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Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp
chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ Cộng hòa Nhân
dân Trung Quốc, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và vùng lãnh thổ Đài Loan
nhập khẩu vào Việt Nam

N

yêu cầu rà soát, trừ trường hợp thời

gày 21 tháng 10 năm 2019,

hạn nộp hồ sơ ít hơn 09 tháng tính

Bộ Công Thương ban hành

đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công

Quyết định số 3162/QĐ-BCT về kết

Thương phải quyết định có tiến hành

quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện

rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán

pháp chống bán phá giá đối với một

phá giá, chống trợ cấp hay không”

số sản phẩm thép không gỉ cán nguội
có xuất xứ Cộng hòa Nhân dân Trung

Các bên liên quan theo quy định

Quốc, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay
-xi-a và vùng lãnh thổ Đài Loan nhập
khẩu vào Việt Nam và quyết định tiếp
tục áp dụng biện pháp chống bán phá
giá đối với các sản phẩm này.
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

tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại
tra và trên cơ sở xem xét các bằng
chứng do bên đề nghị cung cấp”.

thương số 05/2017/QH14 có quyền
nộp hồ sơ yêu cầu rà soát theo
hướng dẫn lập hồ sơ kèm đính kèm

- 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 58 (1) Nghị định 10/2018/NĐ

thông báo này. Phạm vi đề nghị rà

- Điều chỉnh biện pháp chống bán

-CP quy định: “trong thời hạn 60 ngày

soát bao gồm nhưng không giới hạn

phá giá tương ứng với kết quả rà

trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày

bởi các nội dung sau:

soát; hoặc

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

- Phạm vi hàng hóa thuộc đối
tượng áp dụng biện pháp chống bán
phá giá;

- Chấm dứt việc áp dụng biện
pháp chống bán phá giá.
Việc tiến hành các thủ tục liên

bán phá giá, chống trợ cấp, các bên

- Biên độ bán phá giá đang áp

quan đến quá trình rà soát sẽ không

liên quan theo quy định tại Điều 59

dụng đối với một hoặc một số doanh

gây cản trở tới việc áp dụng biện

của Nghị định này có thể nộp Hồ sơ

nghiệp nước ngoài cụ thể;

pháp chống bán phá giá đang có hiệu
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Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương thông báo về việc tiếp nhận

lực.
Hồ sơ theo hướng dẫn phải
được điền đầy đủ và nộp trực tiếp

hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

tới Cơ quan điều tra, trước 17h00
ngày 21 tháng 10 năm 2020 (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

nhập khẩu vào Việt Nam

N

17h00 theo dấu công văn đến của
Cục Phòng vệ thương mại và/hoặc
theo email có thể sẽ không được
chấp nhận.
Hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu
rà soát biện pháp chống bán phá
giá, chống trợ cấp theo đề nghị của
bên liên quan xem tại website:
www.trav.gov.vn./.

vi đề nghị rà soát bao gồm nhưng
không giới hạn bởi các nội dung sau:

hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại
Hàn Dân quốc.
Điều 82 (1) (a) Luật Quản lý ngoại
thương số 05/2017/QH14 quy định:
“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”.

Nguồn: Cục PVTM

hồ sơ đính kèm thông báo này. Phạm

với một số sản phẩm thép hợp kim

¨

*** Lưu ý: Hồ sơ được nộp sau

yêu cầu rà soát theo hướng dẫn lập

áp dụng thuế chống bán phá giá đối

được sơn có xuất xứ từ nước Cộng

Email: giaovq@moit.gov.vn

số 05/2017/QH14 có quyền nộp hồ sơ

Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc

hoặc không hợp kim được cán phẳng,

¨

tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương

Bộ Công Thương ban hành

Cán bộ điều tra:
Bà Vũ Quỳnh Giao

Các bên liên quan theo quy định

gày 24 tháng 10 năm 2019,

Điều 58 (1) Nghị định 10/2018/NĐCP quy định: “trong thời hạn 60 ngày
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- Phạm vi hàng hóa thuộc đối
trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày
có quyết định áp dụng biện pháp

tượng áp dụng biện pháp chống bán
phá giá;

chống bán phá giá, chống trợ cấp

- Biên độ bán phá giá đang áp

chính thức hoặc quyết định mới nhất

dụng đối với một hoặc một số doanh

về kết quả rà soát biện pháp chống

nghiệp nước ngoài cụ thể;

