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Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá
giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
(mã vụ việc AR01.AD05)

N

gày 28 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương

Để đảm bảo lợi ích cho các tổ chức, cá nhân, Cục

ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc

PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân như sau:

áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức

(i) đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát

đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng

để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá

hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc AD05).

trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận,
thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương thông

soát.

báo nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất của vụ việc.
Trên cơ sở nội dung hồ sơ đề nghị rà soát đã tiếp nhận, ngày 18 tháng 11
năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2994/QĐ-BCT về việc
tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một

(ii) hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.
Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra rà soát vui

lòng xem Quyết định và Thông báo đính kèm.

số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ
việc AR01.AD05).
Theo đó, các công ty được rà soát mức thuế CBPG trong vụ việc
AR01.AD05 bao gồm:
(i) Nhóm công ty Xingfa (bao gồm công ty Guangdong Xingfa Aluminium

Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: Tầng 8,23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Co., Ltd và các công ty liên kết)
Điện thoại: +84 (24) 73037898,máy lẻ 112 (Cán bộ điều tra Trần Hoàng Mai)

(ii) Nhóm công ty JMA (bao gồm công ty Guangdong JMA Aluminium
Profile Factory (Group) Co., Ltd và các công ty liên kết).
(iii) Công ty Bazhou Jinwoshengdi Aluminum Products Co., Ltd;

Email: maitrh@moit.gov.vn
Quyết định và Thông báo xem tại: www.trav.gov.vn

(iv) Công ty Fujian Zhangzhou Antai Aluminium Co., Ltd;
Nguồn: Cục PVTM

(v) Công ty Guangdong Weiye Aluminum Factory Group Co., Ltd.
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Bộ Công Thương gia hạn thời hạn ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá
giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a

N

gày 18 tháng 8 năm 2020,

ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2920/

Cục Phòng vệ thương mại

QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày.

(PVTM) nhận được hồ sơ yêu

Theo đó, thời hạn cuối cùng để ban hành quyết định liên quan tới vụ việc này

cầu điều tra áp dụng biện pháp

được gia hạn đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.

chống bán phá giá đối với đối

Chi tiết xem Quyết định đính kèm.

với một số sản phẩm Sorbitol có
xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân

Thông tin liên hệ:

dân Trung Hoa (Trung Quốc),

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cộng hòa Ấn Độ (Ấn Độ) và
Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Cục PVTM có công văn số 796/PVTM-P1 xác

Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

nhận Hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về

Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 111 (Cán bộ điều tra Hà Trần Nhật

PVTM.

Minh)

Căn cứ khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Trong thời

Email: minhhtn@moit.gov.vn

hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào kiến nghị của
Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra), Bộ

Nguồn: Cục PVTM

trưởng Bộ Công Thương quyết định việc điều tra hoặc không điều tra. Trường
hợp đặc biệt, việc ban hành quyết định có thể được gia hạn một lần nhưng
không quá 30 ngày”.
Để có thêm thời gian xem xét hồ sơ vụ việc và các thông tin liên quan,
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Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài vụ việc rà soát nhà xuất khẩu
mới trong vụ việc AD04 (mã vụ việc: NR01.AD04)

N

gày 12 tháng 8 năm 2020, Cục Phòng vệ

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi,

thương mại (PVTM) (Cơ quan điều tra)

số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp

nhận được Hồ sơ đề nghị rà soát nhà xuất khẩu

được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành

mới của công ty KG Dongbu Steel.

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

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ

lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.

Công Thương đã ban hành Quyết định số 2880/
QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong

Thông tin liên hệ:

vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp

tra xem xét và đưa ra kết luận điều tra của vụ việc.

kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ

Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại

được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản

Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04).

xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp

Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra)

thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ

đã gửi bản câu hỏi điều tra cho công ty KG

theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng

Dongbu Steel để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời

thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định

hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00

tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương.

ngày 25 tháng 12 năm 2020 (theo giờ Hà Nội).

