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Hội nghị lần thứ hai Nhóm Công tác
chung Việt Nam-Hàn Quốc về phòng vệ
thương mại và Hội thảo Xu hướng áp
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
trên thế giới hiện nay: Cập nhật và
khuyến nghị đối với các doanh nghiệp
Việt Nam và Hàn Quốc

Thông Tin Chung

N

hằm thực thi Bản ghi nhớ
ngày 22 tháng 3 năm 2018

giữa Bộ Công Thương Việt Nam và
Bộ Thương mại, Công nghiệp và
Năng lượng Hàn Quốc về mở rộng
hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ
thương mại, Cục Phòng vệ thương
mại Việt Nam và Ủy ban Thương
mại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị
lần thứ hai Nhóm Công tác chung
Việt Nam-Hàn Quốc về phòng vệ thương mại và Hội thảo Xu hướng áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến nghị đối
với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Tại Hội nghị lần thứ hai Nhóm Công tác chung Việt Nam-Hàn Quốc về phòng vệ
thương mại, đại diện hai cơ quan điều tra về phòng vệ thương mại của Việt Nam và
Hàn Quốc đã trao đổi về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như chia sẻ kinh
nghiệm về việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại; kinh nghiệm tiếp nhận,
xử lý hồ sơ các vụ việc phòng vệ thương mại thông qua dịch vụ công trực tuyến; kinh

nghiệm xem xét loại trừ, miễn trừ các sản phẩm khỏi phạm vi áp dụng các biện pháp
phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh việc áp dụng các biện pháp phòng vệ
thương mại; kinh nghiệm về việc xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm các
vụ việc phòng vệ thương mại.
Kết thúc Hội nghị, hai bên nhất trí sẽ duy trì kênh đối thoại thường xuyên, định kỳ
để tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các thông tin liên quan và xây dựng năng
lực cho cán bộ điều tra phòng vệ thương mại.
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Thông tin chung

Hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng
vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và
khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và
Hàn Quốc được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày
với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và
doanh nghiệp FDI Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực
thép, vật liệu xây dựng, dệt may, da giày... Tại Hội
thảo, các diễn giả đến từ Cục Phòng vệ thương mại
Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã trình
bày và cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các quy
định pháp luật mới ban hành của Việt Nam và Hàn
Quốc trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; các thông
tin mới nhất về xu hướng áp dụng các biện pháp

phòng vệ thương mại trên thế giới; đồng thời đưa ra
các khuyến nghị để các doanh nghiệp có thể chuẩn bị
các biện pháp ứng phó kịp thời.
Kết thúc Hội thảo, hai cơ quan điều tra phòng vệ
thương mại của Việt Nam và Hàn Quốc khẳng định
việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
phải tuân thủ các quy định chung của Tổ chức
thương mại thế giới (WTO) và các quy định cụ thể
được các nước nội luật hóa trên cơ sở đảm bảo tính
công bằng và không gây cản trở bất hợp lý đến trao đổi thương mại. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc đang hội nhập ngày càng sâu rộng
và cùng tham gia các công đoạn khác nhau trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, việc nhiều quốc gia trên thế giới có xu hướng tăng cường áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến thương mại hai nước. Vì vậy, bên cạnh việc cam kết áp
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế, hai cơ quan điều tra thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo

vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hai bên.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Tổng thống Trump áp thuế đối với 200 tỷ $ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc
có hiệu lực từ ngày 24/9
Kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump sẽ áp mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
10% thuế đối với 200 tỷ đôla hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng tỷ
lệ này sang đầu năm 2019 sẽ tăng lên 25%, điều này thiết lập một nấc thang
mới cho cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất
thế giới.
Chính quyền Tổng thống Trump đang muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ
có cơ hội điều chỉnh và tìm kiếm các chuỗi cung ứng thay thế bằng cách trì
hoãn việc tăng thuế lên 25% vào đầu năm 2019 (ngày 1 tháng 1 năm 2019)
cho 200 tỷ đôla hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Với vòng thuế quan mới nhất này, người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể sẽ bắt

đầu nhận thấy được sự thay đổi giá trong những hàng hóa thiết yếu.
Hoa Kỳ tạo áp lực lên Trung Quốc để giảm thặng dư thương mại cho
Hoa Kỳ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty Hoa Kỳ - đây là điều
đang bị lạm dụng ở Trung Quốc. Danh sách hàng hóa bị đanh thuế đã được
điều chỉnh sau khi lấy ý kiến và các phiên điều trần công khai vào tháng
trước.