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

- Thiệt hại của ngành sản xuất
trong nước.

yêu cầu rà soát, trừ trường hợp thời

Sau khi kết thúc thời hạn rà soát,

hạn nộp hồ sơ ít hơn 09 tháng tính

căn cứ vào kết luận điều tra, Cục

đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công

Phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ

Thương phải quyết định có tiến hành

trưởng Bộ Công Thương một trong

rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán

các phương án như sau:

phá giá, chống trợ cấp hay không”

- Tiếp tục áp dụng biện pháp
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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.
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 24 tháng
10 năm 2020 (theo giờ Hà Nội), theo địa chỉ sau

Bộ Công Thương gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội
(ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc

N

gày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công
Thương ban hành Quyết định số

3752/QĐ-BCT tiến hành điều tra áp dụng biện
pháp chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn
hoặc dạng tấm có xuất xứ từ Trung Quốc.
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Cục Phòng vệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

thương mại (Cơ quan điều tra) đã tổ chức phiên

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

tham vấn công khai theo hình thức đồng thời

Cán bộ điều tra:

diện các bên liên quan đã có cơ hội trình bày

trực tiếp và trực tuyến. Tại phiên tham vấn, đại
thông tin và ý kiến liên quan đến vụ việc.

- Anh : Hà Trần Nhật Minh

Theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật

– Email: minhhtn@moit.gov.vn

Quản lý ngoại thương, việc điều tra để áp dụng

*** Lưu ý:

biện pháp chống bán phá giá được kết thúc

- 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.
Hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống
bán phá giá, chống trợ cấp theo đề nghị của bên liên quan
xem tại website: www.trav.gov.vn./.

trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra
(tức ngày 03 tháng 9 năm 2020). Tuy nhiên,
trong trường hợp đặc biệt, Bộ Công Thương có
quyền gia hạn thời hạn điều tra thêm 06 tháng.
Để có thêm thời gian xem xét, làm rõ
những vấn đề phát sinh về phạm vi sản phẩm
và những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra,

Nguồn: Cục PVTM
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

căn cứ theo thực tiễn vụ việc và để đảm bảo
việc điều tra được tiến hành một cách toàn
diện, khách quan, ngày 21 tháng 8 năm 2020,
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số
2440/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng
biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn
hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc thêm 06
tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc
là ngày 03 tháng 3 năm 2021.
Trong trường hợp các bên liên quan có
thắc mắc, vui lòng liên hệ:
Cục Phòng vệ thương mại
23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: trangntph@moit.gov.vn; cuongnt@m
oit.gov.vn
Cơ quan điều tra thông báo để các bên liên
quan được biết./.
Quyết

định

xem

tại

website:

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

www.trav.gov.vn 6

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 29

Tin Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lay-xi-a

N

xuất khẩu của Ma-lay-xi-a; (ii) thiệt hại

gày 24 tháng 8 năm 2020,

của ngành sản xuất thép hình chữ H

Bộ Công Thương ban hành

của Việt Nam; và (iii) mối quan hệ

Quyết định số 2251/QĐ-BCT về việc

nhân quả giữa hành vi bán phá giá và

tiến hành điều tra áp dụng biện pháp

thiệt hại của ngành sản xuất thép hình

chống bán phá giá (CBPG) đối với

chữ H trong nước.

một số sản phẩm thép hình chữ H có
mã

HS

7216.33.11,

7216.33.90,

7216.33.19,

7228.70.10

Trong trường hợp cần thiết, căn

và

cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ

7228.70.90 có xuất xứ từ Ma-lay-xi-a

Công Thương có thể áp dụng biện

(hàng hóa bị điều tra).

pháp chống bán phá giá tạm thời để
ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp

Vụ việc được khởi xướng điều tra

tục gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành

dựa trên Hồ sơ yêu cầu do đại diện
ngành sản xuất trong nước nộp vào
ngày 06 tháng 11 năm 2019 và được
nộp hoàn thiện bổ sung theo yêu cầu
vào ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Ngành sản xuất thép hình chữ H
trong nước đã cáo buộc các sản
phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ
Ma-lay-xi-a đã và đang bán phá giá
vào thị trường Việt Nam gây ra thiệt
hại đáng kể cho ngành sản xuất thép
hình chữ H của Việt Nam. Cụ thể,
theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải

quan, lượng nhập khẩu hàng hóa bị

xuất trong nước giảm, tồn kho tăng cả

điều tra ở mức không đáng kể trong

về tuyệt đối và tương đối so với sản

giai đoạn trước giai đoạn điều tra. Tuy

lượng sản xuất.

