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Cục Phòng vệ thương mại tổ chức hội thảo Thực trạng

Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự Hội thảo “Xu hướng áp dụng các biện pháp

và thách thức của ngành thép Việt Nam trong bối cảnh

phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến nghị đối với các

các nước gia tăng áp dụng các biện pháp phòng vệ

doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”

thương mại

Trong thời gian gần đây, các quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng các biện
pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước. Điều này đã và đang có tác
động nhất định đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và các doanh

nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam nói riêng. Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết
cho các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan, Cục Phòng vệ thương mại,
Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thương mại Hàn Quốc, Bộ Thương mại,
Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tổ chức 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 như sau:

1. Thời gian: Ngày 18 tháng 9 năm 2018
2. Địa diểm: Khách sạn Wyndham Legend Hạ Long, 12 Hạ Long, phường Bãi Cháy,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Thành phần: Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc,
Hiện nay các nước trên thế giới đang tỏ ra lo ngại trước
việc Hoa Kỳ ngày càng gia tăng các biện pháp bảo hộ ngành

sản xuất trong nước dẫn tới chiến tranh thương mại giữa
Hoa Kỳ - Trung Quốc và sẽ có them nhiều nước khác cũng
rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến, trong đó ngành sản xuất
thép và mặt hàng thép bị tác động mạnh nhất. Nhằm phân
tích thực trạng, đưa ra cảnh báo và các vấn đề có liên quan
cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và hoạt động
trong lĩnh vực thép nói riêng, ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ

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

các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc.

Nội dung chương trình xem tại đây
5. Chương trình: Gửi kèm theo Giấy mời
Thông tin đăng ký tham dự xin gửi trước ngày 14 tháng 9 năm 2018.
(Người liên hệ: chị Nguyễn Yến Ngọc – Văn phòng Cục Phòng vệ thương mại – Số 25
Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: ngocny@moit.gov.vn, ĐT: 024 73037898 (105)).
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Công Thương phối hợp với Hiệp hội thép Việt Nam đã tổ chức hội thảo ‘Thực trạng và thách thức của ngành thép Việt Nam trong bối cảnh các nước gia
tăng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại’.

Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu, đặc biệt là các doanh nghiệp. Các nội dung trình bày tại hội thảo tập trung vào những vấn
đề liên quan thiết thực đến hoạt động kinh doanh cũng như những vướng mắc trong việc ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại của doanh
nghiệp. Các ý kiến chia sẻ và băn khoăn của đại biểu đều được ban tổ chức ghi nhận và giải đáp đầy đủ. Kết thúc hội thảo, các đại biểu tham dự bày tỏ
mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước, mà cụ thể là Cục Phòng vệ thương mại và Hiệp hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền pháp
luật và quá trình thực thi pháp luật với các chủ đề có tính thực tiễn cao cùng những khuyến nghị, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trên con
đường hội nhập và vươn ra thị trường thế giới. Chi tiết xem tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI—TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO
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Vụ việc Ca-na-đa điều tra chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm ống thép hàn các bon nhập khẩu từ một số nước trong đó có
Việt Nam
Trong khuôn khổ vụ việc Ca-na-đa điều tra chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm ống thép hàn các bon nhập khẩu từ một số nước
trong đó có Việt Nam, để hỗ trợ các doanh nghiệp, ngày 28/8/2018, Cục

Phòng vệ thương mại đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn
thành và gửi bản trả lời bản câu hỏi dành cho Chính phủ Việt Nam về
vấn đề tình hình thị trường đặc biệt tới cơ quan điều tra Ca-na-đa
(Canada Border Service Agency- Cơ quan biên phòng Ca-na-đa) đúng
thời hạn quy định.
Bản trả lời bản câu hỏi điều tra của Chính phủ Việt Nam liên quan

tới nội dung điều tra về vấn đề kinh tế thị trường đối với ngành thép của
Việt Nam (theo Mục 20 Đạo luật các biện pháp nhập khẩu đặc biệt của
Ca-na-đa – SIMA) (bên cạnh nội dung điều tra về bán phá giá đối với
doanh nghiệp), để xác định liệu Chính phủ Việt Nam có can thiệp vào
hoạt động của ngành thép (bao gồm các sản phẩm ống thép) hay
không.

