BỘ CÔNG THƯƠNG

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 45

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Bản tin

Hµng tuÇn

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

www.trav.gov.vn 1

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 45

Thực hiện bởi
TRUNG TÂM THÔNG TIN
VÀ CẢNH BÁO
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 22205304

¨

Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu
một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-

Võ Văn Thúy

¨

nước ngoài vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với

Website: www.trav.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung

TIN THẾ GIỚI

TIN Việt NAM

Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền,

xi-a………………………………………….....…...………..3
¨

Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và
nhà nhập khẩu - Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp

Giám đốc

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có

Trung tâm thông in và Cảnh báo

xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa

Bộ Thương mại Ấn Độ gia hạn thuế chống bán phá giá
đối với muội than dùng trong ngành sản xuất cao su ...6

¨

Malaysia áp thuế chống bán phá giá một số sản phẩm
thép nhập khẩu………………………………...…………..7

¨

Trung Quốc tiếp tục cấm nhập khẩu một số mặt hàng
của Úc ……………………………...…………….………..8

Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a……………...………...4
Liên hệ:

¨

Ma-lai-xi-a ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra

Phạm Thu Hà

chống bán phá giá thép cán nguội không gỉ có xuất xứ

Nguyễn Phương Trang

từ Việt Nam………………………………………………...5

Phạm Bùi Thu Hà

¨

Ma-lai-xi-a ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra
chống bán phá giá thép mạ nhôm kẽm có xuất xứ từ

Thiết kế:

Việt Nam……………………………………………….……6

Phạm Bùi Thu Hà
E-mail: ciew@moit.gov.vn
Bản quyền của TRAV

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

www.trav.gov.vn 2

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 45

Tin Việt Nam

Bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài vụ việc điều tra chống bán phá
giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn
Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

N

nghiệp xuất khẩu nước ngoài tham

gày 11 tháng 12 năm 2020,
Bộ

trưởng

Bộ

gia trả lời bản câu hỏi để đảm bảo

Công

quyền và lợi ích.

Thương đã ban hành Quyết định số
3298/QĐ-BCT về việc điều tra áp

Các thông tin, số liệu cung cấp

dụng biện pháp chống bán phá giá

trong quá trình trả lời bản câu hỏi của

đối với một số sản phẩm Sorbitol có

Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận

xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung

thông tin vụ việc của các bên liên

Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa
In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc: AD14).
Cục Phòng vệ thương mại (Cơ
quan điều tra) đã gửi bản câu hỏi
điều tra cho tất cả các doanh nghiệp
sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà
Cơ quan điều tra biết để trả lời bản
câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời
bản câu hỏi điều tra là trước 17h00
ngày 03 tháng 2 năm 2021 (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 tham gia, hợp tác
đầy đủ trong suốt quá trình điều tra.

Thông tin liên hệ:

quan trong quá trình điều tra sẽ được
Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để
Cơ quan điều tra xem xét và đưa ra
kết luận điều tra của vụ việc. Trong
trường hợp Cơ quan điều tra không
nhận được thông tin trả lời đúng hạn
của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước
ngoài hoặc trong trường hợp thông

thực hiện theo đúng quy định pháp
luật về bảo mật thông tin tại Điều 11
Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết
một số điều của Luật Quản lý ngoại
thương về các biện pháp phòng vệ
thương mại.

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) 73037898,
máy lẻ 111 (Anh Hà Trần Nhật Minh)
Email: minhhtn@moit.gov.vn.
Danh sách tài liệu gửi kèm:
- Công văn số 1178/PVTM-P1 về
việc ban hành bản câu hỏi điều tra đối

tin cung cấp không chính xác, không

Cách thức trả lời các phần trong

đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều

bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình

tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để

thức nộp và thời hạn nộp được

đưa ra kết luận theo quy định tại Điều

hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi

75 Luật Quản lý ngoại thương. Cơ

dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ

- Bản câu hỏi điều tra dành cho

quan điều tra khuyến nghị các doanh

quan điều tra đề nghị doanh nghiệp

các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu

nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam liên hệ

đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời và

nước

và đề nghị các khách hàng/doanh

nộp bản trả lời đúng thời hạn.
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với nhà sản xuất, xuất khẩu nước
ngoài trong vụ việc AD14 xem tại
website: www.trav.gov.vn;

ngoài

xem

tại

website:
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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 đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

N

sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra

gày 11 tháng 12 năm 2020,

kết luận theo quy định tại Điều 75

Bộ Công Thương ban hành

Luật Quản lý Ngoại thương.

