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Tin Việt Nam

Ca-na-đa thông báo kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp của vụ điều tra chống
bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc dạng
thanh nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Cơ quan biên phòng Ca-na-đa
(CBSA) đã thông báo kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp đối với một số
sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc thanh nhập khẩu từ Trung Quốc,
Hàn Quốc và Việt Nam.
Theo đó, CBSA kết luận biên độ bán phá giá và biên độ trợ cấp lần lượt
dành cho các nhà xuất khẩu sản phẩm liên quan: của Việt Nam là 99,2% và
6,5%; với Hàn Quốc là 53% và 11,3%; với Trung Quốc là 91,9% và 11,6%.
Bản phân tích, đánh giá chi tiết để đưa ra kết luận sẽ được CBSA công bố
trong vòng 15 ngày kể từ ngày 31/10/2018.

- Sản phẩm bị điều tra: thép cán nguội gồm các mã HS:

7209.15.00.00
7209.16.00.00
7209.17.00.00
7209.18.00.00
7209.25.00.00

7209.26.00.00
7209.27.00.00
7209.28.00.00
7209.90.00.00
7211.23.00.00

7211.29.00.00
7211.90.00.00
7225.50.00.00

- Nguyên đơn: ArcelorMittal Dofasco G.P.

- Thời kỳ điều tra: 01/4/2017 – 31/3/2018
Trong thời gian tới, Toà án thương mại quốc tế Ca-na-đa (CITT) sẽ tiếp
tục điều tra thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa và dự kiến ban hành kết
Theo quy định tại Đạo luật SIMA Canada, các bên liên quan có thể nộp
luận cuối cùng vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Trong trường hợp CITT ra
đơn kháng cáo kết luận của CBSA lên Toà Phúc thẩm liên bang, tham khảo
kết luận cuối cùng có thiệt hại, sản phẩm bị điều tra sẽ bị áp thuế chống bán
quy trình, thủ tục tại đây.
phá giá và chống trợ cấp (tương ứng với biên độ phá giá, trợ cấp) kể từ
ngày thông báo kết luận của CITT. Trong trường hợp CITT kết luận không
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
có hoặc không đe doạ gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, vụ điều
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương
tra sẽ kết thúc và các sản phẩm bị điều tra không bị áp thuế chống bán phá
mại
giá, chống trợ cấp đồng thời toàn bộ khoản thuế tạm thời đã nộp sẽ được
hoàn trả.
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Trước đó, ngày 25 tháng 5 năm 2018, Cơ quan biên phòng Ca-na-đa
(CBSA) đã khởi xướng điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với với sản phẩm
thép cán nguội dạng cuộn hoặc dạng thanh (cold-rolled steel in coils or cut
lengths) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam:

Điện thoại: (024)7303 7898
Fax: (024)7303 7897

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) ban hành bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc rà
soát hoàng hôn (sunset review) biện pháp chống bán phá giá giấy màng BOPP nhập khẩu từ
Việt Nam và Thái Lan
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI)
thông báo ban hành bản dữ liệu trọng yếu (Essential Facts) công khai bằng tiếng
Bahasa trong vụ việc rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá đối với sản
phẩm giấy màng BOPP (Biaxially Orented Polypropylene) có mã HS: 3920.20.10,
3920.20.99 3920.20.91 nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam. Bản dữ liệu trọng
yếu này gồm những thông tin quan trọng, là cơ sở để KADI xem xét đưa ra kết
luận cuối cùng của vụ việc.
Trong thông báo, KADI cũng đề nghị các liên quan đưa ra phản hồi, bình
luận bằng văn bản (gồm bản điện tử và bản in) đối với bản dữ liệu này và gửi về
KADI (gồm cả bản mật và bản công khai) chậm nhất vào ngày 13/11/2018. Mặt
khác, KADI cũng sẽ tổ chức phiên điều trần về vụ việc nếu có yêu cầu từ phía
bên liên quan và yêu cầu này cần phải gửi tới KADI chậm nhất vào ngày
06/11/2018 (nếu quá thời hạn này, KADI sẽ không tổ chức phiên điều trần).
Đây là vụ việc KADI đã khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp chống

bán phá giá vào năm 2015 với mức thuế chống bán phá giá dành cho doanh
nghiệp xuất khẩu sản phẩm giấy BOPP có liên quan của Việt Nam là 3,9% với
thời gian áp thuế là 05 năm.
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, KADI đã tiến hành rà soát hoàng hôn biện
pháp để xác định có tiếp tục áp dụng biện pháp hay không.
Thông tin gửi bình luận, yêu cầu, tài liệu xem thêm tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Cục Phòng vệ thương

Tin Việt Nam

Vụ việc rà soát được tiến hành trên cơ sở yêu cầu mà cơ quan này biết đến.

mại nhận được thông tin về việc ngày 04/10/2018, Cơ của đại diện ngành sản xuất trong nước (công ty
quan phòng vệ thương mại (DECOM) thuộc Cục Ngoại Aperam Inox America do Sul S.A) vào ngày 27/4/2018.