Trong trường hợp xác định ngành ống thép Việt Nam không hoạt
động theo các điều kiện thị trường, Ca-na-đa sẽ sử dụng giá trị thay thế
để tính toán và thường đẩy biên độ phá giá lên khá cao, gây khó khăn
cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Dự kiến ngày
18/10/2018, Ca-na-đa sẽ ban hành quyết định sơ bộ trong vụ việc này.
Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và xây dựng kế
hoạch xử lý trong trường hợp phía Ca-na-đa gửi bản câu hỏi bổ sung.
Nguồn: Phòng Xử lý Phòng vệ thương mại nước ngoài—Cục PVTM
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Vụ việc Ấn Độ điều tra chống trợ cấp đối với ống thép
không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc
Trong khuôn khổ vụ việc Ấn Độ điều tra chống trợ cấp đối
với ống thép không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc,
ngày 24/8/2018, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được hai
bản câu hỏi điều tra (01 bản dành cho Chính phủ và 01 bản dành

cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bị điều tra). Thời hạn gửi
bản trả lời hai bản câu hỏi này tới cơ quan điều tra (DGTR- Tổng
vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ) là 40 ngày kể từ ngày ban hành
bản câu hỏi, tức chậm nhất là ngày 02/10/2018.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Phòng vệ thương
mại đã (i) chủ động xây dựng phương án trả lời bản câu hỏi

dành cho Chính phủ, đồng thời (ii) thông báo, hỗ trợ và tư vấn
cho Hiệp hội thép Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu sản
phẩm liên quan trong công tác kháng kiện vụ việc này. Đây là vụ
kiện chống trợ cấp đầu tiên của Ấn Độ đối với hàng hoá xuất
khẩu của Việt Nam.
Trong vụ việc điều tra chống trợ cấp, DGTR sẽ gửi bản câu

hỏi cho cả Chính phủ và doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm liên
quan để xác định liệu Chính phủ có trợ cấp cho doanh nghiệp
hay không và doanh nghiệp có nhận được trợ cấp từ Chính phủ
hay không.
Trong trường hợp không nhận được cả hai bản trả lời đúng
hạn và hợp lệ, DGTR sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn có (thường là

bất lợi) để đưa ra kết luận và tính toán mức thuế chống trợ cấp.
Nguồn: Phòng Xử lý Phòng vệ thương mại nước ngoài—Cục PVTM
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI—TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ cuộc điều tra áp dụng biện pháp
chống trợ cấp đối với sản phẩm Glycine nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

N

gày 28 tháng 8 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo kết luận sơ bộ
cuộc điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với sản phẩm Glycine nhập khẩu từ

Trung Quốc và Ấn Độ. Theo kết luận sơ bộ, các nhà xuất khẩu sản phẩm Glycine của Trung Quốc
và Ấn Độ sẽ chịu thuế chống trợ cấp 144,01% đối với Trung Quốc, mức thuế chống trợ cấp từ
3,03% đến 26,07% đối với Ấn Độ. Căn cứ vào kết luận sơ bộ này, 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 này.
Trong năm 2017, giá trị nhập khẩu glycine của Hoa Kỳ từ Trung Quốc, Ấn Độ được ước tính
lần lượt là 1,1 triệu đô la, 6,7 triệu đô la.
Một số thông tin về vụ việc:

Sản phẩm bị điều tra bao gồm: sản phẩm Glycine có mã HS 2922.49.4300, 2922.49.8000.
Nguyên đơn:
Các nguyên đơn là Tập đoàn GEO Specialty Chemicals và Tập đoàn Chattem Chemicals.
Lịch trình tiếp theo:
Bộ Thương mại dự kiến sẽ ban hành quyết định cuối cùng về trợ cấp vào ngày 13 tháng 11

năm 2018 đối với vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm Glycine từ Trung Quốc và ngày 7 tháng
1 năm 2019 đối với vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm Glycine từ Ấn Độ. Nếu cả DOC và
ITC ra quyết định cuối cùng khẳng định, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế CVD. Nếu DOC hoặc ITC
ra quyết định cuối cùng phủ định, cuộc điều tra sẽ chấm dứt mà không có lệnh áp thuế.
Thông báo của DOC về kết luận sơ bộ chi tiếp tại:
https://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-multiple-glycine-cvd-prelim082818.pdf
Nguồn: DOC
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7

Tin thế giới

BẢN TIN PVTM Số 12

Ấn Độ khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với

Nguyên đơn: Công ty TNHH điều tra (DGTR) theo địa chỉ:
Graphite India Limited.