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 111
(Anh Hà Trần Nhật Minh)
Email: minhhtn@moit.gov.vn.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình

Công văn số 1048/PVTM-P1 ngày 18 tháng 11

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ

trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền

năm 2020 về việc ban hành bản câu hỏi điều tra

quan điều tra đề nghị tất cả các công ty thương

tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan

đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong

mại liên quan bao gồm: (1) Các công ty nước

trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo

vụ việc NR01.AD04 xem tại: www.trav.gov.vn

ngoài xuất khẩu hàng hóa bị điều tra phối hợp với

đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại

KG Dongbu Steel trả lời bản câu hỏi điều tra; (2)

Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15

Các nhà nhập khẩu trong nước đăng ký bên liên

tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều

quan và hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp

Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều

phòng vệ thương mại.
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Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với kính nổi trong suốt

Ủy ban Châu Âu bãi bỏ điều tra thép

của Malaysia

cuộn cán nóng không gỉ của

Ấ

Trung Quốc và Indonesia

n Độ đã áp thuế chống bán phá giá đối
với kính nổi trong suốt nhập khẩu từ

Ủ

Malaysia với mức thuế lên tới 326 USD/tấn, có
hiệu lực trong vòng 5 năm.

y ban châu Âu
cho biết họ sẽ

bãi bỏ cuộc điều tra
chống trợ cấp đối với

Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối
với sản phẩm kính nổi trong suốt có độ dày từ

thép cuộn cán nóng

4mm đến 12mm đã được áp dụng theo khuyến

không gỉ (stainless

nghị của Tổng vụ Phòng vệ thương mại

hot rolled coil) nhập

(DGTR). Kính nổi là sản phẩm làm bằng thủy

khẩu từ Trung Quốc
và Indonesia.

tinh nóng chảy nổi trên lớp kim loại nóng chảy,

bán phá giá đối với sản phẩm kính nổi nhập

có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng.

khẩu từ Trung Quốc trong 3 tháng, có hiệu lực

Cuộc điều tra đã được tiến hành dựa trên đơn kiện

Động thái này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp

đến ngày 7 tháng 12 năm 2020. Sản phẩm kính

năm ngoái của Eurofer. Tuy nhiên hiệp hội này đã bỏ đơn

trong nước trước tình trạng hàng hóa nhâp

nổi của Trung Quốc bị áp mức 218 USD/tấn kể

kiện vào tháng 9 năm nay.

khẩu với giá rẻ vào nội địa Ấn Độ.

tứ tháng 9 năm 2015 trong vòng 5 năm. Hiện

Ấn Độ cho biết, thuế chống bán phá giá có

tại, sau khi hết hiệu lực thuế chống bán phá

hiệu lực trong vòng 5 năm tới theo thông báo

giá, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại sẽ tiến

của Bộ Tài chính đưa ra kể từ ngày 11 tháng

hành rà soát hoàng hôn để đánh giá xem liệu

11 năm 2020, trừ trường hợp bị thu hồi, thay

có tiếp tục áp thuế chống bán phá giá nữa hay

thế hoăc có sửa đổi.

không. Trong quá trình điều tra, Bộ Tài chính
đưa thông báo vẫn tiếp tục gia hạn thuế chống

Cụ thể, đối với các công ty Kibing Group
(M) Sdn. Bhd và Xinyi Energy Smart (Malaysia)

Hiện tại, các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác
định khả năng áp thuế chống bán phá giá đối với thép
cuộn cán nguội không gỉ từ Ấn Độ và Indonesia. Một
cuộc rà soát cuối kỳ các biện pháp hiện tại đối với thép
cuộn cán nóng không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài

Loan cũng đang được tiến hành.

bán phá thêm 3 tháng nữa đối với sản phẩm

Nguồn: Eurometal

này của Trung Quốc.

Sdn. Bhd, mức thuế chống bán phá giá sẽ bị áp
từ 272,87 USD/tấn đến 273,12 USD/tấn.

Nguồn: CNBC News

Trước đó, Ấn Độ đã gia hạn thuế chống
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EU áp thuế lên tới 4 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ

L

iên minh châu Âu sẽ áp thuế đối với các

Quyết định từ châu Âu được đưa ra ngay sau

sản phẩm trị giá 4 tỷ đô la của Mỹ để trả

khi CNBC dự đoán rằng Joe Biden sẽ trở thành
tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.