Thông tin chi tiết xin truy cập:

thương - Bộ Công nghiệp và Ngoại Thương Brasil thông Trên cơ sở thông báo tiến hành rà soát vụ việc, DECOM

- Thông báo khởi xướng điều tra xem tại đây.

báo tiến hành rà soát hoàng hôn (sunset review) biện yêu cầu các công ty xuất khẩu có liên quan của các quốc

- Thông tin đơn yêu cầu xem tại đây.

pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ gia/vùng lãnh thổ trả lời bản câu hỏi dành cho nhà xuất

- Bản câu hỏi điều tra xem tại đây.

cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Cộng hòa Liên khẩu và gửi lại DECOM đúng thời hạn (30 ngày kể từ

- Hệ thống theo dõi thông tin, gửi tài liệu tại đây.

bang Đức, Hàn Quốc, Phần Lan, Đài Loan và Việt Nam ngày nhận được thông báo). DECOM cũng lưu ý, thời
bao gồm các mã HS: 7219.32.00, 7219.33.00, hạn này có thể được gia hạn căn cứ yêu cầu của các bên
7219.34.00, 7219.35.00 và 7220.20.00.
Đây là vụ việc Brazil điều tra và áp dụng biện pháp
chống bán phá giá từ năm 2013 với mức thuế dành cho

các nhà xuất khẩu sản phẩm bị điều tra Việt Nam là
35.6%.

liên quan. Mặt khác, các thông tin, dữ liệu gửi DECOM

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài

phải được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha hoặc một trong - Cục Phòng vệ thương mại;
các ngôn ngữ được sử dụng của WTO.

DECOM cho biết, cơ quan này cũng đã gửi thông tin
đến các công ty xuất khẩu của Việt Nam có liên quan

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

25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 73037898.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố kết luận cuối cùng vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp chống
bán phá giá đối với dây hàn làm bằng kim loại cơ bản nhập khẩu từ Việt Nam
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27 tháng 10 năm
2018, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kết luận cuối cùng vụ việc điều tra, áp dụng
biện pháp chống bán phá giá đối với dây hàn làm bằng kim loại cơ bản nhập khẩu
từ Việt Nam (mã HS 8311.20.00.00).
Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ kết luận sản phẩm nêu trên đã bị bán phá giá vào thị
trường Thổ Nhĩ Kỳ và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa nước này
đồng thời quyết định áp thuế chống bán phá giá 21,15% đối với 01 doanh nghiệp bị
đơn bắt buộc và 29,65% đối với tất cả các công ty xuất khẩu khác (% trên giá CIF
nhập khẩu) của Việt Nam. Biện pháp chống bán phá giá sẽ có hiệu lực từ ngày công
bố quyết định.
Thông tin chi tiết vụ việc như sau:
- Sản phẩm bị điều tra: Dây hàn bằng kim loại cơ bản, dùng để hàn hồ quang điện
(core welding wire), có mã HS 8311.20.00.00.

- Ngày khởi xướng điều tra: ngày 06 tháng 3 năm 2018
- Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Gedik Kaynak và Công ty TNHH Oerlikon Welding Electrodes and Industry.
- Thời kì điều tra bán phá giá: 01/01/2017-31/12/2017.
- Thời kì điều tra thiệt hại: 1/1/2015-31/12/2017.

Xem thông báo tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Việt Nam

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa kỳ thông báo kết luận cuối cùng trong vụ việc chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm nhập
khẩu ống dẫn hàn có đường kính lớn từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong quyết định cuối cùng này, mức biên độ phá giá của Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là:
132,63%; 16,85%. Mức trợ cấp của Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là: 198,49%; 541,15%.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là: Công ty American Cast Iron Pipe, Tập đoàn Berg Steel Pipe, Tập đoàn Berg Spiral Pipe, Dura – Bond Industries,
Skyline Steel, và Tập đoàn Stupp.