nhiên, lượng nhập khẩu này đã tăng
mạnh trong giai đoạn điều tra và năm
liền trước giai đoạn điều tra, lần lượt

sản xuất trong nước.
Bộ Công Thương sẽ thực hiện
việc thẩm tra, xác minh lại các thông
tin do các bên liên quan cung cấp

Các bước tiếp theo:

trước khi hoàn thành kết luận điều tra

Theo quy định pháp luật, sau khi

chính thức về vụ việc. Đồng thời, Bộ

ở mức trên 17 nghìn tấn và gần 65

khởi

Công

Công Thương cũng sẽ tổ chức tham

nghìn tấn. Điều này dẫn đến những

Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra

vấn công khai để các bên liên quan

tác động tiêu cực cho hoạt động của

cho các bên liên quan để thu thập

trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin,

ngành sản xuất trong nước, thể hiện

thông tin nhằm phân tích, đánh giá

bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi

ở các chỉ số như lượng bán, thị phần,

các nội dung cáo buộc gồm: (i) hành

đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

doanh thu, lợi nhuận của ngành sản

vi bán phá giá của các doanh nghiệp

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

xướng

điều

tra,

Bộ

Bộ Công Thương khuyến nghị tất
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cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân
phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng
ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần
thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích
của mình theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán
phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng
plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng

Bộ Công Thương có thể áp dụng thuế chống bán
phá giá có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa bị áp
thuế trong thời hạn 90 ngày trước khi áp dụng thuế
chống bán phá giá tạm thời. Vì vậy, Bộ Công Thương
khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trong quá trình ký kết
hợp đồng nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng
hàng hóa bị điều tra cần lưu ý về khả năng áp dụng
thuế chống bán phá giá tạm thời và thuế chống bán
phá giá có hiệu lực trở về trước.

hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a

N

gày 20 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng
Bộ Công Thương ban hành Quyết định

số 1900/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán
phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các
polyme từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-

Thông tin liên hệ:

xi-a (mã số vụ việc: AD07).

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt
Nam

Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng
plastic (BOPP) bị áp dụng thuế chống bán phá giá
chính thức thuộc mã HS: 3920.20.10, 3920.20.91.
Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29
tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy

Điện thoại: +84 (24) 73037898

định chi tiết một số nội dung về các biện pháp

- Chị Vũ Quỳnh Giao – Phòng Điều tra bán phá giá
và trợ cấp: giaovq@moit.gov.vn.
- Anh Nguyễn Đức Trọng – Phòng Điều tra Thiệt
hại và Tự vệ: trongnd@moit.gov.vn.

phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TTBCT) quy định như sau:
"Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn
trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm
thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức

Quyết định xem tại website: www.trav.gov.vn./.

đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng

Nguồn: Cục PVTM
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong
các trường hợp sau:
1. Hàng hóa trong nước không sản xuất
được;
2. Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng
hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất
trong nước đó không thể thay thế được;
3. Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng
hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp
được sản xuất trong nước;
4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh
trực tiếp được sản xuất trong nước không được

www.trav.gov.vn 8
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bán trên thị trường trong nước

nghị các doanh nghiệp gửi Hồ

trong cùng điều kiện thông

sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng

thường;

dịch vụ công trực tuyến theo địa

5. Hàng hóa tương tự, hàng
hóa cạnh tranh trực tiếp được
sản xuất trong nước không đáp
ứng đủ lượng sử dụng trong
nước;
6. Hàng hóa nhập khẩu nằm
trong tổng lượng đề nghị miễn
trừ quy định từ khoản 1 đến
khoản 5 Điều này phục vụ mục
đích nghiên cứu, phát triển và
các mục đích phi thương mại

https://

dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới
Cục

Phòng

vệ

thương

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều
16 Thông tư 37/2019/TT-BCT,
Phòng

vệ

thương

mại

(PVTM) đề nghị các doanh
nghiệp đáp ứng các điều kiện
được miễn trừ nộp hồ sơ đề
nghị miễn trừ áp dụng biện pháp
chống bán phá giá (vụ việc
AD07) bao gồm các tài liệu
được quy định tại Điều 14 và
Phụ lục III Thông tư 37/2019/TTBCT.
Căn cứ Khoản 3 Điều 16
Thông tư 37/2019/TT-BCT, đề

trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số
sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất
xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và

mại

trước 17h ngày 24 tháng 9 năm
2020.
Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra Điều tra bán
phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền,

khác."