gày 14 tháng 8 năm 2018, Tổng vụ Phòng vệ thương mại

bán phá giá: từ ngày 1/4/2017 đến

“The Designated Authority
Directorate General of Trade
Remedies
Department of Commerce

(DGTR) – thuộc Bộ thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã thông

ngày 31/3/2018 (12 tháng), (ii) về

Jeevan Tara Building

báo khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép

thiệt hại: từ tháng 4/2014 đến tháng

4th Floor, Jeevan Tara Building,

gió không cobalt (high speed steel of non cobalt grade) nhập khẩu từ Bra-

3/2015, từ tháng 4/2015 đến tháng

5 Parliament Street, New Delhi –

zil, Trung Quốc và Đức.

3/2016, từ tháng 4 năm 2016 đến

110001”

sản phẩm thép gió không cobalt (high speed steel of non cobalt
grade) nhập khẩu từ Brazil, Trung Quốc và Đức

N

Một số thông tin về vụ việc:
Sản phẩm bị điều tra: thép gió không cobalt (high speed steel of non
cobalt grade) và các sản phẩm dùng để xử lý thép gió không cobalt gồm
các mã HS: 72281010, 72281090 (và các sản phẩm có đầu mã HS 7228
cũng đang bị xem xét).

Thời kỳ điều tra: (i) về chống

tháng 3/2017 và thời kỳ điều tra
chống bán phá giá.
Cáo buộc của nguyên đơn:
Nguyên đơn thấy rằng ngành công

nghiệp trong nước bị thiệt hại do
hàng hóa nhập khẩu sản phẩm này
khi bán vào thị trường Ấn Độ đã bán
phá giá, ép các nhà sản xuất nội địa
giảm giá bán để cạnh tranh. Điều
này dẫn đến tổn thất nặng nề về tài
chính, lợi nhuận âm. Điều này gây
thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất
nội địa của Ấn Độ.
Các bên liên quan (bao gồm các
nhà xuất khẩu, Chính phủ của nước
bị điều tra, các nhà nhập khẩu và

Tất cả thông tin bằng văn bản
bao gồm bản trả lời cần gửi tới
DGTR trong vòng 40 ngày kể từ
ngày ban hành thông báo khởi
xướng điều tra (tức chậm nhất là
ngày 23 tháng 9 năm 2018). Trong
trường hợp không nhận được thông
tin trong thời hạn quy định hoặc các
thông tin không hoàn chỉnh hay
không được nộp theo đúng quy định,

DGTR sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn
có bất lợi để tính toán mức thuế
chống bán phá giá.
Xem thông báo khởi xướng
của DGTR tại:

http://www.dgtr.gov.in/sites/
default/files/
tra…) có thể gửi thông tin, bình luận/
HSS_Final_Initiation_Notification_En
lập luận bằng văn bản tới cơ quan glish.pdf
người tiêu dùng hàng hoá bị điều

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

8

Tin thế giới

BẢN TIN PVTM Số 12

Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo kết luận sơ bộ cuộc
điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm bánh xe bằng thép được
nhập khẩu từ Trung Quốc

N

gày 27 tháng 8 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã thông báo
kết luận sơ bộ cuộc điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với
sản phẩm bánh xe bằng thép nhập khẩu từ Trung Quốc, theo kết luận sơ bộ, các
nhà xuất khẩu sản phẩm bánh xe bằng thép của Trung Quốc sẽ chịu thuế chống
trợ cấp từ 58,75% đến 172,51%. Căn cứ vào kết luận sơ bộ này, 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 này.
Trong năm 2017, giá trị nhập khẩu sản phẩm này từ Trung Quốc được ước
tính vào khoảng 388 triệu USD.
Một số thông tin về vụ việc