Quyết định số 3298/QĐ-BCT về việc
tiến hành điều tra áp dụng biện pháp

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu

chống bán phá giá (CBPG) đối với

hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi

một số sản phẩm Sorbitol thuộc các

ích của mình, bên cạnh việc trả lời

mã HS 2905.44.00 và 3824.60.00 có
xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ
(Ấn Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
(In-đô-nê-xi-a) (mã vụ việc AD14).
Căn cứ theo quy định của pháp
luật, 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.

2. Thời hạn gửi Bản trả lời câu
hỏi

cho

Cơ

quan

điều

tra:

trước 17h00 ngày 03 tháng 02 năm
2021 (theo giờ Hà Nội).
Để đảm bảo quyền và lợi ích của
mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả

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
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Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 73037898

khẩu cũng cần chủ động chuyển

(máy lẻ 115) (Anh Cương); Email:

thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại

cuongnth@moit.gov.vn; Fax: (+84 24)

Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a

73037897.

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

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.

thức nộp và thời hạn nộp được

2. Bản câu hỏi điều tra dành cho

hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi

các doanh nghiệp sản xuất trong

dành cho doanh nghiệp. Do đó, đề

nước

nghị doanh nghiệp cần đọc kỹ hưỡng

www.trav.gov.vn.

dẫn trước khi trả lời và nộp Bản trả lời
câu hỏi trong thời hạn quy định.
Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên

cung cấp không đúng, không đầy đủ
theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ

Bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập

các nhà sản xuất trong nước và nhà
nhập khẩu có liên quan cần tham gia

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

hệ:

xem

tại

website:

3. Bản câu hỏi điều tra dành cho
các doanh nghiệp nhập khẩu xem tại
website: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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Tin Việt Nam

Ma-lai-xi-a ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá thép cán nguội không gỉ có
xuất xứ từ Việt Nam

N

xuất/xuất khẩu liên quan một số vấn đề sau:

gày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ Công
nghiệp và Thương mại quốc tế Ma-lai-xi-

- Liên lạc với MITI để đăng ký làm bên liên

a (MITI) thông báo đã hoàn thành kết luận sơ bộ

quan và nhận Kết luận sơ bộ cả cơ quan điều tra.

trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với

- Nghiên cứu các lập luận trong Kết luận sơ bộ

một số sản phẩm thép cán nguội không gỉ có xuất

của MITI, rà soát một cách có hệ thống thông tin

xứ từ Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

dữ liệu đã cung cấp và chuẩn bị tốt công tác thẩm

Theo đó, MITI cho rằng có đủ bằng chứng để

tra tại chỗ. Đây là cơ sở quan trọng để bảo vệ các

tiếp tục cuộc điều tra nói trên. Vì vậy, MTI quyết
định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời
nhằm ngăn chặn sự thiệt hại của ngành sản xuất

lập luận có lợi trước MITI và tác động trực tiếp tới
Ministry of International Trade and Industry

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Cục PVTM

trong nước trong vòng 120 ngày, kể từ ngày 26

Level 9, Menara MITI

tháng 12 năm 2020. Mức thuế tạm thời được áp

No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

dụng từ 7,73% đến 34,82% cho các doanh nghiệp
xuất khẩu của Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.
Kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra trên sẽ
được ban hành muộn nhất vào ngày 23 tháng 4
năm 2021. Các nhà nhập khẩu, sản xuất, xuất khẩu
và các hiệp hội liên quan có thể nộp đơn đăng ký

để nhận được thông tin và sự hỗ trợ kịp thời.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý

50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Telephone

Number:

phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ
(603)