Cục

chỉ:

Thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 7303
7898
Anh Hà Trần Nhật Minh,
email: minhhtn@moit.gov.vn
Cục Phòng vệ thương mại
trân trọng thông báo./.

Đại Hàn Dân Quốc

N

gày 29 tháng 6
năm

2020,

Bộ

Công Thương ban hành
Quyết định số 1715/QĐBCT về việc tiến hành điều
tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với
một số sản phẩm đường
lỏng chiết xuất từ tinh bột
ngô (còn gọi là HFCS) xuất

theo quy định của pháp luật

câu hỏi là trước 17h00

về phòng vệ thương mại.

xứ từ Cộng hòa Nhân dân

ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Trung Hoa và Đại Hàn Dân

Liên quan tới đề nghị

khác, đề nghị các công ty

gia hạn nộp bản trả lời câu

thực hiện theo hướng dẫn

hỏi, Cơ quan điều tra đồng

trong bản câu hỏi điều tra

ý gia hạn thời gian trả lời

được ban hành kèm theo

bản câu hỏi điều tra cho

công văn số 570/PVTM-P2

các Bên liên quan trên

ngày 21 tháng 7 năm 2020

đến 17h00 ngày 28 tháng 9

của Cục Phòng vệ thương

năm 2020 (giờ Hà Nội).

mại. Cơ quan điều tra trân

Sau thời hạn nêu trên, Cơ

trọng thông báo./.

Quốc.
Ngày 21 tháng 7 năm
2020,

Cục

Phòng

vệ

thương mại đã ban hành

Tải hướng dẫn nộp và theo

Công văn số 570/PVTM-P2

dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện

cho các công ty sản xuất

pháp phòng vệ thương mại tại

trong nước và các nhà

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

nhập khẩu về việc ban
hành Bản câu hỏi điều tra

Nguồn: Cục PVTM trong vụ việc này. Theo đó,

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

thời hạn để gửi bản trả lời

quan điều tra có thể sử
dụng các dữ liệu sẵn có

Đối với các nội dung

Nguồn: Cục PVTM
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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 đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc

N

gày 29 tháng 6 năm 2020,

Thông tin liên hệ:

Bộ Công Thương ban hành

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ

Quyết định số 1715/QĐ-BCT về việc

cấp

tiến hành điều tra áp dụng biện pháp

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ

chống bán phá giá đối với một số sản

Công Thương

phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh
bột ngô (còn gọi là HFCS) xuất xứ từ
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và
Đại Hàn Dân Quốc.
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 02 tháng 10 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 tham gia, hợp tác
đầy đủ trong suốt quá trình điều tra.

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn
Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để

quan trong quá trình điều tra sẽ được

Cơ quan điều tra xem xét và đưa ra

thực hiện theo đúng quy định pháp

kết luận điều tra của vụ việc. Trong

luật về bảo mật thông tin tại Điều 11

trường hợp Cơ quan điều tra không

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15

nhận được thông tin trả lời đúng hạn

tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết

của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước

một số điều của Luật Quản lý ngoại

ngoài hoặc trong trường hợp thông tin

thương về các biện pháp phòng vệ

cung cấp không chính xác, không đầy

thương mại.

đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra
sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa
ra kết luận theo quy định tại Điều 75
Luật Quản lý ngoại thương.

Điện thoại: +84 (24) 2220 5304
(Chị Lê Thị Kim Phụng)
Email: phungltk@moit.gov.vn.
Danh sách tài liệu gửi kèm:
- Công văn số 673/PVTM-P1 về
việc ban hành bản câu hỏi điều tra đối

Cách thức trả lời các phần trong

với nhà sản xuất, xuất khẩu nước

bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình

ngoài trong vụ việc AD11 xem tại đây;

thức nộp và thời hạn nộp được
hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi

Các thông tin, số liệu cung cấp

dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ

trong quá trình trả lời bản câu hỏi của

quan điều tra đề nghị doanh nghiệp

Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận

đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời và

thông tin vụ việc của các bên liên

nộp bản trả lời đúng thời hạn.