Sản phẩm bị điều tra bao gồm: các sản phẩm bánh xe bằng thép có mã HS
8708.70.4530, 8708.70.4560, 8708.70.6030, 8708.70.6060, 8716.90.5045, and
8716.90.5059, 4011.20.1015, 4011.20.5020, và 8708.99.4850.
Các nguyên đơn trong vụ việc lần này là công ty Accuride Corp của Evansville, Indiana và công ty Maxion Wheels Akron LLC, tại Akron, Ohio.
Lịch trình tiếp theo:
Bộ Thương mại dự kiến sẽ ban hành quyết định cuối cùng về trợ cấp vào
ngày 07 tháng 01 năm 2019. Trong trường hợp quyết định cuối cùng của DOC là
khẳng định, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận về
thiệt hại vào ngày 21 tháng 2 năm 2019. Nếu cả DOC và ITC ra quyết định cuối
cùng khẳng định, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế CVD. Nếu DOC hoặc ITC ra
quyết định cuối cùng phủ định, cuộc điều tra sẽ chấm dứt mà không có lệnh áp
thuế.
Thông báo của DOC về kết luận sơ bộ chi tiết tại:
https://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-prc-steel-wheels
-cvd-prelim-082718.pdf
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Tin thế giới

BẢN TIN PVTM Số 12

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm cao su
tổng hợp nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Singapore
Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018,
Bộ Thương mại Trung Quốc áp thuế
chống bán phá giá từ 23,1% lên mức
75,5% đối với cao su butyl halogen
hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Liên minh
châu Âu và Singapore.
Tháng 4 vừa qua, Bộ Thương
mại Trung quốc cũng đã áp thuế
chống bán phá giá tạm thời đối với
sản phẩm cao su tổng hợp nhập
khẩu từ các nước này, các công ty
sản xuất cao su của Hoa kỳ như:

Công ty Exxon Mobil và các công ty
khác của Hoa Kỳ là những công ty bị
chịu các mức thuế lần này.
Công ty Arlanxeo ở Bỉ phải đối
mặt với mức thuế 27,4%, trong khi
công ty Exxon Mobil Chemical và
các công ty khác ở EU phải đối mặt
với 71,9%. Công ty Arlanxeo ở Singapore đã bị đánh thuế 23,1%, các
công ty Singapore khác phải chịu
mức thuế là 45,2%.
Nguồn: Reuters

Hoa Kỳ áp thuế chống bán
phá giá thêm 24% đối với sản
phẩm ống dẫn được sản xuất
ở Canada.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ thu
thêm 24,38% tiền mặt đặt cọc của
các hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Năm 2017, số tiền thu được
này trị giá gần 180 triệu đô la Mỹ.
Hoa Kỳ sẽ áp thuế chống bán
phá giá sơ bộ lên các sản phẩm
ống hàn có đường kính lớn nhập
khẩu từ Canada và 5 quốc gia
khác.
Ngoài Canada, năm quốc gia
khác trong vụ việc lần này gồm:
Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Hàn
Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, mức thuế
chống bán phá giá sơ bộ từ 3,45%
đối với các sản phẩm ống hàn nhập
khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đến 132% đối
với các sản phẩm ống hàn nhập
khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế bổ
sung này tùy thuộc vào mức bán
phá giá của sản phẩm ống hàn
nhập khẩu từ các quốc gia khi bán
trên thị trường Hoa Kỳ.
Kết luận cuối cùng của Bộ
Thương mại Hoa Kỳ sẽ được đưa
ra vào tháng 11 đối với vụ việc điều
tra các sản phẩm ống hàn nhập
khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, vào
tháng 1 năm 2019 đối với vụ việc
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điều tra các sản phẩm ống hàn
nhập khẩu từ Canada và ba quốc
gia còn lại.
Việc thực thi luật thương mại
của Hoa Kỳ là trọng tâm chính của
chính quyền dưới thời Tổng thống
Trump, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã
khởi xướng 120 cuộc điều tra mới
kể từ khi tổng thống Trump lên nắm
quyền, gấp đôi so với chính quyền
trước đó.
Nguồn: Financialpost
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Tin Thế Giới

