế trong thời

năm 2019.

tục đề xuất với Bộ Tài chính Ấn Độ

gian tới. Một quan chức khác của cơ

sau khi tiếp nhận đơn của các nhà
sản xuất nội địa cáo buộc các mặt
hàng trên gây thiệt hại cho ngành sản
xuất trong nước trước hành vi bán
phá giá của các nhà sản xuất xuất
khẩu Trung Quốc.

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

Một số sản phẩm thép đang được
Tổng cục Ngoại Thương Ấn Độ - cơ
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quan thẩm quyền cấp phép giới Ladakh, dẫn đến cái

Tranh chấp giữa Liên bang Nga và EU trong các vụ kiện

nhập khẩu xem xét áp dụng chết của một số quân nhân
các biện pháp hạn chế thay nước này.
vì cấm nhập khẩu. Ngoài
một số hạn chế nhập khẩu,
Ấn Độ cũng đã cấm sử dụng
59 ứng dụng của Trung
Quốc, đồng

thời chuyển

hướng đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI). Theo quy định
trước đây, để đầu tư trực
tiếp vào các công ty Trung
Quốc thì các doanh nghiệp
chỉ cần thông báo với Ngân
hàng Dự Trữ Ấn Độ. Tuy
nhiên, với quy định mới, việc
đầu tư sẽ chuyển sang hình
thức phê duyệt bắt buộc.
Một hệ thống đăng ký đã
được đưa vào sử dụng cho
các nhà cung cấp và và nhà
thầu Trung Quốc có nhu cầu
đăng ký tham gia vào những
dự án của chính phủ Ấn Độ.
Các quan chức chính phủ
cho rằng, những hành động
này là minh chứng rõ ràng

tại WTO vẫn tiếp tục căng thẳng

Ngoài ra, chính phủ Ấn

N

Độ đang nỗ lực thúc đẩy sản
xuất trong nước bằng cách
cung cấp những ưu đãi cho
các nhà sản xuất điện thoại
di động cũng như các công
ty dược phẩm sản xuất với
số lượng lớn. Ngoài ra, một
số lĩnh vực khác sẽ được

ga phần lớn đã thất
bại trong các nỗ lực

phản đối các quy tắc về khí
đốt của Liên minh châu Âu
(EU) trong một phán quyết của
Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO).

hưởng ưu đãi của chính phủ

Nga đã đưa ra tranh chấp

cũng dự kiến sẽ được bổ

vào năm 2014 lên WTO cho

sung trong tuần tới. Trong

rằng Gói năng lượng thứ ba”

giai đoạn 2019- 2020, Ấn Độ

(Third Energy Package). Đây

có thâm hụt thương mại lớn

là các quy định cho thị trường

với Trung Quốc ước tính lên

khí gas và điện lực nội khối có

đến 48,7 tỷ USD, thấp nhất

hiệu lực từ tháng 9/2009. Các

trong vòng 5 năm trở lại đây.

quy định này nhằm mở cửa

Chính phủ Ấn Độ cáo buộc

rộng hơn thị trường năng

Trung Quốc không đáp ứng

lượng trong Liên minh châu

yêu cầu cho phép xuất khẩu

Âu với việc yêu cầu tách biệt

thêm hàng hoá từ Ấn Độ,

các hoạt động sản xuất, bán

dẫn đến thâm hụt cao hơn.

và vận tải khí đốt của các công

Nguồn: Financial Express

ty.

