BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Bản tin điện tử
Phòng vệ thương mại và Cảnh báo sớm
Số 3
TIÊU ĐIỂM
• Thông tin báo chí: Vụ việc hoa
kỳ nhận đơn đề nghị điều tra
chống lẩn tránh thuế chống
bán phá giá, chống trợ cấp với
thép các-bon chống ăn mòn và
thép cán nguội nhập khẩu từ
Việt Nam.
(trang 1)
• Cục Phòng vệ thương mại
thông báo về việc tiếp nhận hồ
sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất
biện pháp chống bán phá giá
đối với một số mặt hàng thép
hình chữ H có xuất xứ Trung
Quốc nhập khẩu vào Việt
Nam.
(trang 2)
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi
xướng điều tra chống bán phá
giá đối với sản phẩm bình chứa
propan bằng sắt nhập khẩu
từ Trung Quốc, Đài Loan –
Trung Quốc, Thái Lan và điều
tra chống trợ cấp đối với sản
phẩm bình chứa propan bằng
sắt nhập khẩu từ Trung Quốc.
(trang 3)
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi
xướng điều tra chống bán phá
giá, chống trợ cấp đối với sản
phẩm quả ô liu chín nhập khẩu
từ Tây Ban Nha.
(trang 4)

Thông tin báo chí:
Vụ việc hoa kỳ nhận đơn đề nghị điều tra
chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá,
chống trợ cấp với thép các-bon chống
ăn mòn và thép cán nguội nhập khẩu
từ Việt Nam

N

gày 12 tháng 6 năm 2018, một số
doanh nghiệp sản xuất thép tại
Hoa Kỳ đã nộp yêu cầu điều tra,
áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế
chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp
tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đối với
sản phẩm thép chống ăn mòn (corrosionresistant carbon steel) nhập khẩu từ Việt
Nam do nghi ngờ lẩn tránh thuế từ Đài
Loan và Hàn Quốc và thép cán nguội (coldrolled steel) nhập khẩu từ Việt Nam do
nghi ngờ lẩn tránh thuế từ Hàn Quốc.
Nguyên đơn cáo buộc rằng sau khi
Hoa Kỳ tiến hành điều tra chống bán phá
giá và chống trợ cấp vào năm 2015, lượng
nhập khẩu thép CORE và CRS từ Hàn Quốc
và Đài Loan giảm, trong khi đó lượng nhập
khẩu từ Việt Nam gia tăng nhanh chóng.
Ngoài ra, Nguyên đơn cáo buộc rằng Việt
Nam nhập khẩu thép cán nóng từ Đài Loan
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và Hàn Quốc để sản xuất sản phẩm bị điều
tra, và việc sản xuất này không được coi là
“chuyển đổi đáng kể”.
Theo quy định của Hoa Kỳ, DOC sẽ
xem xét và đưa ra quyết định có khởi xướng
điều tra hay không trong vòng 45 ngày kể
từ ngày nhận được đơn (dự kiến ngày 27
tháng 7 năm 2018) và ban hành quyết định
cuối cùng trong vòng 300 ngày kể từ khi
khởi xướng.
Trong trường hợp DOC khởi xướng
điều tra, Bộ Công Thương khuyến nghị
các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan của
Việt Nam tham gia và hợp tác đầy đủ với
cơ quan điều tra để đảm bảo kết quả tích
cực trong vụ việc đồng thời trao đổi, phối
hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong
quá trình xử lý vụ việc.