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

Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

- Bản câu hỏi điều tra dành cho
các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu
nước

ngoài

xem

tại

website:

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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Ủy ban Châu Âu ra kết luận cuối cùng vụ việc điều tra rà soát lần 2 việc áp dụng biện pháp tự vệ đối
với sản phẩm thép nhập khẩu

T

háng 7 năm 2020, Uỷ ban châu Âu (EC)
đã công bố kết quả điều tra rà soát lần 2

việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với 28 nhóm sản
phẩm thép nhập khẩu từ các vùng/lãnh thổ trong đó
có Việt Nam. Trong đó, EC kết luận sẽ tiếp tục áp
dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan (TRQ) và áp
thuế 25% ngoài hạn ngạch, đồng thời đưa ra một
số điều chỉnh trong việc áp dụng biện pháp tự vệ,
cụ thể như sau:
- Hạn ngạch phân bổ riêng cho từng quốc gia
được chuyển từ phân bổ theo năm sang phân bổ
theo quý.
- Tiếp tục giữ cơ chế chuyển hạn ngạch không
sử dụng hết trong quý này sang quý sau.

pháp tự vệ do thị phần nhập khẩu sản phẩm nhóm

Quyết định này được EC đưa ra sau khi rà soát

này đã tăng lên 4,87% trong năm 2019 và loại trừ

các tác động kinh tế của Covid-19, hiệu lực của

nhóm 4A (thép tấm mạ kim loại dành cho ô tô) do

biện pháp tự vệ hiện tại và ý kiến lập luận của các

thị phần nhập khẩu sản phẩm thuộc nhóm này đã

bên liên quan, đánh giá diễn biến của việc sử dụng

giảm còn 1,23% trong năm 2019. Theo quy định

TRQ trong năm thứ 2 áp dụng biện pháp và cân

của WTO, trong trường hợp thị phần nhập khẩu

nhắc lợi ích công chúng EU, đảm bảo giữ vững các

sản phẩm bị điều tra từ một nước đang phát triển

thị trường nhập khẩu truyền thống của EU.

chiếm thấp hơn 3% và tổng thị phần nhập khẩu từ
các nước đang phát triển có thị phần thấp hơn 3%
đó không vượt quá 9% tổng nhập khẩu sản phẩm bị
điều tra thì nước đang phát triển đó được loại trừ
áp dụng biện pháp tự vệ.
Đồng thời, Việt Nam được phân bổ hạn ngạch
riêng đối với nhóm 9, các nhóm còn lại áp dụng hạn
ngạch chung với các nước còn lại, cụ thể:

- Thay đổi cơ chế tiếp cận hạn ngạch chung
dành cho các nước khác của các quốc gia được
phân bổ hạn ngạch riêng.
Căn cứ vào kết luận nêu trên, Việt Nam tiếp tục
bị áp dụng biện pháp tự vệ đối với 04 nhóm sản

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi thông tin
vụ việc và trong trường hợp cần thiết, sẽ phối hợp
với Hiệp hội thép Việt Nam và các doanh nghiệp
liên quan có các hành động cần thiết để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của ngành thép xuất
khẩu của Việt Nam.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng
vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương
mại, Bộ Công Thương – 25 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 –
Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Thúy. Di động:
0904.545.869.
Nguồn: Cục PVTM

phẩm bị điều tra: nhóm 2 (thép tấm cán nguội),
nhóm 5 (thép mạ, phủ, tráng), nhóm 9 (thép tấm
không gỉ), nhóm 24 (ống thép đúc). Đáng lưu ý là
trong lần rà soát này, EC đã bổ sung nhóm 5 vào
nhóm các sản phẩm từ Việt Nam bị áp dụng biện
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Việt Nam

Philippines chấm dứt vụ việc và không áp dụng biện pháp tự vệ với các
sản phẩm kính nổi nhập khẩu

N

111 ngàn tấn. So với cùng kỳ 2018

gày 29 tháng 6 năm 2020,

(khoảng 62 ngàn tấn), lượng nhập

Bộ Công Thương Philip-

khẩu tăng 80%.