đũa việc Mỹ trợ cấp cho hãng sản xuất máy bay
Boeing.

Ông Dombrovskis cũng cho biết “Các lĩnh vực

EU và Mỹ đã mâu thuẫn về vấn đề này kể từ

chính là cải cách WTO và thương mại và biến đổi

năm 2006. Năm ngoái, Tổ chức Thương mại Thế

khí hậu. Chúng ta cũng nên làm việc để cùng nhau

giới đã đồng ý rằng EU đã không tuân theo các quy

thành lập một hội đồng thương mại và công nghệ,

định thương mại khi trợ cấp cho Airbus. Theo quyết

nơi chúng ta có thể hợp tác về các công nghệ mới

định đó, Hoa Kỳ đã áp thuế đối với 7,5 tỷ USD hàng

và dịch vụ kỹ thuật số phù hợp với quy định và tiêu

hóa nhập khẩu từ châu Âu.
Tháng trước, WTO cũng ra phán quyết cho

mình và áp đặt các biện pháp đáp trả mà WTO cho
phép”.

Thương mại và công nghệ là hai trong số

rằng Hoa Kỳ không tuân thủ các quy tắc quốc tế khi

Ông cho biết danh sách các mức thuế mới

trợ cấp cho Boeing. Do đó, EU cho biết hiện họ sẽ

được công bố vào chiều thứ Hai (ngày 9/11/2020)

áp dụng mức thuế lên 4 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

và sẽ có hiệu lực vào thứ Ba (10/11/2020).

Ngày 9/11/2020 trong một cuộc họp báo, ông
Valdis Dombrovskis, Cao ủy thương mại của Châu

Tuy nhiên, bất chấp quyết định áp thuế, EU
muốn vượt qua tranh chấp càng sớm càng tốt.
Phát

biểu

trước

các

nhà

báo,

những vấn đề tạo ra căng thẳng nhất trong mối
quan hệ giữa EU-Hoa Kỳ trong vài năm qua, với
việc Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đe
dọa áp thuế cao hơn đối với các hàng hóa châu
Âu khác nhau khi một số chính phủ áp thuế cao
hơn đối với Big Tech.

Âu cho biết “Chúng tôi luôn nói rõ muốn giải quyết
vấn đề lâu dài này. Đáng tiếc, mặc dù chúng tôi đã

chuẩn."

ông

nỗ lực hết sức nhưng phía Mỹ không có tiến triển,

Dombrovskis cho biết EU sẽ dỡ bỏ thuế nếu Hoa

chúng tôi có thể khẳng định rằng sau ngày hôm nay

Kỳ cũng làm như vậy.

Nguồn: CNBC

Liên minh châu Âu sẽ thực hiện các quyền của

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

TRAV

www.trav.gov.vn 7

Tin Thế Giới

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 39

Khoai tây chiên đông lạnh nhập khẩu từ EU đe dọa nông dân New Zealand

C

hính quyền New Zealand

Chúng tôi tin rằng đã có một sự gia tăng lớn về khối lượng đến New

sẽ điều tra việc bán phá

Zealand và với giá chiết khấu - điều này đủ điều kiện để bán phá giá và sẽ

giá bất hợp pháp sản phẩm

gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp trong nước của chúng tôi.

khoai tây chiên của EU vì việc

New Zealand là quốc gia đầu tiên tiến hành một cuộc điều tra chính thức,

cách ly do coronavirus ở châu

mặc dù Mỹ và Úc cũng đã kêu gọi các biện pháp áp dụng hoặc hành động để

Âu tạo ra dư thừa thực phẩm

hạn chế nhập khẩu khoai tây chiên giá thấp của EU. Diễn đàn các nhà chế

đông lạnh

biến rau quả Nam Phi đang vận động chính phủ của mình thực hiện các biện

Các quốc gia châu Âu đang

pháp chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu của EU.

bán bán phá giá hàng tấn khoai tây chiên đông lạnh vào New Zealand, khiến
chính phủ New Zealand phải tiến hành một cuộc điều tra chính thức.