Sản phẩm bị điều tra: ống hàn có đường kính lớn có mã HS: 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000,
7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6010, 7305.31.6090, 7305.39.1000 and 7305.39.5000.
Các bước tiếp theo:
Ủy ban thương mại Hoa kỳ (ITC) sẽ ra kết luận cuối cùng vào khoảng ngày 20 tháng 12 năm 2018.
Nếu ITC đưa ra kết luận cuối cùng khẳng định sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến thị
trường nội địa thì Bộ Thương mại Hoa kỳ sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Xem chi tiết kết luận cuối cùng tại đây.
Nguồn: DOC

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

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ
cấp đối với sản phẩm nhập khẩu sợi tổng hợp được sản xuất từ Polyester (Polyester
textured yarn) nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng vụ việc điều tra
chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm sợi tổng hợp được sản xuất từ Polyester
nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Nguyên đơn trong vụ việc lần này là: Tập đoàn sản xuất Unifi, Tập đoàn Nan Ya Plastics.
Các sản phẩm bị điều tra gồm các sản phẩm có mã HS: 5402.33.3000 và
5402.33.6000.
Năm 2017, khối lượng nhập khẩu sản phẩm này từ Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt xấp
xỉ 35 triệu $ và 19,6 triệu $.
Biên độ phá giá bị cáo buộc đối với các sản phẩm trên nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn
Độ lần lượt là: 74,98-77,15%; 35,14-202,93%.
Các bước tiếp theo:
Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) dự kiến ra kết luận sơ bộ về thiệt hại vào hoặc trước ngày 03 tháng 12 năm 2018.
Nếu ITC xác định được sản phẩm nhập khẩu trên gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến thị trường nội địa Hoa Kỳ, cuộc điều tra sẽ tiếp tục và Bộ
Thương mại sẽ đưa ra kết luận đối với vụ việc chống trợ cấp ngày 14 tháng 1 năm 2019, và kết luận sơ bộ đối với vụ việc chống bán phá giá vào ngày 28
tháng 3 năm 2019.
Xem chi tiết kết luận cuối cùng tại đây.
Nguồn: DOC