cho sự không hài lòng của

Nga cho rằng một số biện

Ấn Độ trước tình hình xung

pháp trong “Gói năng lượng

đột gần đây tại khu vực biên

thứ ba” của Liên minh châu

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

Âu, bao gồm việc sản xuất,

đưa những lập luận trên. Ban

cung ứng và vận tải khí hay

hội thẩm gồm 3 thành viên của

điện và những yêu cầu cấp

WTO đã đưa ra phán quyết

giấy phép được cho là có sự

chống lại Nga về những luận

phân biệt đối xử với nước thứ

điểm đó. Tuy nhiên, họ đã duy

ba. Điều này trái với trách

trì sự khiếu nại của Nga về

nhiệm và cam kết theo Thỏa

việc miễn trừ phi thuế quan đối

thuận chung về thương mại

với đường ống OPAL của

dịch vụ (GATS), Thỏa thuận

Đức, được cấp với điều kiện

về các biện pháp trợ cấp và bù

Gazprom cung cấp không quá

đắp (ASC) cũng như Thỏa

50%

thuận thành lập (AE) của Tổ

đường ống. Mức 50% chỉ có

chức thương mại thế giới.

thể vượt quá nếu 3 tỷ mét khối

Tuy nhiên, WTO đã đưa ra
phán quyết chống lại Nga khi

lượng

khí

đốt

trong

khí được cung cấp hàng năm
với mức giá cố định cho các
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nhà cung cấp cạnh tranh trên thị

Đây được cho là lần thứ ba WTO

được thành lập để ra phán quyết vào

trường Séc. Ban hội thẩm WTO cũng

ra phán quyết về các biện pháp

tháng 7 năm 2018 theo hướng ủng hộ

đồng ý rằng, Croatia, Hungary và

chống bán phá giá của EU. Năm

Nga.

Lithuania đã phân biệt đối xử với Nga

2015, Nga đưa vụ việc này lên cơ

bằng cách yêu cầu an ninh đánh giá

quan giải quyết tranh chấp thương

cung cấp năng lượng cho nước ngoài

mại của WTO yêu cầu EU tiến hành

nhưng không phải là các nhà khai

tham vấn về cách tính. Tuy nhiên cả

thác đường ống trong nước.

hai bên đã không đạt được thỏa

Trước đó, WTO đã đưa ra phán
quyết rằng thuế chống bán phá giá
mà EU áp đặt cho hóa chất Ammonium Nitrate của Liên bang Nga là bất
hợp pháp.
Năm 2015, Nga đã khởi xướng
tranh chấp với EU tại WTO về việc

thuận và đến tháng 11 năm 2016,
Trong khi đó người đại diện của chính

Nga chính thức yêu cầu WTO thành

phủ Nga tại WTO cho biết EU cần

lập Ban hội thẩm giải quyết vấn đề

phải xem xét lại các loại thuế mà khối

này.

này nhằm vào các mặt hàng xuất
khẩu của Nga như các loại ống hay
phân bón.

Trước đó, năm 2019 WTO cũng
đưa ra phán quyết thuế chống bán
phá giá mà Ukraine áp đặt với phân

Trong báo cáo mà WTO đưa ra,

bón Ammonium nitrate của Nga đã vi

Tổ chức Thương mại lớn nhất thế

phạm quy định thương mại quốc tế.

giới đã nêu rõ phương pháp luận điều

Trong phán quyết, Cơ quan Phúc

chỉnh chi phí mà EU sử dụng để tính

thẩm của WTO đã giữ nguyên phán

toán mức bán phá giá đối với Nga là

quyết trước đó của một ban hội thẩm

không phù hợp với các quy tắc

thuộc Cơ quan Giải quyết tranh chấp

thương mại quốc tế. WTO đã yêu cầu

rằng, các lý lẽ Ukraine đưa ra để giải

EU phải nhanh chóng chuẩn hóa các

thích cho các khoản thuế áp đặt từ

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, phía

quy định của mình phù hợp với thông

năm 2008 là sai. Sau khi Ukraine mở

Nga đã đưa ra thông báo vô cùng

lệ chung trên thế giới và cũng ủng hộ

rộng và gia tăng các khoản thuế này

hoan nghênh phán quyết của WTO

với các khiếu nại của Nga cho rằng

vào năm 2014, Nga đã đưa vấn đề

trong vụ tranh chấp thương mại giữa

khung quy định chống bán phá giá

lên WTO tháng 5 năm 2015 cùng với

EU và Nga, cụ thể là EU sử dụng các

của EU không phù hợp với Hiệp định

vụ việc với EU. Sau nhiều cuộc tham

biện pháp phòng vệ thương mại đối

về Chống bán phá giá (ADA).