Trong nhiều tháng, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc thay đổi những thực
thi không công bằng của nước này và các công ty của Hoa Kỳ phải được đối
xử công bằng và có lợi cho cả hai bên. Phía Hoa Kỳ đã cho Trung Quốc thời
gian để thay đổi nhưng cho đến nay, Trung Quốc đã không muốn thay đổi
các thực thi của Trung Quốc.
Các mặt hàng bị loại ra khỏi danh sách thuế quan như: đồng hồ thông
minh, các thiết bị Bluetooth, mũ bảo hiểm xe đạp, ghế ngồi ô tô cho trẻ em,
xe đẩy cho em bé và một số hóa chất công nghiệp.
Trung Quốc đã tuyên bố đáp trả đối với hành động áp thuế lên 200 tỷ
đôla hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bằng cách sẽ áp lại thuế nhập khẩu
lên 60 tỷ đôla Mỹ hàng hóa từ Hoa Kỳ.

Quyết định áp thuế lần này của Hoa Kỳ đã đẩy căng thẳng thương mại
giữa hai nước lên một nấc thang mới. Trung Quốc sẽ từ chối có những cuộc
đàm phán thương mại mới nếu Tổng thống Trump tiếp tục 1 vòng thuế quan
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Tin Việt Nam

Ủy ban thương mại quốc tế đã đưa ra lịch trình cho bước cuối cùng
của cuộc điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm dây
chun cao su từ Trung Quốc và Thái Lan.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là công ty Alliance Rubber có trụ
sở ở Hot Spring, Ark. Công ty này đã nộp đơn lên ITC vào tháng
1/2018 theo Mục 701 & 731 theo Luật Thương mại. Nguyên đơn đã

cáo buộc các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan đã bán
dây cao su ở thị trường Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường
và các công ty này được nhận những khoản trợ cấp từ nước xuất
khẩu.
Trong tháng 7, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành mức thuế trợ
cấp sơ bộ 125,77% cho dây chun cao su nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối với sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan, biên độ bán phá
giá tối thiểu đối với Công ty TNHH Cao su quốc tế Liang Hah là 0,23%,
đối với Công ty TNHH Công nghiệp U Young là 0,37%.
Vào ngày 06 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại đã ban hành mức
thuế chống bán phá giá là 5,86% đối với Công ty U Young Industry và
tất cả các nhà sản xuất dây chun cao su của Thái Lan xuất khẩu vào

Hoa Kỳ, ngoại trừ Công ty TNHH Cao su quốc tế Liang Hah có mức
thuế chống bán phá giá là 0,00%.
ITC đã lên kế hoạch cho phiên điều trần cuối cùng cho vụ việc này
vào ngày 13 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở chính.
Cơ quan đã ban hành một thông báo chính thức về phiên điều trần