6208

4631/4632/4641/4637
Fax: (603) 6211 4429

làm bên liên quan để nhận kết luận sơ bộ (bản

Email address: alltps@miti.gov.my

công khai) và gửi về Bộ Công nghiệp và Thương

Với tư cách là Cơ quan đầu mối của Chính phủ

mại quốc tế Ma-lai-xi-a theo địa chỉ sau:

Việt Nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng

Director

phó với các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp

Trade Practice Section

(PVTM) khuyến nghị Hiệp hội và doanh nghiệp sản

của nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại

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

kết quả cuối cùng của vụ việc.

thương mại, Bộ Công Thương – 23 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 –
Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Thúy. Di động:
0904.545.869.
Email: thuyngth@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.
/.
Tải

thông

báo

của

MITI

tại

website:

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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Ma-lai-xi-a ban hành kết luận cuối cùng vụ việc
điều tra chống bán phá giá thép mạ nhôm kẽm có

Bộ Thương mại Ấn Độ gia hạn thuế chống bán
phá giá đối với muội than dùng trong ngành sản
xuất cao su

xuất xứ từ Việt Nam

N

gày 23 tháng 12 năm 2020,
Bộ Công nghiệp và Thương

mại quốc tế Ma-la-xi-a (MITI) ban hành
kết luận cuối cùng trong vụ việc điều
tra chống bán phá giá (CBPG) đối với
một số sản phẩm thép mạ nhôm và
kẽm có xuất xứ từ Việt Nam, Trung
Quốc và Hàn Quốc.

34,94%. Chi tiết mức thuế của doanh
nghiệp có trong thông báo kèm theo.

Hà

Nội.

Điện

thoại:

viên phụ trách: Nguyễn Trang Nhung.

Tôn Phương Nam (SSSC) được xác

có thời hạn trong vòng 5 năm tới.

18,88% và Hàn Quốc từ 9,98% đến

024.7303.7898 (máy lẻ 122) – Chuyên

1,56% đến 37,14%. Trong đó, Công ty

đề nghị áp thuế chống bán phá giá

37,14%; Trung Quốc từ 2,18% đến

Kiếm,

định biên độ phá giá của Việt Nam từ

mức thuế chống bán phá giá. DGTR

còn lại của Việt Nam từ 3,06% đến

Công Thương – 23 Ngô Quyền, Hoàn

nước của Ma-lai-xi-a. Cơ quan này xác

xuất trong nước nếu như bãi bỏ các

CBPG áp dụng đối với doanh nghiệp

ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ

hại đáng kể cho ngành sản xuất trong

thiệt hại nghiệm trọng cho ngành sản

dụng biện pháp CBPG. Mức thuế

Xử lý phòng vệ thương mại nước

tại của hành vi bán phá giá, tạo ra thiệt

cao su và những hành vi này gây

đáng kể (dưới 2%) nên không bị áp

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng

Theo đó, MITI cho rằng có sự tồn

muội than sử dụng trong sản xuất

định có biên độ bán phá giá không

Di

động:

0383.818.178.

Email: nhungntr@moit.gov.vn; ducpg
@moit.gov.vn./.

DGTR đề xuất mức thuế 494

B

ộ Thương mại Ấn Độ đề
xuất gia hạn thuế chống

bán phá giá thêm 5 năm nữa đối với
muội than (carbon black) được sử
dụng trong ngành công nghiệp sản
xuất cao su và săm lốp được nhập
khẩu từ Trung Quốc và Nga. Động
thái này nhằm bảo vệ ngành công
nghiệp trong nước trước tình trạng
hàng hóa Trung Quốc và Nga nhâp
khẩu với giá rẻ vào nội địa Ấn Độ.

Tải thông báo của MITI tại website:
www.trav.gov.vn./.

