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Tin Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với một số chủng loại vật liệu hàn có xuất xứ từ
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a

N

và năm 2020;

gày 21 tháng 01 năm 2021, Cục Phòng
vệ thương mại (Cơ quan điều tra) tiếp

- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản

nhận Hồ sơ của công ty là đại diện cho ngành sản

đối, không có ý kiến);

xuất trong nước (Bên yêu cầu), yêu cầu điều tra áp

- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty

dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số

cho rằng liên quan đến vụ việc.

chủng loại vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma

Thời hạn cung cấp các thông tin nêu trên

-lai-xi-a.

là ngày 01 tháng 3 năm 2021.

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Cơ quan điều tra
xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định
của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Mọi thông tin đề nghị gửi về:
(ii) Xác định chứng cứ về việc bán phá giá của
hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra

Các bước tiếp theo:

thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước

Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày xác nhận

xuất trong nước.

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm
định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương
xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành
điều tra vụ việc.
Nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm:
(i) Xác định tư cách đại diện hợp pháp của
ngành sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân
nộp hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý ngoại
thương;

hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,
Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong
nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự nêu
trên cung cấp các thông tin sau:
- Thông tin về doanh nghiệp;
- Công suất thiết kế và sản lượng của các sản

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - Tầng 8, 23 Ngô
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chuyên viên phụ trách: Lê Thị Kim Phụng
Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ: 112)
Email:phungltk@moit.gov.vn;
nghiavt@moit.gov.vn tại đây
Website: www.trav.gov.vn/
Nguồn: Cục PVTM

phẩm vật liệu hàn trong các năm 2017, 2018, 2019
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Tin Thế Giới

Ấn Độ khuyến nghị áp thuế chống bán phá giá đối với
hóa chất của Trung Quốc
quản lý ngành công nghiệp trong nước về việc áp

Ấn Độ dừng áp thuế chống bán
phá giá đối với một số sản phẩm
thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Ấ

thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu
từ Trung Quốc.

áp thuế chống

sẽ bằng mức chênh lệch giữa giá tham chiếu

bán phá giá đối

trong nội địa và giá nhập khẩu (4,89 USD / kg).

B

chống bán phá giá đối với một số loại

hóa chất của Trung Quốc trong vòng 5 năm tới
dùng trong ngành thuốc nhuộm và sản xuất dược
phẩm để bảo vệ các công ty trong nước trước
tình trạng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.
Tổng vụ Phòng vệ Thương mại (DGTR) đã
khuyến nghị áp thuế lên Bộ Tài chính sau khi kết
luận trong cuộc điều tra rằng hóa chất '1-phenyl-3
-methyl -5-pyrazolone' từ Trung Quốc đã bán phá
giá được xuất khẩu vào Ấn Độ, điều này đã ảnh
hưởng đến ngành công nghiệp trong nước.

biết họ sẽ

tạm thời dừng

DGTR cho biết thêm, thuế chống bán phá giá

ộ Thương mại đã đề nghị áp thuế

n Độ cho

với một số sản

Trong một thông báo riêng, DGTR cũng đã

phẩm thép nhập

khuyến nghị áp thuế đối với hóa chất phenol nhập

khẩu từ Trung

khẩu từ Thái Lan.

Quốc, sau khi

Thuế chống bán phá giá cũng được đề xuất
đối với hóa chất Toluene Di-Isocyanate nhập
khẩu từ Liên minh châu Âu, Ả Rập Xê-út, Đài Bắc
Trung Hoa và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất.

giá bán thép nội
địa tăng đột biến ảnh hưởng đến các công ty sản xuất
vừa và nhỏ không thể cạnh tranh với giá cao.
Một số sản phẩm thép của Trung Quốc đã bị áp
thuế chống bán phá giá vào tháng 6 năm 2020 khi Ấn

Việc áp thuế chống bán phá giá được cho
phép theo cơ chế của Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO). Nghĩa vụ này nhằm đảm bảo các

Độ và Trung Quốc có cuộc xung đột quân sự tại biên
giới Himalaya.
Ấn Độ cho biết họ sẽ cắt giảm thuế quan đối với

thông lệ thương mại công bằng và tạo ra một sân các sản phẩm dạng bán thành phẩm, phẳng, dạng
chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất trong nước thanh dài bằng thép không gỉ, hợp kim thép không gỉ từ
so với các nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài. 10%-12,5% xuống 7,5%.