cuối cùng vào ngày 17 tháng 9 (xem thông báo tại đây)
Nguồn:Rubbernews
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Hiệp hội gia cầm Nam Phi đề nghị chính phủ cân nhắc về hạn ngạch đối với gia cầm nhập
khẩu từ Hoa Kỳ
Hiệp hội gia cầm Nam Phi (viết tắt: SAPA) muốn chính phủ cân nhắc về hạn ngạch đối với gia cầm nhập khẩu từ Hoa Kỳ, sau khi Hoa Kỳ áp thuế lên
sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Nam Phi. Theo các tài liệu được đệ trình lên Tòa án Quận North Gauteng đã chỉ ra rằng thuế suất của Hoa Kỳ áp
lên các sản phẩm xuất khẩu thép và nhôm từ Nam Phi đã ảnh hưởng đến các quyền lợi mà Nam Phi được hưởng theo thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Theo thỏa thuận được cam kết năm 2015, Hoa Kỳ đã cho Nam Phi được hưởng lợi ích từ Đạo luật Cơ hội và tăng trưởng Châu Phi (AGODA), để đổi
lại Châu Phi đã đồng ý cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ xuất khẩu 65.000 tấn gia cầm nguyên xương đông lạnh được miễn thuế chống bán phá giá vào thị
trường Nam Phi. Nếu trong trường hợp Nam Phi không nhận được lợi ích đầy đủ như theo thỏa thuận thì việc Nam Phi ngừng cho Hoa Kỳ được hưởng
việc miễn thuế chống bán phá giá đối với 65.000 tấn gia cầm nguyên xương đông lạnh là chuyện có thể xảy ra.
Gia cầm nhập khẩu từ Hoa Kỳ và một số nước khác ví dụ như Brazil đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ ngành công nghiệp địa phương vì sự

tràn ngập hàng hóa ở thị trường trong nước, làm chậm phát triển kinh doanh nội địa dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. Ngành công nghiệp trong
nước đã giảm xấp xỉ 1000 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho mỗi 10000 tấn gia cầm nhập khẩu. Nam Phi không kêu gọi việc gia tăng các mức thuế, chỉ đề
nghị tác động lên hạn ngạch.
Nguồn: Fin24.com
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá
đối với sản phẩm nhựa nhiệt dẻo (Polyethylene Terephthalate Resin) nhập khẩu từ
Brazil, Indonesia, Hàn Quốc, Pakistan và Đài Loan – Trung Quốc
Ngày 18 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết

luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa
nhiệt dẻo nhập khẩu từ Brazil, Indonesia, Hàn Quốc, Pakistan và Đài Loan –
Trung Quốc với mức biên độ phá giá lần lượt là: 29,68%-275,89%; 30,61%53,50%; 8,23% -101,41%; 43,81%-59,92%; 5,16%-45.00%.
Một số thông tin về vụ việc:
Nguyên đơn: Công ty TNHH DAK Americas (Charlotte, NC); Tập đoàn Indorama Ventures USA (Decatur, AL); Công ty TNHH M&G Polymers USA
(Houston, TX) và Tập đoàn Nan Ya Plastics, Hoa Kỳ (Lake City, SC).
Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 25 tháng 9 năm 2017.
Sản phẩm bị điều tra: các sản phẩm nhựa nhiệt dẻo có mã HS:
3907.61.0000; 3907.69.0000.
Căn cứ theo quyết định này, DOC sẽ thông báo để cơ quan Hải quan Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc khi nhập khẩu các sản phẩm trên từ những nước bị điều
tra theo mức đã được khẳng định tại kết luận cuối cùng.
Các bước tiếp theo:
Ủy ban thương mại Hoa Kỳ (ITC) dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 01-11-2018.
Nếu ITC đưa ra quyết định cuối cùng khẳng định tồn tại thiệt hại, biện pháp sẽ chính thức được áp dụng.
Chi tiết bản kết luận cuối cùng của Bộ Thương mại xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Bộ Thương mại ban hành quyết định sơ bộ trong vụ việc chống trợ cấp đối với các
sản phẩm có bề mặt đá thạch anh (Quartz Surface Products) có nguồn gốc từ Trung
Quốc
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo quyết

định sơ bộ trong vụ việc chống trợ cấp đối với các sản phẩm nhập khẩu có
bề mặt đá thạch anh có nguồn gốc từ Trung Quốc, các nhà nhập khẩu này
đã bán phá giá sản phẩm này ở thị trường Hoa Kỳ với biên độ trợ cấp:
34,38% - 178,45%.
Một số thông tin chung về vụ việc như sau:
Nguyên đơn: Công ty TNHH Cambria (Eden Prairie, MN).
Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 17 tháng 4 năm 2018.
Sản phẩm bị điều tra: các sản phẩm có phủ bề mặt đá thạch anh có mã
HS như sau: 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200,