Trong thông báo của Tổng vụ
Phòng vệ thương mại (DGTR) , cơ

Nguồn: Cục PVTM
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quan này cho biết đã tiếp nhận các
bằng chứng khả năng bán phá giá

USD/tấn đối với các sản phẩm nhập
khẩu từ Trung Quốc và mức 36,17
USD/tấn từ Nga. Bộ Tài chính đã tiếp
nhận đơn đề nghị của DGTR và sẽ
đưa ra thông báo chính thức về việc
áp đặt thuế.
Trong cuộc điều tra , DGTR đã
kết luận rằng vẫn tiếp tục có tình
trạng bán phá giá sản phẩm từ các
nước này và "hàng nhập khẩu có khả
năng vào thị trường Ấn Độ với giá
bán phá giá trong trường hợp hết
hạn thuế".
Hiện tại, sau khi hết hiệu lực thuế
chống bán phá giá, DGTR sẽ tiến

www.trav.gov.vn 6
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hành rà soát để đánh

muội than là một loại

giá xem liệu có tiếp tục

vật liệu được tạo ra bởi

áp thuế chống bán phá

quá

giá hay không. Trong

không hoàn toàn các

quá trình điều tra, Bộ

sản phẩm dầu nặng

Tài chính đưa thông

như nhựa của quá trình

báo vẫn tiếp tục duy trì

FCC (cracking xúc tác

thuế tạm thời trước khi

chất lỏng), nhựa than

có

đá,

quyết

định

cuối

trình

nhựa

đốt

cháy

cracking

cùng. Chính sách này

êtilen, và một số lượng

được đưa ra nhằm bảo

nhỏ từ dầu thực vật.

vệ các công ty và các

Muội than được

nhà

trong

dụng như một chất màu

nước trước hành vi

và chất gia cường trong

thương mại không công

cao su và các sản

bằng.

phẩm nhựa.

sản

xuất

Ấn Độ lần đầu tiên
áp thuế vào tháng 11
năm

2015

sau

khi

DGTR điều tra hành vi
nhập khẩu mặt hàng
này từ Trung Quốc và
Liên bang Nga gây thiệt
hại tới thương mại nội
địa của Ấn Độ. Thuế
chống bán phá giá tiếp
tục được gia hạn vào
tháng 12 năm nay.
Các-bon đen hay

Malaysia áp thuế chống bán phá giá một số sản phẩm thép

sử

Nguồn: Financial Express

nhập khẩu

N

gày 28 tháng
12 vừa qua,

Bộ Thương mại quốc tế

biên độ phá giá xác định

Cụ thể, ngày 23

thông qua cuộc điều tra

tháng 12, Malaysia đã

sơ bộ.

áp thuế chống bán phá

và Công nghiệp Malay-

Theo đó, các mức

sia (MITI) đã áp thuế

thuế

chống bán phá giá tạm
thời đối với một số sản
phẩm thép không gỉ cán
nguội nhập khẩu từ Indonesia và Việt Nam.
Thông tin từ Bộ này
cho biết, một cuộc điều
tra sơ bộ - được tiến
hành sau khi các nhà
sản xuất thép nội địa đệ
đơn kiện lên MITI, có
kết quả cho thấy đã có
đủ bằng chứng để tiếp
tục điều tra đối với thép
không gỉ cán nguội dạng
cuộn, dạng tấm hoặc
bất cứ hình thức nào
khác nhập khẩu vào
Malaysia.
MITI cho biết, nước

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

từ

7,73%

đến

34,82% và sẽ được áp
này đã áp thuế tạm thời
đối với một số mặt hàng
thép không gỉ cán nguội
nhập khẩu từ Indonesia
và Việt Nam, trong khi
khi chờ kết luận điều tra
chống bán phá giá các

dụng không quá 120
ngày kể từ 26/12/2020.
Quyết định cuối cùng về
việc áp thuế chống bán
phá giá sẽ được Bộ
công

cho biết: "Chính phủ đã
quyết định áp dụng thuế
chống bán phá giá tạm
thời để bảo vệ ngành
sản

xuất

thép

trong

nước trước tình trạng
nhập

khẩu

các

sản

phẩm thép không gỉ cán
nguội giá rẻ", và mức
thuế sẽ được áp đặt với

trước

ngày

31/4/2021.