Cục Phòng vệ thương mại thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ
yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá
đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ
Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam

N

gày 21 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng
Bộ Công Thương ban hành Quyết
định số 3283/QĐ-BCT áp dụng
biện pháp chống bán phá giá chính thức
đối với một số mặt hàng thép hình chữ
H nhập khẩu vào Việt Nam, được phân
loại theo mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và
7228.70.90, có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa (mã vụ việc AD03).
Điều 82 (1) (a) Luật Quản lý ngoại
thương số 05/2017/QH14 quy đinh: “sau
01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng
biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ
Công Thương có quyền quyết định rà soát
vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá
giá theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên
quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem
xét các bằng chứng do bên đề nghị cung cấp”.
Điều 58 (1) Nghị định 10/2018/NĐCP quy định: “trong thời hạn 60 ngày trước
khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có quyết định
áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống
trợ cấp chính thức hoặc quyết định mới nhất
về kết quả rà soát biện pháp chống bán phá
giá, chống trợ cấp, các bên liên quan theo
quy định tại Điều 59 của Nghị định này có
thể nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát, trừ trường
hợp thời hạn nộp hồ sơ ít hơn 09 tháng tính
đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công Thương
phải quyết định có tiến hành rà soát cuối

kỳ biện pháp chống bán phá giá, chống trợ
cấp hay không”
Các bên liên quan theo quy định tại
Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương số
05/2017/QH14 có quyền nộp hồ sơ yêu
cầu rà soát theo hướng dẫn lập hồ sơ kèm
đính kèm thông báo này. Phạm vi đề nghị
rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi
các nội dung sau:
- Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp
dụng biện pháp chống bán phá giá;
- Biên độ bán phá giá đang áp dụng đối
với một hoặc một số doanh nghiệp nước
ngoài cụ thể;
- Thiệt hại của ngành sản xuất trong
nước.
Sau khi kết thúc thời hạn rà soát,
căn cứ vào kết luận điều tra, Cục Phòng
vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ trưởng Bộ
Công Thương một trong các phương án
như sau:
- Tiếp tục áp dụng biện pháp chống
bán phá giá theo quy định hiện hành; và/
hoặc
- Điều chỉnh biện pháp chống bán phá
giá tương ứng với kết quả rà soát; hoặc
- Chấm dứt việc áp dụng biện pháp
chống bán phá giá.
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Việc tiến hành các thủ tục liên quan
đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở
tới việc áp dụng biện pháp chống bán phá
giá đang có hiệu lực.
Hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền
đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cơ quan điều
tra, trước 17h00 ngày 21 tháng 8 năm 2018
(theo giờ Hà Nội), theo địa chỉ sau:
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công
Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Cán bộ điều tra:
- Ông Phùng Gia Đức – Email: ducpg@
moit.gov.vn
- Bà Vũ Quỳnh Giao – Email: giaovq@
moit.gov.vn
Điện thoại: 0084 222 05 002 (máy lẻ
1034, 1038)
*** Lưu ý:
- Hồ sơ được nộp sau 17h00 theo dấu
công văn đến của Cục Phòng vệ thương
mại và/hoặc theo email có thể sẽ không
được chấp nhận;
- Hồ sơ không được trả lại trong bất
kỳ trường hợp nào.
(Phòng Điều tra bán phá giá và trợ
cấp)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá
giá đối với sản phẩm bình chứa propan bằng sắt nhập khẩu
từ Trung Quốc, Đài Loan – Trung Quốc, Thái Lan và điều tra
chống trợ cấp đối với sản phẩm bình chứa propan bằng sắt
nhập khẩu từ Trung Quốc

N

gày 12 tháng 6 năm 2018, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ (DOC)
thông báo khởi xướng điều tra
chống bán phá giá nhằm xác định sản
phẩm bình chứa propan bằng sắt (steel
propane cylinders) nhập khẩu từ Trung
Quốc, Đài Loan – Trung Quốc và Thái Lan
có bị bán phá giá tại thị trường Hoa Kỳ
hay không, và khởi xướng điều tra chống
trợ cấp nhằm xác định các nhà xuất khẩu
của Trung Quốc có đang được hưởng trợ
cấp hay không.
Quyết định khởi xướng này được dựa
trên đơn kiện ngày 22 tháng 5 năm 2018 của
2 nguyên đơn là Worthington Industries
(Columbus, OH) và Công ty Manchester
Tank & Equipment (Franklin, TN).
Biên độ bán phá giá cáo buộc với
Trung Quốc là 55,41% đến 108.60%, Đài
Loan – Trung Quốc 27,19% đến 66,20%
và Thái Lan 47,67% đến 122,48%.
Trong năm 2017, Trung Quốc xuất
khẩu sản phẩm bình chứa propan bằng
sắt sang thị trường Hoa Kỳ trị giá khoảng
89,8 triệu USD, Đài Loan – Trung Quốc
10,1 triệu USD và Thái Lan 14,1 triệu USD.
Trong quá trình DOC tiến hành điều
tra để xác định xem liệu có hành vi bán phá

