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Tin Việt Nam

Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu – Vụ việc điều tra áp dụng biện
pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía
có xuất xứ từ Thái Lan

N

theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ

gày 21 tháng 9 năm 2020,
Bộ

trưởng

Bộ

sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra

Công

kết luận theo quy định tại Điều 75

Thương ban hành Quyết định số

Luật Quản lý Ngoại thương.

2466/QĐ-BCT về việc điều tra áp
dụng biện pháp chống bán phá giá và

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu

chống trợ cấp đối với một số sản

hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi

phẩm đường mía có xuất xứ từ

ích của mình, bên cạnh việc trả lời

Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc:

Bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập

AD13-AS01).

khẩu cũng cần chủ động chuyển

Cơ quan điều tra đã ban hành
bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản
xuất trong nước và các doanh nghiệp
nhập khẩu, để thu thập các thông tin,
số liệu phục vụ cho vụ việc. Bản câu
hỏi điều tra được đăng tải công khai
trên trang thông tin điện tử của Cơ
quan điều tra (www. pvtm.gov.vn) và
Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn).
Các công ty quan tâm có thể tải trực
tiếp hoặc liên hệ với cán bộ phụ trách
vụ việc.
Thời hạn để gửi bản trả lời câu
hỏi

là

trước

17h00

ngày 12 tháng 11 năm 2020 (giờ Hà
Nội).
Để đảm bảo quyền và lợi ích của
mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả
các nhà sản xuất trong nước và nhà
nhập khẩu có liên quan cần tham gia
trả lời Bản câu hỏi điều tra và hợp tác
đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc.
Nội dung Bản trả lời câu hỏi sẽ là căn
cứ để Cơ quan điều tra xem xét, đưa
ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong
trường hợp không nhận được thông
tin trả lời đúng hạn hoặc thông tin
cung cấp không đúng, không đầy đủ
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thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại
Thái Lan để trả lời Bản câu hỏi điều
tra dành cho các nhà sản xuất/xuất
khẩu nước ngoài.
Cách thức trả lời các phần trong
bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình
thức nộp và thời hạn nộp được
hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi
dành cho doanh nghiệp. Do đó, đề

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ
Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 73037898
(máy
Email:

lẻ

116);

trongnd@moit.gov.vn;

Fax:

(+84 24) 73037897.
Danh sách tài liệu gửi kèm:
1. Công văn về việc ban hành
Bản câu hỏi điều tra xem tại website:
www.trav.gov.vn./.
2. Bản câu hỏi điều tra dành cho
các doanh nghiệp sản xuất trong
nước

xem

tại

website:

www.trav.gov.vn./.

nghị doanh nghiệp cần đọc kỹ hưỡng

3. Bản câu hỏi điều tra dành cho

dẫn trước khi trả lời và nộp Bản trả

các doanh nghiệp nhập khẩu xem tại

lời câu hỏi trong thời hạn quy định.

website: www.trav.gov.vn./.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên

Nguồn: Cục PVTM

hệ: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
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Tin Việt Nam

Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài và Chính phủ Thái Lan trong vụ
việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía
có xuất xứ từ Thái Lan

N

Cách thức trả lời các phần trong

gày 21 tháng 9 năm 2020,

bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình

Bộ Công Thương ban hành

thức nộp và thời hạn nộp được

Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc

hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi

tiến hành điều tra áp dụng biện pháp

dành cho doanh nghiệp và Bản câu

chống bán phá giá và chống trợ cấp

hỏi dành cho Chính phủ Thái Lan. Do

đối với một số sản phẩm đường mía

đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh

xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

nghiệp và cơ quan có thẩm quyền

Cục Phòng vệ thương mại (Cơ

đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời và

quan điều tra) đã gửi bản câu hỏi điều

nộp bản trả lời đúng thời hạn.