phẩm thép cán phẳng
nhập

khẩu từ

Trung

Quốc, Hàn Quốc và Việt
Nam trong thời hạn 5
năm với mức thuế như
sau:

từ

2,18%

đến

18,88% đối với thép
Trung Quốc, từ 9,98%
đến 34,94% đối với thép
Hàn Quốc và tử 3,06%

Tuần trước, Malay-

đến 37,14% đối với sản

sia cũng đã áp thuế

phẩm thép Việt Nam.

chống bán phá giá đối

Thời gian áp dụng từ

với

12/12/2020

sản phẩm này.
Thông báo từ Bộ

bố

giá đối với một số sản

một số sản phẩm

đến

thép cán phẳng nhập

11/12/2025. Những mức

khẩu từ Trung Quốc,

thuế này áp dụng đối

Hàn Quốc và Việt Nam,

với thép không hợp kim

sau khi kết quả điều tra

được cán phẳng, mạ

đã xác định thép nhập

hoặc tráng nhôm

khẩu đó được bán với

kẽm.

giá thấp hơn tại các
nước xuất xứ.

và

Nguồn: Reuters
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Trung Quốc tiếp tục cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Úc

V

thanh toán - vẫn neo đậu ngoài khơi Trung Quốc,

ừa qua, truyền thông Úc cho biết Trung

sau khi Trung Quốc đột ngột cấm nhập khẩu vào

Quốc tiếp tục mở rộng lệnh cấm nhập

tháng 10. Dữ liệu của Kpler xác định 53 tàu Úc neo

khẩu đối với một số mặt hàng, trong đó có gỗ tròn

đậu ngoài khơi đã hơn 4 tuần.

và than.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã mở rộng

cấm nhập khẩu than của Úc đang phản tác dụng.

lệnh cấm nhập khẩu gỗ tròn từ bang New South

Theo Trung tâm Dữ liệu Than đá Trung Quốc, than

Wales và Tây Australia sau khi nhân viên hải quan

đá Úc chiếm đến 25% tổng lượng than nhập khẩu

địa phương phát hiện côn trùng gây hại trong các

dùng cho nhiệt điện của quốc gia đông dân nhất

lô gỗ tròn nhập khẩu từ các bang này.
Trước đó vào tháng 11 vừa qua, Trung Quốc
cũng đã cấm nhập khẩu gỗ tròn từ bang Victoria,
Queensland, Tasmania và Nam Australia. Trong đó
lệnh cấm nhập khẩu gỗ tròn từ bang Nam Australia
và Tasmania cũng được đưa ra với lý do tương tự.
Khi đó Trung Quốc cho rằng, họ đưa ra lệnh cấm
này nhằm “ngăn chặn các loài gây hại xâm nhập
vào Trung Quốc và bảo vệ an toàn sinh học và lâm
nghiệp” của nước này.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã
cảnh báo cho các nhà xuất khẩu Úc rằng họ đã tìm
thấy một loài bọ cánh cứng Ips grandicollis trong gỗ
tròn nhập khẩu từ Queensland và đã cấm nhập
khẩu tất cả các sản phẩm gỗ tròn có nguồn gốc từ
Úc.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung

Quốc vừa qua đã xác nhận rằng các nhà chức

thế giới.

trách Trung Quốc đã nhiều lần phát hiện thấy “chất

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết việc

nguy hại sinh học” có trong gỗ mà Úc xuất khẩu

Trung Quốc cấm nhập khẩu than từ Úc như truyền

sang Trung Quốc.Cơ quan hải quan của Trung

thông nước này đưa tin là vi phạm rõ ràng các quy

Quốc cũng cho biết, họ đã phát hiện thấy có dấu

định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Đến

hiệu ô nhiễm trong lô hàng lúa mạch từ nhà xuất

nay, việc Trung Quốc cấm than nhập từ Úc vẫn

khẩu ngũ cốc của Úc là Emerald Grain và đã

chưa được chính thức công bố dù hàng chục tàu

ngừng nhập khẩu từ công ty này từ thứ Sáu tuần

chở than của Úc đã mắc kẹt ngoài khơi Trung

trước.