vấn giữa hai bên không giúp giải

EU đã áp dụng thuế đối với các nhà
sản xuất ống hàn của Nga, đồng thời
hủy bỏ các nghĩa vụ như vậy đối với
việc nhập khẩu loại ống như vậy từ
Ukraina, cũng như đưa ra các biện
pháp chống bán phá giá đối với ammonium nitrate.

với các mặt hàng xuất khẩu của Nga.
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Thuế chống bán phá giá đối với
nhập khẩu ammonium nitrate từ Nga
đã được EU áp dụng trong hơn 20
năm. Lần cuối cùng EU sửa đổi mức
thuế này là vào năm 2018, ở mức
32,71 USD / tấn cho tất cả các nhà
sản xuất xuất khẩu từ Nga.
WTO không thể buộc các bên
tuân thủ phán quyết, song có thể phê
chuẩn các biện pháp trả đũa những
nước vi phạm các quy định thương
mại quốc tế. Thuế chống bán phá giá
được phép sử dụng theo các quy
định thương mại quốc tế với các điều
kiện nghiêm ngặt, và tranh cãi về việc
sử dụng các mức thuế này thường
được đưa ra Cơ quan Giải quyết
tranh chấp của WTO xét xử.

Nguồn: Bloomberg

quyết vấn đề, một Ban hội thẩm đã
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Tranh chấp gỗ xẻ giữa Hoa Kỳ - Canada tại WTO sẽ tiếp tục kéo dài

M

ới đây nhất, trước động
thái của Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO) chấp thuận khiếu

đã có những mức trợ cấp không công

thập kỷ.

Hoa Kỳ có hành động hợp pháp đáp
lại việc Chính phủ Canada trợ cấp
ngành công nghiệp gỗ xẻ trong nước.
Ông tuyên bố kết luận của DSB đã
khẳng định quan điểm lâu nay của
Hoa Kỳ rằng hệ thống giải quyết tranh
chấp của WTO đang "che chắn" cho
những hành động phi thị trường và
gây tổn hại các lợi ích của Hoa Kỳ".
Báo cáo kết luận của DSB đã xác
nhận hầu hết các khiếu nại của Canada cho rằng cáo buộc của Hoa Kỳ về

hóa lên cao hơn.

thái xác đáng sau khi kết luận Canada

tranh chấp đã có lịch sử kéo dài nhiều

(DSB) của WTO là “sai lầm”, cản trở

phá giá”, có nghĩa là những sản phẩm

Kỳ. Phía Hoa Kỳ cho rằng đây là động

thiên vị Canada trong việc giải quyết

của Cơ quan Giải quyết tranh chấp

khẩu do đẩy thuế nhập khẩu hàng

gây thiệt hại các nhà sản xuất Hoa

xẻ, Hoa Kỳ đã chỉ trích tổ chức này

Robert Lighthizer cho rằng kết luận

phẩm nhập khẩu được cho là “bán

được nhận trợ cấp của chính phủ,

thuế sai quy định đối với mặt hàng gỗ

Kỳ, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

bất lợi cho các doanh nghiệp xuất

được bán thấp hơn giá thị trường và

nại của Canada cáo buộc Hoa Kỳ áp

Trong một thông báo từ phía Hoa

2017 để bù cho thiệt hại từ các sản

bằng và bán phá giá sản phẩm này tại
việc Chính phủ nước này trợ cấp trái

thị trường Hoa Kỳ. Còn về phía Ca-

phép cho các nhà sản xuất gỗ xây

na-đa cho rằng đây là mức thuế quan

dựng là dựa trên những mức giá tính

"không công bằng và phi lý."

sai và nhưng giao dịch không phải là
trợ cấp. DSB cho biết đây là lần thứ
9, Canada khiếu nại Hoa Kỳ sử dụng
các biện pháp chống bán phá giá và
trợ cấp.