tra cho tất cả các doanh nghiệp sản

Thông tin liên hệ:

xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ
quan điều tra biết và Chính phủ Thái
Lan để trả lời bản câu hỏi điều tra.
Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều
tra là trước 17h00 ngày 13 tháng 11
năm 2020 (theo giờ Hà Nội).
Để đảm bảo quyền và lợi ích của
mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả
các nhà sản xuất/xuất khẩu nước
ngoài có liên quan và Chính phủ Thái
Lan tham gia, hợp tác đầy đủ trong
suốt quá trình điều tra. Nội dung bản
trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều

tra xem xét và đưa ra kết luận điều tra

Các thông tin, số liệu cung cấp

của vụ việc. Trong trường hợp Cơ

trong quá trình trả lời bản câu hỏi của

quan điều tra không nhận được thông

Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận

tin trả lời đúng hạn của các nhà sản

thông tin vụ việc của các bên liên

xuất/xuất khẩu nước ngoài và Chính

quan trong quá trình điều tra sẽ được

phủ Thái Lan hoặc trong trường hợp

thực hiện theo đúng quy định pháp

thông tin cung cấp không chính xác,

luật về bảo mật thông tin tại Điều 11

không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15

quan điều tra sẽ sử dụng thông tin

tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết

sẵn có để đưa ra kết luận theo quy

một số điều của Luật Quản lý ngoại

định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại

thương về các biện pháp phòng vệ

thương.

thương mại.
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Phòng Điều tra bán phá giá và trợ
cấp
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ
Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện

thoại:

+84.24.7303.7898

(Ext: 111, 112)
Email: trangntph@moit.gov.vn ; p
hungltk@moit.gov.vn.
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Tin Việt Nam và Thế Giới
Danh sách tài liệu gửi
kèm:
-

Công

văn
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Bộ Thương mại Ấn Độ bắt đầu điều tra xem xét việc tiếp tục áp thuế chống bán
phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ 7 quốc gia

số

831/PVTM-P1 về việc ban
hành bản câu hỏi điều tra đối
với nhà sản xuất, xuất khẩu
nước ngoài trong vụ việc

T

ổng vụ Phòng vệ thương mại
Ấn Độ (DGTR) đã bắt đầu khởi

AD13-AS01 xem tại website:

xướng điều tra để xem xét sự cần thiết

www.trav.gov.vn./.

tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối

- Bản câu hỏi điều tra
dành cho các doanh nghiệp
sản xuất/xuất khẩu nước
ngoài xem tại đây;tại website: www.trav.gov.vn./.
- Bản câu hỏi điều tra
dành cho Chính phủ Thái
Lan

xem

tại

website:

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ
Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên minh châu
Âu (EU), Nam Phi, Đài Loan, Thái Lan
và Mỹ dựa trên các khiếu nại của ngành
công

nghiệp

trong

nước.

Đại diện cho ngành công nghiệp
trong nước, Jindal Stainless Ltd, Jindal
Stainless (Hisar) Ltd và Jindal Stainless
Steelway Ltd đã đệ đơn lên DGTR về
việc rà soát hoàng hôn lệnh áp thuế
chống bán phá giá đối với sản phẩm
thép cán nguội phẳng. Các sản phẩm
thép không gỉ cán nguội có chiều rộng
từ 600 mm đến 1250 mm và trên 1250
mm từ các quốc gia trên.
Nguyên đơn đã cáo buộc khả năng
tiếp tục hoặc tái diễn việc bán phá giá
đối với các sản phẩm đến từ các quốc
gia này, yêu cầu rà soát và tiếp tục áp
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thuế đối với hàng nhập khẩu này.
Trong một thông báo cho biết, trên
cơ sở đơn kiện được chứng minh hợp lệ
của hoặc đại diện cho ngành sản xuất
trong nước và trên cơ sở bằng chứng
sơ bộ do ngành sản xuất trong nước

việc tiếp tục áp dụng các loại thuế có
hiệu lực và xem xét liệu việc hết hiệu lực
của các loại thuế hiện hành có khả năng
dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn việc
bán phá giá và ảnh hưởng đến ngành
sản xuất trong nước hay không.

đưa ra về khả năng tiếp tục hoặc tái

Thuế đối với mặt hàng này lần đầu

diễn hành vi bán phá giá và gây thiệt hại

tiên được áp dụng vào tháng 2 năm

cho ngành công nghiệp trong nước,

2010 và sau đó được gia hạn vào tháng

theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến

12 năm 2015.

hành rà soát hoàng hôn.