Adam Dubas, thuộc Bộ kinh doanh, đổi mới và việc làm, cho biết cuộc
điều tra về việc bán phá giá có thể kéo dài đến sáu tháng.

New Zealand đã bị cách ly 7 tuần vào tháng 3 và tháng 4 nhưng kể từ đó

Dubas cho biết thuế chống bán phá giá tạm thời có thể được áp dụng để

phần lớn đã trở lại bình thường, với lĩnh vực khách sạn đang hoạt động trở lại.

ngăn ngừa thiệt hại xảy ra cho người trồng trọt địa phương trong thời gian

Các nhà sản xuất khoai tây của New Zealand cho biết các quốc gia như

điều tra.

Hà Lan và Bỉ đã “cố tình nhắm mục tiêu” vào thị trường New Zealand với mặt

Các nhà sản xuất rượu vang và pho mát đặc sản của New Zealand cũng

hàng khoai tây chiên đông lạnh giảm giá của họ vì thị trường khoai tây đông

bắt đầu gây lo ngại về việc bán phá giá các sản phẩm giá rẻ của châu Âu khi

lạnh phần lớn đã cạn kiệt ở châu Âu do đợt cách ly do coronavirus .

người tiêu dùng thắt chặt hầu bao.

Xuất khẩu khoai tây chiên đông lạnh từ EU sang New Zealand tăng 50%

Ngành công nghiệp khoai tây của New Zealand trị giá hơn 1 tỷ đô la NZ

trong tháng 6 và ông chủ của Potato NZ, Chris Claridge, cho biết khoai tây

mỗi năm và cho đến nay 85% khoai tây chiên tiêu thụ ở New Zealand được

chiên giá rẻ đang khiến sinh kế của các thành viên của ông gặp nguy hiểm.

sản xuất bởi những người trồng địa phương.

Một chiến dịch mua khoai tây chiên địa phương đã bắt đầu với hashtag
#saveourfries và Claridge cho biết người tiêu dùng cần bắt đầu đặt câu hỏi về

Nguồn: Theguardian

nguồn gốc thực phẩm của họ nếu họ muốn những người trồng trọt ở New
Zealand tồn tại.
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Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với hóa chất cao su nhập khẩu từ Trung Quốc,
Hoa Kỳ và Hàn Quốc

Ấ

n Độ cho biết sẽ áp thuế chống

Sau khi tiến hành điều tra, DGTR thuộc Bộ Thương mại đã đề nghị áp

bán phá giá tạm thời đối với hóa

dụng mức thuế chống bán phá giá thấp nhất từ 81,76 USD/tấn đến 1570,34

chất cao su PX-13 nhập khẩu từ

USD/tấn. DGTR khẳng định việc áp thuế chống bán phá là cần thiết và phải

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

được thực thi đối với các mặt hàng nhập khẩu được bán ra tại thị trường Ấn

Độ với mức giá thấp hơn giá trị thông thường. DGTR cũng cung cấp thêm:
Cơ quan điều tra của Bộ Thương mại,

ngành sản xuất trong nước đã bị tổn thất nặng nề do hành động bán phá giá

Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR)

này gây ra.

đã đề xuất lên Bộ Tài chính Ấn Độ với
mức thuế chống bán phá giá cao nhất

Theo các cuộc điều tra của DGTR đã kết luận rằng sản phẩm này đã được

đối với hóa chất cao su nhập khẩu từ

xuất khẩu sang Ấn Độ từ 3 quốc gia trên với mức giá thấp hơn giá được bán

Trung Quốc, dao động trong khoảng từ 1235,99 USD/tấn đến 1570,34 USD/

ở thị trường nước xuất khẩu, từ hành vi đó DGTR đã xác định được tổn thất

tấn. Đối với Hàn Quốc, mức thuế được kiến nghị trong khoảng 532 USD/tấn

nghiêm trọng ảnh hưởng tới ngành sản xuất hóa chất cao su PX-13 của Ấn

đến 697,18 USD/tấn. Mức thuế từ 81,76 USD/tấn đến 195,56 USD/tấn được

Độ từ hành vi bán phá giá. Sau khi DGTR đề xuất các mức thuế chống bán

áp dụng cho sản phẩm được nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

phá giá, Bộ Tài chính Ấn Độ đã thực hiện các cuộc xác minh thông tin cuối
cùng và đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp thuế.