Hoa Kỳ và Ca-na-đa đã bị đình trệ kể
từ tháng 12 năm 2019 do phía Hoa
Kỳ từ chối cân nhắc những người
được chỉ định lấp vào các vị trí còn
trống trong Ban hội thẩm gồm 7
người – bộ phận có tiếng nói cuối
cùng trong việc giải quyết tranh chấp
thương mại giữa 164 thành viên của
tổ chức thương mại lớn nhất thế giới.

Trong các vụ kiện lên WTO, Hoa
Kỳ đã nhiều lần thua kiện vì việc sử
dụng cách tính thuế "quy về 0" phương pháp gây tranh cãi nhất trong
thực tiễn áp dụng biện pháp chống

Mặt hàng gỗ của Canada là một

bán phá giá trên thế giới. Hoa Kỳ là

trọng những vấn đề chính gây xung

quốc gia thường xuyên sử dụng

đột trong mối quan hệ thương mại

phương pháp này khi tính toán biên

giữa Hoa Kỳ và Canada đã kéo dài

độ phá giá.

gần 40 năm. Trong suốt quá trình

từng hơn 20 lần ra phán quyết rằng

tranh chấp, Hoa Kỳ đã áp thuế nhập

phương pháp "zeroing" (quy về 0) của

khẩu 18% đối với mặt hàng gỗ xây

Hoa Kỳ là trái với các quy định của

dựng nhập khẩu từ Canada vào năm

WTO. Cách tính này được cho là gây
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Trước đó, vụ việc tranh chấp giữa

Trong quá khứ, WTO

Trong diễn biến mới nhất, ban hội
thẩm đã xác định rằng các loại thuế
mà phía Hoa Kỳ áp đặt đối với Canada đã vi phạm các quy tắc thương
mại toàn cầu, đặc biệt là các mức trợ
cấp của chính phủ Canada . Năm
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ngoái, một ban hội thẩm khác của WTO đã ra phán quyết giữ nguyên thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với gỗ xẻ của Canada , khiến Canada kháng cáo
ngay sau đó.Tuy nhiên, trước đó Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định sơ bộ về việc giảm thuế đối với sản phẩm gỗ mềm nhập khẩu từ Ca-na-đa và
trong tháng 8 năm nay, Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cùng với các mức thuế thấp hơn sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Cơ quan giải quyết tranh chấp của
WTO tuyên bố rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã sai lầm vào năm 2017 khi họ áp thuế chống trợ cấp đối với xuất khẩu
gỗ xẻ của Canada, sau đó kết luận rằng ngành lâm nghiệp theo quy định của Canada dẫn đến việc trợ cấp không công bằng cho các nhà sản xuất Canada.
Thông báo của DSB đã khiến Hoa Kỳ phản đối và chỉ trích cơ quan này đã thiên vị cho Canada trong vụ việc tranh chấp giữa hai quốc gia.
Trước quyết định của WTO, các nhà sản xuất gỗ xẻ của Canada đã hoan nghênh quyết định của WTO về tranh chấp của Canada với đối tác thương mại
lớn nhất về xuất khẩu gỗ xẻ mềm với Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các biện pháp mà Hoa Kỳ áp dụng là không công bằng, thiên vị và thiếu sót.
Đặc biệt, ban hội thẩm đồng ý với lập luận của Canada rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã mắc một số sai sót trong việc xác định giá gỗ chuẩn của Canada
mà cơ quan này sử dụng để xác tính toán trong sản xuất.
Nguồn: Bloomberg
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