DGTR đã tiến hành cuộc điều tra sau khi có

Nguồn: economicimes

Nguồn: reuters

khiếu nại từ công ty Prima Chemicals- thay mặt
ngành sản xuất trong nước đệ đơn lên Tổng cục
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Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của WTO về thuế chống bán phá giá đối với thép Nhật Bản

H

định của WTO đứng về phía Nhật Bản trong 3 luận

àn Quốc hôm nay đã kháng cáo phán

điểm còn lại.

quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới

(WTO), cho rằng nước này đã vi phạm một phần

Hàn Quốc đã áp thuế chống bán phá giá đối

các quy tắc chống bán phá giá khi áp thuế đối với

với thép thanh không gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, Ấn

mặt hàng thép thanh không gỉ của Nhật Bản.

Độ và Tây Ban Nha từ tháng 7/2004.
Vào năm 2018, Nhật Bản đã đệ đơn kiện Hàn
Quốc, cho rằng Seoul đã áp thuế chống bán phá
giá đối với các sản phẩm của Tokyo một cách vô lý,
sau khi Hàn Quốc áp mức thuế 15,39% đối với thép
phá giá của WTO. Bộ Thương mại, Công nghiệp và

thanh của các công ty Nhật Bản như Sanyo, Daido

Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ kháng nghị

và Aichi kể từ năm 2004. Tuy nhiên, Nhật Bản cho

quyết định này với lý do có sai sót về mặt pháp lý.

rằng sản phẩm của họ không cạnh tranh trực tiếp

Hàn Quốc đã áp thuế chống bán phá giá với
các sản phẩm thép thanh chống gỉ nhập khẩu từ
Nhật Bản kể từ năm 2004. Thép thanh chống gỉ
Động thái này diễn ra gần hai tháng sau khi
một ban hội thẩm của WTO đưa ra một báo cáo
kêu gọi Hàn Quốc ngay lập tức thực hiện các biện
pháp nhằm đáp ứng các nghĩa vụ của nước này
theo hiệp định chống bán phá giá.
Báo cáo của ủy ban giải quyết tranh chấp Tổ
chức Thương mại thể giới (WTO) nêu rõ một số
bước trong quy trình đưa ra quyết định áp thuế của
phía Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận chống bán

được dùng để sản xuất các bộ phận của ô tô, các

với hàng hóa của Hàn Quốc vì chúng khác nhau về
bản chất.
.

Nguồn: pulsenews

thiết bị y tế, vật liệu xây dựng và nhiều hàng hóa
công nghiệp khác.
Trong quyết định mới, WTO có ủng hộ Hàn
Quốc trong 2 luận điểm gồm bác bỏ tuyên bố của
Nhật Bản rằng sản phẩm của 2 quốc gia về cơ bản
là khác nhau và rằng thuế chống bán phá giá được
đưa ra để "đẩy trách nhiệm" phá hoại ngành này
vốn do những yếu tố khác gây ra. Tuy nhiên, quyết
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WTO ra phán quyết ủng hộ Hàn Quốc trong vụ kiện Mỹ

N

gày 22/1, Bộ Thương mại, Công

nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc

cho hay Tổ chức Thương mại Thế

giới (WTO) đã ra phán quyết ủng

hộ nước này trong vụ kiện Mỹ áp

đặt các mức thuế cao đối với các

sản phẩm thép và biến áp điện của Hàn

Quốc.

Theo bộ trên, Washington đã áp mức

thuế cao đối với một số sản

phẩm của Hàn Quốc bằng cách áp dụng

điều khoản "các chứng cứ có

sẵn bất lợi" (AFA) từ tháng 5/2016. Điều

khoàn này cho phép áp thuế

chống bán phá giá và chống trợ cấp ở mức

rất cao nếu một công ty bị cáo

buộc không cung cấp dữ liệu nhà chức trách

yêu cầu. Theo đó, Mỹ đã áp mức

thuế từ 9,49 - 59,72 % đối với các sản phẩm

thép của Hàn Quốc và mức thuế

60,81% đối với mặt hàng biến áp điện.
Hồi tháng 2/2018, Hàn Quốc đã đệ đơn kiện Mỹ lên WTO sau khi hai bên không thu hẹp được bất đồng. Ban hội thẩm của WTO xác định 8 trường hợp
áp thuế của Mỹ đối với hàng hóa của Hàn Quốc vi phạm quy định của tổ chức này.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho rằng phán quyết của WTO sẽ giúp ngăn chặn việc áp
dụng trái pháp luật điều khoản AFA đối với các sản phẩm khác.

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

Nguồn: reuters

www.trav.gov.vn 6