Quốc vào tháng 11-2020.

Bên cạnh đó, hơn 50 tàu chở than của Úc vẫn

Ông Morrison nói rằng việc Trung Quốc cấm

“mắc kẹt” ngoài khơi Trung Quốc do lệnh cấm nhập

nhập khẩu than của Úc sẽ là một tình huống bất lợi

khẩu của Bắc Kinh dù nước này đang chật vật với

cho tất cả các bên và môi trường. Theo ông, than

tình trạng thiếu điện và than.

của các nước khác phát thải hơn 50% so với than

Theo số liệu phân tích của Công ty dữ liệu

của Úc.

Kpler cung cấp cho báo The Guardian, các con tàu

Thủ tướng Úc cũng cảnh báo Trung Quốc tự

chở hàng triệu tấn than của Úc - một số đã được

làm tổn hại uy tín thương mại của mình nếu tiếp tục

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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trừng phạt kinh tế các mặt hàng của Úc.
Theo nhiều nguồn tin thương mại ở Trung
Quốc, các lệnh cấm đối với quặng đồng và tinh

Ấn Độ - Úc trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong năm
2020 trong bối cảnh cả hai quốc gia đang có chiến tranh thương
mại với Trung Quốc

quặng đồng cũng dự kiến sẽ được đưa ra trong
tuần này.
Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã xuống dốc
không phanh kể từ khi Úc kêu gọi cộng đồng quốc
tế điều tra độc lập về sự xuất hiện và lây lan của
Covid-19 tại Trung Quốc. Trung Quốc đã đáp trả lại
động thái này bằng hàng loạt hành động trả đũa
thương mại như áp thuế chống bán phá giá và
chống trợ cấp đối với lúa mạch của Australia, cấm
nhập khẩu thịt bò từ 6 lò mổ của nước này, cấm
nhập khẩu tôm hùm, than đá và rượu vang và một
số mặt hàng khác.

Q

“đối tác chiến lược toàn diện”

dụng để hạn chế các hoạt động

chiến lược cơ bản chung của cả

thương mại không công bằng .

Ấn Độ và Úc vượt xa khuôn khổ
và phạm vi của quan hệ hợp tác
kinh tế, thương mại và đầu tư
song

phương.

Trên

những

phương diện này, hai bên là đối
chưa phải là đối tác quan trọng

Trung Quốc sẽ khiến Úc thiệt hại hàng chục tỷ đô

nhất của nhau. Điều thôi thúc họ

la . Về phía Úc, nước này vừa đưa vụ Trung Quốc

mạnh mẽ nhất và khẩn thiết nhất

áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với

phải cùng hội với nhau là dựa

lúa mạch ra Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

vào nhau để gây dựng vị thế, vai

khiến cho vụ việc càng trở nên phức tạp.

trò và ảnh hưởng trong tứ giác
kim cương và để đối phó Trung
Quốc.

Quốc cũng đi xuống khiến cho mối quan hệ đối tác

Hiện Trung Quốc đang có

chiến lược toàn diện giữa hai nước xuống mức

tranh chấp thương mại với cả

thấp nhất kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết

hai quốc gia Ấn Độ và Úc. Trong

lập vào năm 1972.

bối cảnh căng thẳng chính trị
Nguồn: Bloomberg

Các biện pháp này được sử

trong năm 2020. Những lợi ích

Dự tính, các biện pháp trả đũa thương mại của

mại, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Úc và Trung

trong nước.

nâng mối quan hệ lên

tác rất quan trọng nhưng lại

Không chỉ căng thẳng trong quan hệ thương

nghiêm trọng tới thương mại

uan hệ Ấn Độ - Úc đã

giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Ấn
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Trên thực tế, số vụ việc chống
Độ tiếp nhận nhiều các khiếu nại
về hành vi bán phá giá hàng hóa
Trung Quốc. Bộ Thương mại Ấn

bán phá giá ở Ấn Độ đã tăng từ
32 vụ năm 2016 lên tới con số
259 vào năm 2019.