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

8

BẢN TIN PVTM Số 21

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu của Trung Quốc
Trung Quốc hứa sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu và mở cửa nền kinh tế
bằng cách hướng đến giải quyết những chỉ trích cho rằng các hoạt động
thương mại của họ là "không công bằng".
Trong bài phát biểu tại hội chợ thương mại tại Thượng Hải, Chủ tịch
Tập Cận Bình cũng đã cho thấy sự bảo vệ mạnh mẽ của hệ thống thương
mại tự do toàn cầu mà ông nói là "bị tấn công".
Các bình luận được xem như là sự ám chỉ đến Hoa Kỳ, quốc gia mà
Trung Quốc đang có một cuộc chiến thương mại cay đắng. Năm nay, Hoa
Kỳ và Trung Quốc đã có cuộc đối đầu với nhau về mức thuế nhập khẩu
lớn. Vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào, và Hoa Kỳ đe dọa sẽ còn
leo thang nữa.
Phát biểu tại buổi khai mạc hội chợ, chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng
"trong một thế giới toàn cầu hóa kinh tế sâu rộng, "Một sự tăng trưởng toàn
diện cho tất cả chắc chắn là con đường đúng đắn về phía trước."
Robin Brant, phòng viên đài BBC News viết trong bài phân tích “Trung
Quốc không nhượng bộ” rằng Hội chợ triển lãm quốc tế nhập khẩu Thượng Hải là nỗ lực lớn của Trung Quốc để cho cả thế giới - và đặc biệt là Hoa
Kỳ - thấy rằng nền kinh tế của họ đang mở rộng hơn. Sự kiện kéo dài một tuần này nhằm mục đích đem lại hàng tỷ đô la cho hàng nhập khẩu. Có
hàng ngàn công ty nước ngoài đang ở đây.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Tập Cận Bình cam kết giảm thuế nhập khẩu và giúp các công ty nước ngoài tiếp cận nền kinh tế dễ dàng hơn.
Nhưng như vẫn thường xảy ra thì việc này chưa có thời gian cụ thể.
Chủ tịch cũng không đưa ra hướng giải quyết đối với các khiếu nại cơ bản của Hoa Kỳ về thương mại Trung Quốc, bao gồm cả cáo buộc đánh
cắp quyền sở hữu trí tuệ từ các công ty Hoa Kỳ và các điều khoản đặc biệt mà Trung Quốc đưa ra đối với hoạt động của các công ty nhà nước.
Rõ ràng là chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại đang leo thang này.
Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2018, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế đối với khoảng một nửa lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc áp thuế này
- khiến người tiêu dùng Hoa Kỳ phải mua hàng với giá đắt hơn. Hiện nay, Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc việc áp thuế đối với tất cả hàng hóa Trung
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cho biết thuế quan là một sự đáp trả đối với các chính sách thương mại "không công bằng" của Trung Quốc, cái mà tổng thống Trump đổ lỗi
rằng đã gây ra thâm hụt thương mại lớn và các cáo buộc về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Nhà Trắng cũng muốn Trung Quốc tạo cơ hội cho
các công ty Mỹ tiếp cận tốt hơn với thị trường Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình hứa sẽ thực hiện các bước để tăng cường nhập khẩu, bằng cách cắt giảm thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục hải
quan và giảm "chi phí hành chính". Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình không nói rõ các nước nhập khẩu nào sẽ được hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn, và
liệu Hoa Kỳ có nằm trong danh sách này hay không.
Trung Quốc cũng sẽ "tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường", chủ tịch Tập Cận Bình nói thêm rằng sự cởi mở đã trở thành "thương hiệu của Trung Quốc"
và "Cánh cửa vào Trung Quốc sẽ không bao giờ được đóng lại, nó sẽ chỉ mở rộng hơn."
Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán về cả hiệp định đầu tư Trung Quốc - EU và một thỏa thuận thương
mại tự do trong khu vực giữa Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc.
Nguồn: BBC
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Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với giấy không tráng nhập khẩu từ Indonesia,
Thái Lan và Singapore
Ấn Độ có thể áp thuế chống bán phá giá đối với giấy không tráng phủ (uncoated paper) nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan và Singapore trong ba năm
nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất nội địạ trước các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ.
Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) đã đề nghị áp thuế sau khi tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy không tráng phủ từ các
nước trên đang ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong nước.
Nguyên đơn của vụ việc này là West Coast Paper MillsNSE, Tamil Nadu NewsprintNSE, Papers Ltd, Ballarpur IndustriesNSE và JK Paper
Trong vụ việc điều tra này Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã đưa ra kết luận sản phẩm giấy không tráng phủ có nguồn gốc
từ Indonesia, Thái Lan và Singapore được xuất khẩu sang Ấn Độ với giá thấp hơn giá trị thông thường và đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất
Ấn Độ.
Bộ Tài chính sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp thuế.
Vụ việc điều tra sẽ được tiến hành từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 6 năm 2017 (15 tháng). Các nước thực hiện điều tra chống bán phá giá để xác
định xem liệu ngành công nghiệp nội địa của họ có bị thiệt hại do sự gia tăng của các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ hay không.
Nguồn: Economic Times.
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Hoa Kỳ đề xuất kế hoạch nhằm hạn chế quyền bày tỏ quan điểm nếu các Trung Quốc chưa hề báo cáo WTO về những biện pháp trợ cấp này kể từ
thành viên phớt lờ việc báo cáo các nghĩa vụ của mình lên Tổ chức thương năm 2006 – năm mà Trung Quốc trở thành một trong những nước xuất khẩu
mại thế giới (WTO).

Dựa theo những cải cách mà Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản

thép lớn nhất thế giới.

Hoa Kỳ đã chỉ trích WTO vì đã không làm đúng chức năng. Điều này

vừa đề xuất trong tháng này, nếu các thành viên không báo cáo việc trợ cấp cũng là nguyên nhân dẫn đến những đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ rằng sẽ
của mình đối với các ngành công nghiệp nội địa trong vòng hai năm thì sẽ rời khỏi Tổ chức thương mại thế giới. Đại diện thương mại Hoa Kỳ - ông
phải đối mặt với các hình phạt bao gồm áp đặt hạn ngạch cao hơn, thêm vào Robert Lighthizer đã rất tích cực trong việc cải cách Tổ chức, Nhật Bản và
đó là các lệnh cấm từ Chủ tịch của Ủy ban và quyền đặt các câu hỏi tại các EU cũng nỗ lực để thuyết phục Hoa Kỳ ở lại tổ chức WTO.
cuộc họp quan trọng về các chính sách thương mại thành viên WTO.

Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đang thuyết phục các thành viên khác, bao gồm

Nếu việc không báo cáo này vẫn kéo dài thêm một năm nữa hoặc hơn thì cả Canada và Úc, để ký vào đề xuất và nhằm để thực hiện những đổi mới
họ sẽ bị mất quyền được phát biểu tại các cuộc họp quan trọng ngoại trừ sau khi thỏa thuận đạt được vào năm 2019.
cuối mỗi cuộc thảo luận.