Nguồn: The Hindu Business Line

DGTR sẽ xem xét sự cần thiết của
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EU áp thuế nhập khẩu thép không gỉ
nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia,

EU tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với ethylene
glycol (MEG) nhập khẩu từ Ả Rập Xê-út và Hoa Kỳ

Đài Loan

L

iên
châu

N

minh
Âu

gày 15 tháng 10
năm 2020, EU mở

cuộc điều tra chống bán phá

(EU) sẽ áp thuế đối

giá đối với hóa chất eth-

với thép cuộn cán

ylene glycol (MEG) có xuất

nóng và thép tấm

xứ từ Ả Rập Xê-út và Hoa

cán nóng từ Trung

Kỳ.

Quốc, Indonesia và
Đài Loan sau khi

Các nhà sản xuất MEG

tiến hành một cuộc

của châu Âu – đại diện cho

điều tra cho thấy

hơn 25% tổng sản lượng ở

những

EU đã nộp đơn khiếu nại lên

sản

phẩm

này được bán với mức giá thấp.

Ủy ban châu Âu (EC) vào

Ủy ban châu Âu, cơ quan tiến hành cuộc điều tra, đã áp mức
thuế lên tới 19% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 17,3%
đối với sản phẩm từ Indonesia và lên tới 7,5% đối với thép không
gỉ từ Đài Loan.

ngày 31 tháng 8, cho rằng
việc nhập khẩu MEG từ Ả
Rập Xê út và Hoa Kỳ đã ảnh
hưởng đến các nhà sản
xuất trong nước và có tác

Ủy ban cho biết thuế chống bán phá giá có hiệu lực từ ngày
08/10/2020 nhằm khắc phục thiệt hại gây ra cho các nhà sản xuất
EU chủ yếu ở Bỉ, Ý và Phần Lan.
Nguồn: Reuters

động tiêu cực đến thị phần
của họ tại châu Âu.
Cuộc điều tra chống bán
phá giá trong khoảng thời
gian từ ngày 1 tháng 7 năm
2019 đến 30 tháng 6 năm
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2020. Thời gian điều tra

sang châu Âu tăng đáng kể

thiệt hại từ ngày 1 tháng 1

từ năm 2019, đạt 219.000

năm 2017 đến ngày 30

tấn MEG sang EU, cao gấp

tháng 6 năm 2020.

đôi so với năm 2018. Trong

Thông báo sơ bộ sẽ
được đưa ra vào tháng 5
năm 2021.
Tại thị trường EU, Ả
Rập Xê-út là quốc gia nhập

6 tháng đầu năm, sản lượng
MEG của Hoa Kỳ xuất khẩu
sang EU đã đạt tới 154.000
tấn.
Nguồn: Bloomberg

khẩu MEG lớn nhất, chiếm
hơn 60% tổng lượng hàng
nhập khẩu MEG. Lượng
xuất khẩu MEG của Hoa Kỳ
www.trav.gov.vn 6
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Tin Thế Giới

Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với nhôm tấm từ 18 quốc gia
Quyết định DOC đưa ra sau khi
các nhà sản xuất nội địa của Hoa Kỳ
đệ đơn lên DOC kiến nghị tỷ lệ nhập
khẩu nhôm tốm từ 18 quốc gia và
vùng lãnh thổ này có hành vi bán phá
giá và được trợ cấp từ nước xuất

N

gày 11 tháng 10 năm 2020,
Bộ Thương mại Hoa Kỳ

(DOC) đã ban hành quyết định sơ bộ
áp thuế chống bán phá sau khi tiếp
nhận đơn khiếu nại từ các nhà sản
xuất nhôm trong nước rằng nhôm tấm
hợp kim thông thường nhập khẩu từ
18 quốc gia đã bị bán phá giá vào thị
thường Hoa Kỳ.

gồm: Aleris Rolled Products, Inc.
VA),

Arconic,

Inc.

(Pittsburgh, PA), Constellium Rolled
Products

hưởng tới ngành sản xuất trong nước,

xuất Hoa Kỳ.

thì Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa

Theo thông báo mà DOC đưa ra,
mức thuế được áp dụng đối với từng
quốc gia như sau:

Kỳ (ITC) sẽ đưa ra thông báo cuối
cùng về thiệt hại vào ngày 5 tháng 4
năm 2021 và DOC sẽ đưa ra quyết
định áp thuế cuối cùng đối với sản

khẩu, gây ảnh hưởng tới sản lượng

phẩm điều tra. Ngược lại, nếu DOC

cũng như doanh thu của các công ty

không thể chứng minh có hành vi bán

sản xuất nội địa. DOC cũng thông báo

phá giá hay trợ cấp hoặc ITC không

sẽ công bố quyết định cuối cùng đối

đưa ra được các bằng chứng về thiệt

với vụ việc này vào ngày 22 tháng 2

hại do các nhập khẩu các hàng hoá

năm 2021.