Độ đã có kế hoạch giảm thời

DGTR đang tiến hành điều

gian tiến hành các vụ kiện chống

tra gần 50 vụ việc bán phá giá từ

bán phá giá được rút ngắn từ 30

Trung Quốc các sản phẩm bao

ngày xuống còn vài ngày.

gồm hóa chất, thép, sợi polyes-

Chính sách này được đưa ra
nhằm bảo vệ các công ty và các
nhà sản xuất trong nước trước
hành vi thương mại không công
bằng. Bộ Thương mại cho biết
gần một nửa các trường hợp

ter, đồng và các loại sợi khác
nhau. Hiện nay, DGTR đã kiến
nghị áp thuế chống bán phá giá
đối với nhiều mặt hàng nhập
khẩu từ Trung Quốc lên Bộ Tài
chính nước này.

chống bán phá giá của nước này

Ấn Độ đã tiến hành các cuộc

liên quan tới hàng hóa Trung

điều tra chống bán phá giá dựa

Quốc và hàng hóa nhâp khẩu từ

trên các kiến nghị được đệ trình

Trung Quốc đang gây thiệt hại

bởi các nhà sản xuất trong nước
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thương mại được dự báo sẽ gây tổn

cũng thông báo đã ngừng xuất khẩu

giữa các bên thì việc leo thang căng

thất cho cả hai.

tôm hùm bông sang Trung Quốc - thị

thẳng thương mại đẩy Úc và Trung

trường tiêu thụ tôm hùm bông lớn

Quốc trước bờ vực một cuộc chiến

nhất của Úc - sau khi Trung Quốc áp

thương mại sẽ khiến hai bên cùng

đặt quy định kiểm tra hải quan mới

gánh chịu tổn thất. Hiện Trung Quốc

với hải sản tươi sống. Trong khi

là đối tác thương mại, thị trường xuất

những vấn đề tồn đọng còn chưa

khẩu lớn nhất của Úc, trong khi Úc lại

được giải quyết thì Trung Quốc đã

là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của

quyết định ngừng nhập khẩu 7 loại

Trung Quốc với tổng kim ngạch

mặt hàng từ Úc gồm than đá, đồng,

thương mại hai chiều năm 2019 lên

gỗ xẻ, lúa mạch, đường, rượu vang

tới 235 tỷ AUD (170 tỷ USD).

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và
Úc lâm vào bế tắc từ năm 2018, khi
Canberra cấm Tập đoàn Huawei
(Trung Quốc) tham gia xây dựng
cho thấy bằng chứng về hành vi bán
phá giá và các thiệt hại nghiêm trọng
do hành vi này gây ra. Kể từ ngày 31
tháng 12 năm 2019, đã có các lệnh
áp thuế chống bán phá giá cuối cùng

mạng viễn thông 5G tại Úc. Quan hệ
ngoại giao giữa hai nước đã trở nên
tồi tệ sau khi Canberra kêu gọi một
cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc
của dịch Covid-19.

có hiệu lực đối với gần 100 sản phẩm

Trong 3 tháng qua, Trung Quốc

của Trung Quốc. Chính phủ đã lập ra

đã có nhiều động thái nhằm vào các

một danh sách quy định gồm 300 sản

nhà xuất khẩu của Úc gồm áp đặt

phẩm mà theo đó nó có thể áp đặt

thuế chống bán phá giá và trợ cấp

các hạn chế và khuyến khích các nhà

nhà nước lên tới 80,5% đối với lúa

sản xuất địa phương bắt đầu sản

mạch Úc, đình chỉ nhập thịt bò từ 5

xuất.

nhà máy chế biến hàng đầu Úc với lý

Trong khi đó, Căng thẳng thương
mại giữa Australia-Trung Quốc trong
năm 2020 đã leo lên nấc thang mới
khi Trung Quốc áp thuế chống bán
phá giá lên rượu vang xuất xứ Úc từ
đầu năm 2021, trong khi Australia để
ngỏ khả năng sẽ kiện Trung Quốc lên
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Tình hình hiện đang đẩy hai nước
đứng trước nguy cơ một cuộc chiến

và tôm hùm.