Ấn Độ có thể áp thuế chổng bán phá giá đối với mặt hàng hóa chất cao su
PX-13 – một hóa chất được sử dụng trong ngành sản xuất lốp xe và cao su

Thời gian điều tra được DGTR xác định khoảng thời gian từ 1 tháng 4 năm

non được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm bảo vệ các

2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, thời gian xác định các

nhà sản xuất trong nước trước tình trạng nhập khẩu giá rẻ từ 3 quốc gia kể

thiệt hại do hành vi bán phá giá gây ra được xác định trong giai đoạn từ năm

trên.

2017 đến 2020. .

Trước đó, các công ty nội địa của Ấn Độ trong đó có NOCIL Ltd – công ty

Nguồn: Economictimes

chiếm 70% tổng sản lượng sản xuất hóa chất này mỗi năm tại Ấn Độ, đã
nộp đơn xin áp thuế chống bán phá giá đối với hóa chất cao su từ 3 quốc gia
trên.
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Ấn Độ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với vải lanh ( Linen Fabric) nhập khẩu từ
Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc)
Ấn Độ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối

rằng việc ngừng áp thuế sẽ dẫn đến tái diễn tình

với sản phẩm vải lanh nhập khẩu từ Trung Quốc và

trạng bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản

Hong Kong (Trung Quốc), đây là lần thứ ba kể từ

xuất trong nước. Dựa trên những phát hiện của

năm 2009, chỉnh phủ áp thuế chống bán phá giá đối

mình, Bộ Tài chính đã tái áp đặt mức thuế này

với vải lanh hoặc vải có hàm lượng lanh trên 50%

trong khoảng thời gian 5 năm nữa.

có xuất xứ từ Trung Quốc và Hong Kong (Trung

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá đối với

Quốc). Động thái này nhằm bảo vệ ngành công

vải lanh hoặc vải lanh có hàm lượng lanh trên 50%

nghiệp trong nước trước tình trạng hàng hóa Trung

được áp dụng ở mức 2,36 USD/mét đối với hàng

Quốc nhâp khẩu với giá rẻ vào nội địa Ấn Độ.

nhập khẩu từ Trung Quốc và 1,14 USD/mét đối với
hàng nhập khẩu từ Hong Kong.

Tổng vụ Phòng vệ Thương mại (DGTR) đã tiếp
tục áp thuế chống bán phá giá đối với vải lanh nhập

tiên vào tháng 10 năm 2008. Sau đó, dựa trên các

Trước tình hình chính trị căng thẳng giữa Trung

khẩu từ Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc)

khuyến nghị của DGTR, Bộ Tài chính đã áp thuế

Quốc và Ấn Độ, làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung

sau khi cuộc điều tra xác định việc nhập khẩu vải

chống bán phá giá đối với sản phẩm này vào tháng

Quốc dâng cao. Các cuộc biểu tình phản đối, đòi

với giá trị thấp hơn giá trị thông thường đã gây thiệt

12 năm 2009.

tẩy chay hàng hóa Trung Quốc diễn ra ở nhiều

hại cho ngành công nghiệp trong nước.
Sau thời hạn 5 năm, DGTR tiếp tục khởi xướng

thành phố lớn tại Ấn Độ.

Vải lanh có khả năng thấm hút cao, điều chỉnh

rà soát thuế chống bán phá giá đối mặt hàng vải

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai

nhiệt, chống dị ứng, chống tĩnh điện, chống vi

lanh của Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại song

khuẩn và bảo vệ khỏi tia cực tím. Đây là loại vải có

Sau khi tiến hành ra soát hoàng hôn, mức thuế tiếp

phương đạt 87 tỷ USD trong năm tài khoá tính đến

tính ứng dụng cao trong sản xuất hàng tiêu dùng.

tục được gia hạn vào tháng 8 năm 2015.

tháng 3/2019, trong đó Ấn Độ chịu mức thâm hụt

Sợi lanh được sử dụng dưới dạng màu xám hoặc
nhuộm theo yêu cầu để dệt. Sau khi dệt xong sẽ
được xử lý, hoàn thiện và bán ra thị trường.