kiến sẽ ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Nếu Bộ Thương mại đưa ra quyết định và Ủy ban thương mại quốc tế
Hoa Kỳ khẳng định rằng các sản phẩm nhập khẩu có phủ bề mặt đá thạch
anh nhập khẩu từ Trung Quốc gây thiệt hại hoặc có mối đe dọa gây thiệt
hại đến thị trường trong nước, Bộ Thương mại sẽ ban hành lệnh áp thuế
chống trợ cấp. ITC sẽ đưa ra quyết định về thiệt hại với khoảng thời gian là
45 ngày sau khi Bộ Thương mại ban hành quyết định cuối cùng khẳng định
có trợ cấp.
Chi tiết bản kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại xem tại đây.
Nguồn: DOC

6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070,
2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080.
Kết luận sơ bộ của DOC:
Trong thông báo, DOC kết luận biên độ trợ cấp đối với sản phẩm phủ
bề mặt đá thạch anh có nguồn gốc từ Trung Quốc trong khoảng 34,38%
đến 178,45%.
Căn cứ theo quyết định này, DOC sẽ thông báo để Cơ quan Hải quan
Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc khi nhập khẩu các sản phẩm trên từ Trung Quốc
theo mức được xác định tại kết luận sơ bộ.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành điều tra nói trên và dự
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BẢN TIN PVTM Số 15

Tin Thế Giới

Bộ Thép của Ấn Độ có kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối
với một vài sản phẩm thép từ mức hiện tại là 5% đến 12,5% lên
mức 15%.

Ấn Độ xem xét tăng thuế nhập khẩu
đối với sản phẩm thép để hỗ trợ
đồng rupee

Kế hoạch này là một phần kế hoạch lớn hơn của chính phủ
nhằm cắt giảm lượng nhập khẩu “không cần thiết” để ngăn
chặn dòng chảy của đô la – điều này đã đẩy đồng rupee xuống
mức thấp một cách kỷ lục. Đồng rupee đã chạm mức thấp kỷ
khiến nó trở thành biểu hiện tồi tệ nhất của châu Á trong bối
cảnh thâm hụt thương mại ngày càng tăng và sự bán tháo của
thị trường mới nổi.

Nhập khẩu thép của Ấn Độ đạt 6,5 tỷ USD trong năm
2017/18.
Từ tháng 3 đến tháng 6, nước này đã trở thành nước nhập
khẩu thép ròng lần đầu tiên tính trong hai năm, với nguồn cung
từ nước ngoài đạt 2,1 triệu tấn, tăng 15% so với một năm trước
đó.
Ngoài thép, Ấn Độ đang xem xét tăng thuế nhập khẩu đối
với một số mặt hàng nông sản.
Nguồn: Economictimes
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BẢN TIN PVTM Số 15

Tin WTO

Trung Quốc nộp đơn kiện lên Tổ chức thương
mại thế giới về việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới
nhất lên hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc

Các thành viên WTO xem xét hai Hiệp định
thương mại trong khu vực đối với Châu Phi,
vùng Caribê và EU

Trung Quốc nộp đơn kiện lên Tổ chức thương mại thế giới về việc Hoa
Kỳ áp mức thuế mới nhất lên hàng hóa nhâp khẩu Trung Quốc. Ngày 17
tháng 9 năm 2018, Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch áp thuế 10% lên 200 tỷ
đôla hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sẽ đi vào hiệu lực kể từ ngày 24
tháng 9. Sang đầu năm sau, mức thuế này sẽ tăng lên thành 25% thay cho
mức 10%.

Các thành viên WTO đã xem xét nghị định thư của Cộng hòa Seychelles về việc gia nhập Cộng đồng phát triển Nam Phi (viết tắt: SADC) và
thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Liên minh châu Âu và các nước vùng Caribê tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 của Ủy ban về các Hiệp định thương mại
khu vực. Các thành viên hoan nghênh những tiến bộ được thực hiện trong
hội nhập kinh tế của khu vực châu Phi.

Nguồn: Reuters.

Nguồn: WTO
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