thuộc thị trường Trung Quốc lớn nhất
thế giới khi hơn 33% tổng kim ngạch
xuất khẩu và 7% Tổng sản phẩm
quốc nội (GDP) dựa vào quan hệ
kinh tế-thương mại với đất nước
đông dân nhất thế giới. Theo Bộ
Thương mại, Úc đạt mức thặng dư

do hải quan Trung Quốc đã phát hiện

thương mại kỷ lục là 77,4 tỷ AUD

chất cấm chloramphenicol trong các
sản phẩm thịt bò từ các lò mổ của Úc
và bắt đầu 2 cuộc điều tra chống bán
phá giá với rượu vang của đối tác.Kể
từ đó, hàng nhập khẩu của Úc bị chú
ý trong khi sinh viên và khách du lịch
Trung Quốc bị cảnh báo không nên
đến Úc vì lo ngại phân biệt chủng tộc.
Hồi đầu tháng 11, Chính phủ Úc
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Nền kinh tế Úc có mức độ phụ

(55,1 tỷ USD) trong năm tài chính
Trước tình căng thẳng hiện nay,

2019-2020, mà đóng góp của thị

giới chuyên gia cho rằng, các hành

trường Trung Quốc mang tính quyết

động của Trung Quốc và Úc được

định.

cho là sẽ khiến nguy cơ một cuộc
chiến thương mại giữa hai nước trở
nên hiện hữu.

Trung Quốc cũng là nhà cung
cấp lớn những mặt hàng thiết yếu đối
với các công nghệ của cuộc cách

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn

mạng công nghiệp 4.0 tại Úc bao

đang gây thiệt hại cho nền kinh tế

gồm internet vạn vật, quản lý kỹ thuật

www.trav.gov.vn 10

Tin Thế Giới

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 45

số và nhiều loại công nghệ khác…
Trong khi đó, Trung Quốc cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn cung và vẫn rất cần nguồn nguyên liệu có chất lượng cao với giá cả hợp lý từ Úc. Thống kê
cho thấy, Trung Quốc nhập khẩu từ Úc hơn 60% lượng quặng sắt, 60% lượng than cốc, gần 25% lượng than cung cấp cho các nhà máy điện và hơn 50%
lượng khí tự nhiên hóa lỏng. Thịt bò, thịt cừu, len, rượu vang và lúa mạch là 5 sản phẩm của Úc giúp nước này thu được hơn 1 tỷ USD mỗi năm từ việc xuất
khẩu sang Trung Quốc.
Theo số liệu của chính phủ Úc, doanh số bán rượu vang của nước này sang Trung Quốc trong năm ngoái đạt mức kỷ lục 1,3 tỷ AUD (900 triệu USD), đưa
Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ rượu vang lớn nhất của quốc gia này.
Các nhà kinh tế nhận định việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Úc từ đầu năm tới là một thông tin bất lợi đối với ngành công nghiệp
trị giá 1,2 tỷ AUD (880 triệu USD)/năm của Úc. Nhìn chung, toàn bộ ngành công nghiệp Úc sẽ bị tổn thương do rượu vang có khả năng rớt giá khi toàn bộ số
lượng sản xuất dành cho thị trường Trung Quốc buộc phải chuyển hướng sang các trị trường khác.
Căng thẳng thương mại leo thang cùng nguy cơ một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Úc khiến cho kinh tế quốc
gai này thiệt hại rất nặng nề. Bên cạnh những tổn thất thương mại ngày càng gia tăng này, Úc phải đối mặt với khoản lỗ thêm 28 tỷ USD đối với xuất khẩu dịch
vụ.
Giới phân tích nhận định căng thẳng thương mại với Úc cũng sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Canberra và vẫn rất cần nguồn nguyên liệu có chất lượng cao và giá cạnh tranh. Do vậy, việc thay thế nguồn cung sẽ không dễ dàng, mà còn là một quyết định khiến
Trung Quốc phải mất chi phí lớn và tốn nhiều thời gian.
Nguồn: The Hindu Business Line
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