đó gây ra thì sẽ không có mức thuế
nào được áp dụng.

Sau khi ban hành quyết định sơ
bộ viề việc áp thuế, Cơ quan Hải quan
và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) sẽ
bắt đầu tiến hành thu thuế chống bán
phá giá từ Bahrain, Brazil, Croatia, Ai

Các công ty đệ đơn kiện bao
(Richmond,

hại nghiêm trọng đối với các nhà sản

Ravenswood,

LLC

(Ravenswood, WV), JW Aluminium
Company (Williamsport, PA), Novelis
Corporation (Atlanta, GA) và Texarkana Aluminium, Inc. (Texarkana, TX)

Cập, Đức, Hy Lạp, Ấn Độ, Indonesia,
Ý, Oman, Cộng hòa Trung Hoa (Đài
Loan), Romania, Serbia, Slovenia ,
Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và
Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đơn kiện của các
nhà sản xuất, động thái áp thuế được
thực hiện nhằm ngăn chặn tấm nhôm
hợp kim thông thương nhập khẩu giá
rẻ từ 18 quốc gia kể trên, gây ra thiệt
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hành vi bán phá giá và các hành vi
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www.trav.gov.vn 7

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 35

Tin Thế Giới

DOC tiếp nhận đơn kiện chống bán phá giá giấy in nhiệt từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc
và Tây Ban Nha

N

quyết định sơ bộ về thuế chống bán phá giá (nếu

gày 7 tháng 10 năm 2020, hai công ty nội

không hoãn lại).

địa của Hoa Kỳ là Appvion Operations,

Inc. và Domtar Corporation đã đệ đơn kiện yêu cầu

Ngày 5 tháng 5 năm 2021 – DOC đưa ra quyết

áp thuế chống bán phá giá đối với giấy in nhiệt

định sơ bộ về thuế chống bán phá giá

(thermal paper) nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, Hàn

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 – DOC xác định

Quốc và Tây Ban Nha.

mức thuế chống bán phá cuối cùng.

Thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ được đưa

Ngày 1 tháng 11 năm 2020 – ITC xác định cuối

ra để ngăn chặn hàng hoá nhập khẩu bày bán ở thị
trường của Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá bán thông
thường tại nước xuất khẩu. Để áp thuế chống bán

Hàn Quốc – 48,42% đến 49,98%

phá giá, chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải xác định hành vi

Tây Ban Nha – 30,76% đến 39,41%

bán phá giá có xảy ra hay không, và những thiệt hại

Lịch điều tra dự kiến:

mà hàng hoá nhập khẩu bị bán phá giá ảnh hưởng
tới ngành sản xuất trong nước hay không.
Hàng hoá thuộc diện điều tra được phân loại
trong Biểu Thuế quan Hài hoà của Hoa Kỳ
(HTSUS)

có

phân

nhóm

4811.90.8030

và

4811.90.9030.
Các nguyên đơn đã đệ đơn kiến nghị với mức
biên độ bán phá giá như sau:
Đức – 38,99% đến 56,75%
Nhật Bản – 104,66% đến 113,91%

Ngày 7 tháng 10 năm 2020 – Đơn kiện lên Bộ
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Uỷ ban Thương mại
quốc tế Hoa Kỳ (USITC).

cùng về thiệt hại.
Theo lịch trình cho các cuộc điều tra chống bán
phá giá, quyết định sơ bộ của ITC phải được đưa
ra trong vòng 45 ngày sau khi nộp đơn khởi kiện.
Một phiên điều trần của ITC được tổ chức khoảng
21 đến 23 ngày sau ngày nộp đơn.
Nguồn: The Economic Times

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 – DOC thông báo
về việc khởi xướng áp thuế chống bán phá giá.
Ngày 28 tháng 10 năm 2020 – USITC đưa ra
phiên điều trần.
Ngày 23 tháng 11 năm 2020 – USITC đưa ra
quyết định sơ bộ về thiệt hại.
Ngày 16 tháng 3 năm 2020 – DOC đưa ra
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