giá hoặc trợ cấp của sản phẩm bình chứa
khí propan bằng sắt nhập khẩu từ Trung
Quốc, Đài Loan – Trung Quốc và Thái Lan
không, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa
Kỳ (ITC) sẽ tiến hành điều tra riêng để xác
định xem ngành sản xuất nội địa của Hoa
Kỳ có bị thiệt hại bởi hàng hóa nhập khẩu
này không. ITC sẽ đưa ra quyết định sơ
bộ chậm nhất là ngày 6 tháng 7 năm 2018.
Trong trường hợp ITC xác định rằng hàng
hóa nhập khẩu liên quan đang gây ra hoặc
đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành
sản xuất nội địa của Hoa Kỳ, cuộc điều tra
sẽ được tiếp tục và DOC dự kiến sẽ ban
hành quyết định sơ bộ về điều tra chống
trợ cấp vào ngày 15 tháng 8 năm 2018 và
quyết định sơ bộ về điều tra chống bán phá
giá vào ngày 29 tháng 10 năm 2018, trừ khi
thời hạn này được gia hạn.
Nếu DOC ban hành kết luận sơ bộ
khẳng định về việc có bán phá giá hoặc trợ
cấp, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan
và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc
khi nhập khẩu các sản phẩm bình chứa
propan bằng sắt từ những nước bị điều tra.
DOC dự kiến ban hành kết luận cuối
cùng trong vụ việc điều tra chống trợ cấp
vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 và ban hành
kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra
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chống bán phá giá vào ngày 14 tháng 1 năm
2019 (có thể được gia hạn). Nếu DOC ra
quyết định cuối cùng khẳng định không có
bán phá giá và trợ cấp hoặc ITC ra quyết
định cuối cùng khẳng định không có thiệt
hại, cuộc điều tra sẽ kết thúc và không ban
hành lệnh áp thuế.
Việc thực thi Luật thương mại Hoa Kỳ
là mục tiêu trọng điểm của chính quyền
Trump. Bộ thương mại Hoa Kỳ đã tiến hành
118 vụ việc điều tra chống bán phá giá và
chống trợ cấp dưới chính quyền Trump.
Thống kê này cao hơn 59% so với 74 lần
khởi xướng trong 508 ngày cuối của chính
quyền trước đó.
Luật chống bán phá giá và chống trợ
cấp cung cấp cho doanh nghiệp và công
nhân Hoa Kỳ một cơ chế được quốc tế chấp
nhận để giảm thiểu thiệt hại trước những
ảnh hưởng có hại của hành vi trợ cấp không
công bằng của hàng hóa nhập khẩu vào Hoa
Kỳ. DOC hiện đang duy trì 440 lệnh áp thuế
chống bán phá giá và chống trợ cấp nhằm
giúp đỡ các công ty và các ngành công
nghiệp Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi những
hành vi thương mại không công bằng.
(Nguồn: DOC)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán
phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm quả ô liu chín
nhập khẩu từ Tây Ban Nha

N

gày 12 tháng 6 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC)
đã đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra
chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối
với sản phẩm quả ô liu chín mọng nhập khẩu từ Tây Ban Nha.