Hoa Kỳ, Bỉ và Nhật Bản đang tập trung vào những cải cách để có thể duy

Trên thực tế, điều này gần giống việc đình chỉ tư cách của họ để đủ điều trì một hệ thống thương mại tự do, điều này khiến Trung Quốc khó mà phản
kiện tham gia trong WTO.
Động thái này dường như để nhắm vào Trung Quốc. WTO yêu cầu các
thành viên báo cáo bất kỳ khoản trợ cấp hoặc các quy định nào mà có khả
năng ảnh hưởng đến thương mại. Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế chỉ

đối, vì Trung Quốc đã từng tuyên bố ủng hộ thương mại tự do. Nhưng nếu
ngược lại Trung quốc phản đối điều này có thể làm tăng triển vọng của đề
xuất.
Nguồn: Asia.Nikkei

trích vì sự trợ cấp quá mức đối với ngành công nghiệp thép của họ, nhưng
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Thành lập Ban Hội thẩm để xem xét thuế chống bán phá giá của
Pakistan, và thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép thanh
không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, tại cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp (viết tắt: DSB) của WTO, các thành viên của WTO đã đồng ý yêu cầu của
Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) sẽ thành lập một Ban Hội thẩm để xem xét mức thuế chống bán phá giá mà Pakistan áp dụng đối với các sản
phẩm màng BOPP (tên tiếng anh: biaxially oriented polypropylene; là một loại màng làm bằng hạt nhựa PP. Nó cứng hơn PE, có độ chịu căng giãn tốt hơn
và trong suốt hơn) nhập khẩu từ UAE; cũng như yêu cầu từ phía Nhật Bản về việc thành lập một Ban Hội thẩm để xem xét các mức thuế chống bán phá giá
đối với sản phẩm thép thanh không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản. DSB cũng xem xét các yêu cầu từ 7 thành viên khác của WTO liên quan đến thuế nhập khẩu
của Hoa Kỳ đối với hai sản phẩm thép và nhôm, và yêu cầu của Hoa Kỳ thành lập một Ban Hội thẩm để xem xét các biện pháp của Trung Quốc về vấn đề
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Nguồn: WTO

WTO ban hành báo cáo của Ban Hội thẩm liên quan đến các mức thuế
của Vương quốc Ma rốc đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Thổ
Nhĩ Kỳ
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, WTO đã đưa ra bản báo cáo của Ban Hội
thẩm trong vụ việc được đưa ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các biện pháp
chống bán phá giá của Vương quốc Ma – rốc đối với một số sản phẩm thép
cán nóng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu có các cuộc tham

vấn với Vương quốc Ma – rốc theo Điều 4 của Hệ thống giải quyết tranh
chấp và Điều 17.3 của hướng dẫn thực hiện theo Điều 6 của Hiệp định
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

chung về thuế quan và thương mại 1994 (GATT 1994), và Điều 6 của Hiệp
định về thủ tục cấp phép nhập khẩu.
Ngày 18 và 28 tháng 11 năm 2016, các cuộc tham vấn được tổ chức
nhưng đã không đạt được kết quả.
Bản chi tiết Báo cáo của Ban Hội thẩm xem tại đây.
Nguồn: WTO
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Nga gia nhập cùng với Liên minh Châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ trong
tranh chấp thuế quan
Nga cùng với nhiều quốc gia đề nghị WTO xem xét tính hợp pháp của việc Hoa Kỳ áp thuế đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào tháng 4 năm
nay theo như kết quả của cuộc điều tra theo Mục 232 (Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962).
Bộ Kinh tế của Nga đã yêu cầu WTO thành lập một ban hội thẩm để tổ chức các cuộc tham vấn chính thức vào ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên các cuộc
tham vấn này đã thất bại trong việc đi đến các hướng giải quyết tranh chấp sao cho đôi bên cùng có lợi.
Ngoài Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, EU, Canada, Mexico, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia tranh chấp thuế quan. Nếu các nước khác tham gia
cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và EU yêu cầu WTO xem xét vấn đề này thì Hoa Kỳ sẽ buộc phải giải thích về việc áp thuế trước Ban hội thẩm.
Đồng thời các nhà chức trách EU cũng đã gửi yêu cầu lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO để thành lập

một ban hội thẩm vào ngày 18 tháng 10. Các cuộc tham vấn của EU đã được thực hiện vào tháng 7 và cũng thất bại trong việc giải quyết tranh chấp. Các
cuộc tham vấn cũng được yêu cầu bởi Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy.
Phản ứng trước động thái của EU, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ cho rằng đó không phải là biện pháp tự vệ và nhấn mạnh rằng họ đang bảo vệ an ninh
quốc gia, đồng thời Hoa Kỳ cũng cho biết thêm rằng vấn đề này cần được tiếp tục thảo luận.
Nguồn: WTO
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