Đợt đánh thuế thứ hai của Hoa Kỳ đối với hàng
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đi vào hiệu lực.
Lệnh áp thuế lên 16 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập
khẩu vào Hoa Kỳ tiếp tục đi vào hiệu lực.
Các mức thuế quan đã đi vào hiệu lực
Tháng 7, thuế đánh lên 34 tỷ đô la mỹ hàng hóa nhập
khẩu vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc đã đi vào hiệu lực. Đợt
đánh thuế tiếp theo lên 16 tỷ đô la mỹ hàng hóa nhập khẩu
vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc vừa mới đi vào hiệu lực ngày 23
tháng 8 năm 2018.
Có 279 mặt hàng được liệt kê trong danh sách của biểu
thuế nhập khẩu (danh sách ban đầu đề xuất là 284 mặt
hàng được liệt kê trong đó), bao gồm: động cơ điện, xe máy
và thiết bị nông nghiệp và những mặt hàng khác.
Đợt thuế quan sắp tới
Tổng thống Trump đang có kế hoạch áp thuế đối với
200 tỷ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trong tuần tới
Việc áp thuế đối với 200 tỷ hàng hóa sắp tới này có thể
làm suy giảm những thị trường tài chính liên quan đến tình
hình căng thẳng thương mại đang tiếp tục gia tăng. Trung
Quốc đe dọa trả đũa bằng cách áp thuế nhập khẩu lên 60 tỷ
USD hàng hóa của Hoa Kỳ. Chính quyền của tổng thống
Trump đang hoàn thiện danh sách các danh mục hàng hóa
và các mức thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu của
Trung Quốc, có thể dao động từ 10% đến 25%, sau sáu
ngày điều trần công khai hồi đầu tháng này.
Kế hoạch của tổng thống Trump nhằm giáng một đòn
mạnh lên Trung Quốc khi các cuộc đàm phán thương mại
giữa hai nước không cho thấy các bước tiến khả quan.
Nguồn: Metal miner & Reuters
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Tin WTO

Ukraine nộp đơn kháng cáo chống lại phán quyết của WTO (Ban

Ukraine nộp đơn kháng cáo phán quyết của Ban hội thẩm WTO

hội thẩm) về các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm

về hạn chế nhập khẩu thiết bị đường sắt

thuốc nổ a-mo-ni ni-tơ-rát (ammonium nitratum)

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Ukraine đã đệ đơn kháng cáo đối với báo
Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Ukraine đã đệ đơn kháng cáo chống lại báo cáo của WTO trong vụ việc Ukraine kiện Nga về một số biện pháp liên quan
cáo của Ban Hội thẩm WTO trong vụ việc "Ukraine - Các biện pháp chống đến việc nhập khẩu thiết bị đường sắt và các bộ phận liên quan. Báo cáo
bán phá giá đối với Nitrat Amoni" do Liên bang Nga khởi xướng. Báo cáo của Ban Hội thẩm phát hành ngày 30 tháng 7 năm 2018.
của Ban Hội thẩm phát hành ngày 20 tháng 7 năm 2018.
Nguồn: WTO
Nguồn: WTO

Hoa Kỳ nộp đơn kháng cáo tranh phán quyết của Ban Hội thẩm

Cộng hòa Dominica nộp đơn kháng cáo phán quyết của Ban hội

WTO về Các hồ sơ của Hoa Kỳ kháng cáo tranh chấp với Canada

thẩm WTO về điều kiện đóng gói thuốc lá

về thuế vụ của Hoa Kỳ

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Cộng hòa Dominica đệ đơn kháng cáo đối
với báo cáo của WTO trong vụ việc các quốc gia bao gồm Honduras, Cộng
hòa Dominica, Cuba và Indonesia kiện Úc về một số biện pháp liên quan
đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và yêu cầu đóng gói khác áp dụng cho sản
phẩm và bao bì thuốc lá. Báo cáo của Ban Hội thẩm phát hành ngày 28
tháng 6 năm 2018.

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Hoa Kỳ đã đệ đơn kháng cáo đối với báo
cáo của WTO trong vụ việc Canada kiện Hoa Kỳ liên quan đến các biện
pháp trợ cấp sản phẩm Giấy cán mịn (Supercalendered Paper) của Canada
nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Báo cáo của Ban Hội thẩm phát hành ngày 5 tháng
7 năm 2018.

Nguồn: WTO

Trung Quốc đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO

Nguồn: WTO

Hoa Kỳ đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO với
Nga

với Hoa Kỳ

Hoa Kỳ đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp tại WTO với Nga về
Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Trung Quốc đã yêu cầu tham vấn tranh chấp thuế bổ sung áp đặt bởi Nga đối với các sản phẩm nhập khẩu của Hoa Kỳ.
WTO với Hoa Kỳ về thuế nhập khẩu bổ sung áp đặt bởi Hoa Kỳ đối với hàng Yêu cầu được gửi đến các thành viên WTO vào ngày 29 tháng 8 năm 2018.
nhập khẩu Trung Quốc. Yêu cầu được gửi đến các thành viên WTO vào
Nguồn: WTO
ngày 27 tháng 8.
Nguồn: WTO
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