Sau khi nhận được phản hồi từ ngành dệt may
trong nước, DGTR đã tiến hành xem xét lại vấn đề
lần thứ hai vào tháng 12 năm 2019 và phát hiện

Cuộc điều tra chống bán phá giá liên quan đến

hành vi bán phá giá vải lanh từ Trung Quốc và

việc nhập khẩu vải lanh từ Trung Quốc và Hồng

Hồng Kông vẫn tiếp diễn. Cuộc điều tra kết luận

53,57 tỷ USD. Ủng hộ chính sách tự lực của Thủ
tướng Modi, Liên minh các thương nhân Ấn Độ
(CAIT)đề nghị bộ thương mại nước này bắt buộc
các sàn thương mại điện tử phải nêu rõ nguồn gốc
quốc gia của tất cả các sản phẩm được bán.

Kông (Trung Quốc) do DGTR khởi xướng lần đầu
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Hàn Quốc gia hạn thuế chống bán phá giá đối với thép

Trước tình hình căng thẳng hiên nay,
ẤN Độ tiếp nhận nhiều các khiếu nại về

không gỉ dạng thanh

hành vi bán phá giá hàng hóa Trung
Quốc. Bộ Thương mại Ấn Độ đã có kế
hoạch giảm thời gian tiến hành các vụ

này tại Hàn Quốc ước tính khoảng 400 tỷ won(tương

kiện chống bán phá giá được rút ngắn

đương với 358 triệu USD) trong năm 2018.

từ 30 ngày xuống còn vài ngày.

Trước đó, Hàn Quốc đã áp thuế chống bán phá giá

Chính sách này được đưa ra nhằm

đối thép không gỉ dạng thanh được nhập khẩu từ Nhật

bảo vệ các công ty và các nhà sản xuất

Bản, Ấn Độ và Tây Ban Nha từ tháng 7 năm 2004. Sau

trong nước trước hành vi thương mại

đó, nước này đã tiếp tục gia hạn nhiều lần thuế chống

không công bằng. Bộ Thương mại cho

bán phá giá đối với sản phẩm này. Trong thông báo

biết gần một nửa các trường hợp chống

mới nhất, sản phẩm nhập khẩu từ 3 quốc gia kể trên sẽ

bán phá giá của nước này liên quan tới
hàng hóa Trung Quốc và hàng hóa nhâp
khẩu từ Trung Quốc đang gây thiệt hại

phải tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá thêm 3 năm

Ủ

y ban thương mại Hàn Quốc đã ra thông báo

nữa sau khi thông báo sơ bộ của Bộ Thương mại,

sơ bộ về việc gia hạn thuế chống bán phá giá

Công nghiệp và Năng lượng đưa ra.

nghiêm trọng tới thương mại trong với thép không gỉ dạng thanh nhập khẩu từ một số quốc
gia với thời hạn thêm 3 năm nữa.
nước.
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Ủy ban thương mại
Nguồn: The Economic Times

Theo đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết
định cuối cùng về việc áp thuế vào cuối tháng 1 năm
2021.

Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ tài chính tiếp tục áp thuế
chống bán phá giá với mức từ 3,51% đến 15,39% đối

Nguồn: Businesskorea

với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh được nhập
khẩu từ Nhật Bản, Ấn Độ và Tây Ban Nha.

Thép không gỉ dạng thanh được sử dụng phổ biến
trong sản xuất phụ tùng ô tô, dụng cụ y tế, vật liệu xây
dựng

và

các

mặt

hàng

công

nghiệp

khác.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Hàn
Quốc ước tính quy mô thị trường của các sản phẩm

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

TRAV

www.trav.gov.vn 11