Trong trường hợp ITC khẳng định rằng có thiệt hại, Bộ Thương
mại Hoa kỳ sẽ ban hành lệnh chống bán phá giá và trợ cấp. Trong
trường hợp ITC không thấy có thiệt hại thì cuộc điều tra sẽ chấm
dứt và không có lệnh nào được ban hành.
Quá trình vụ việc:

Bộ Thương mại Hoa kỳ xác định các nhà xuất khẩu ô liu
chín từ Tây Ban Nha vào thị trường Hoa Kỳ với giá bán thấp hơn
giá trị thông thường từ 16,88% đến 25,50%. Ngoài ra, Bộ
Thương mại Hoa kỳ cũng khẳng định rằng Tây Ban Nha đang
trợ cấp cho các nhà cung cấp loại quả ô liu chín mọng ở mức từ
7.52 đến 27.02%.
Trong năm 2017, kim ngạch nhập khẩu quả ô liu từ Tây
Ban Nha vào Hoa Kỳ ước tính khoảng 67,6 triệu USD.
Việc thực thi Luật thương mại Hoa Kỳ là mục tiêu trọng điểm
của chính quyền Trump. Bộ Thương mại Hoa Kỳ dưới chính quyền
Trump đã khởi xướng thêm 118 vụ việc điều tra chống bán phá
giá và chống trợ cấp. Số liệu này cao hơn 59% so với 74 lần khởi
xướng điều tra trong 508 ngày qua của chính quyền trước đó.
Các nguyên đơn gồm: Công ty Bell-Carter Foods, Công ty
Musco Family Olive.
Các mã sản phẩm bị điều tra bao gồm: 2005.70.0230,
2005.70.0260, 2005.70.0430, 2005.70.0460, 2005.70.5030,
2005.70.5060, 2005.70.6020, 2005.70.6030, 2005.70.6050,
2005.70.6060, 2005.70.6070, 2005.70.7000, 2005.70.7510,
2005.70.7515, 2005.70.7520, và 2005.70.7525 HTSUS. Các
sản phẩm nhập khẩu liên quan đến cuộc điều tra có mã như
sau: 2005.70.0600, 2005.70.0800, 2005.70.1200, 2005.70.1600,
2005.70.1800, 2005.70.2300, 2005.70.2510, 2005.70.2520,
2005.70.2530, 2005.70.2540, 2005.70.2550, 2005.70.2560,
2005.70.9100, 2005.70.9300, và 2005.70.9700.
Các bước triển khai tiếp theo:
Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) dự định sẽ đưa
ra kết luận cuối cùng về thiệt hại vào ngày 24 tháng 6 năm 2018.

Quy trình

Chống trợ
cấp

Chống bán
phá giá

Nhận đơn

22.6.2017

22.6.2017

Bộ Thương Mại (DOC)
Khởi xướng điều tra

12.7.2017

12.7.2017

Xác định sơ bộ của Ủy
ban thương mại quốc tế
(ITC)

11.8.2017

11.8.2017

Xác định sơ bộ của DOC

20.11.2017

20.11.2017

Xác định cuối cùng DOC

11.6.2018

11.6.2018

Xác định cuối cùng của
ITC

24.7.2018

24.7.2018

Ban hành lệnh áp thuế

31.7.2018

31.7.2018

Trường họp các công ty nước ngoài định giá sán phẩm của
họ ở thị trường Hoa kỳ dưới mức chi phí sản xuất hoặc bán giá
thấp hơn giá bán ở thị trường nội địa của họ sẽ phải chịu thuế
chống bán phá giá. Các công ty nước ngoài được nhận hỗ trợ về
tài chính từ chính phủ nước ngoài mà có lợi cho sản phẩm của họ
nhưng lại gây thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại đáng kể đối với các
công ty hoặc ngành sản xuất liên quan ở thị trường nhập khẩu và
có mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng nhập khẩu được trợ cấp
và thiệt hại thì bị áp thuế chống trợ cấp.
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