pines (DTI) đã ban hành Kết luận cuối
cùng trong vụ việc điều tra áp dụng

- Sau khi điều tra, DTI cho rằng

biện pháp tự vệ đối với một số sản

không có sự thiệt hại đáng kể đối với

phẩm kính nổi nhập khẩu. Theo đó,

ngành sản xuất trong nước của Phil-

DTI quyết định chấm dứt vụ việc và

ippines, mặc dù có một số tiêu chí

không áp dụng biện pháp tự vệ đối

kinh tế bị ảnh hưởng.DTI cũng cho

với các sản phẩm kính nổi bị điều tra.

rằng khả năng hàng hóa nhập khẩu
vào Philippines tăng trong tương lai

Các nội dung chính trong Kết luận

gần là khá thấp. Do đó, khó có khả

này được tóm tắt như sau:
- Chỉ có 01 nhà sản xuất kính nổi
duy nhất tại Philippines là Tập đoàn
Pioneer Float Glass Manufacturing
(PFGMI). Do đó, số liệu do nhà sản
xuất nhà cung cấp có thể đại diện cho
toàn bộ ngành sản xuất trong nước.
- Kính nổi, bao gồm kính nổi trong
suốt, kính nổi màu và kính nổi phản
quang sản xuất tại Philippines là sản
phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực
tiếp với hàng nhập khẩu. Mã AHTN
của

hàng

7005.10.90,

hóa

nhập

khẩu

7005.21.90

là:
và

7005.29.90. Kính nổi trong suốt là mặt
hàng nhập khẩu chủ đạo, chiếm 44 –
49% tổng lượng các loại kính nổi
nhập khẩu.

Đài Loan và Thái Lan.
- Trong giai đoạn 2013 – 2018,
lượng nhập khẩu vào Philippines lần
lượt khoảng 9 ngàn tấn (2013), 67

- Các nguồn nhập khẩu bao gồm:

ngàn tấn (2014), 104 ngàn tấn (2015),

Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia,

107 ngàn tấn (2016), 82 ngàn tấn

Malaysia, Ả Rập Xê Út, Iran, Các tiểu

(2017) và 137 ngàn tấn (2018). Giai

vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE),

đoạn tăng nhanh nhất là 2014, với

Myanamar, Thái Lan, Nhật Bản, Sing-

mức tăng 641% so với cùng kỳ 2013.

pore, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Isarel và Đài

Giai đoạn 2017 có sự sụt giảm 24%

Loan

so với 2016 nhưng có sự phục hồi

- Các nhà xuất khẩu chủ yếu đến
từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia,

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

vượt bậc trong năm 2018 (tăng 68%
so với 2017). Trong 6 tháng đầu năm
2019, lượng nhập khẩu vào khoảng

năng sự nhập khẩu này dẫn tới thiệt
hại nghiêm trọng hay làm suy yếu vị
thế của ngành sản xuất trong nước.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại
nước ngoài, Cục Phòng vệ thương
mại, Bộ Công Thương – 25 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./.

Nguồn: Reuters
Nguồn: Cục PVTM
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Indonesia gia hạn thời hạn điều tra vụ việc điều
tra chống bán phá giá thép mạ nhôm kẽm có
xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc

L

iên quan tới việc Indonesia
điều tra chống bán phá giá

đối với thép mạ nhôm kẽm của Việt
Nam và Trung Quốc, ngày 24 tháng
8 năm 2020, Ủy ban chống bán phá
giá Indonesia (KADI) đã thông báo
gia hạn vụ việc thêm 6 tháng.
Nguyên nhân của việc gia hạn
được lý giải là do tác động của dịch
bệnh COVID-19, KADI cần thêm
thời gian để tiến hành các thủ tục
điều tra.
Trước đó, ngày 30 tháng 7 năm
2020, KADI công bố dự thảo kết
luận điều tra của vụ việc. Theo đó,
KADI cho rằng tôn lạnh của Việt
Nam đang bán phá giá và đã gây ra
thiệt hại cho các công ty tôn lạnh
của Indonesia.
Ngày 13 tháng 8 năm 2020,
Cục PVTM đã gửi thư phản đối một
số nội dung bất hợp lý trong dự
thảo kết luận của KADI. Ngày 18

Ấn Độ gia hạn thuế chống bán phá giá trong 3
tháng đối với sản phẩm soda kiềm nhập khẩu từ
Trung Quốc, Hàn Quốc

tháng 8 năm 2020, Cục PVTM đã
phối hợp với Thương vụ Việt Nam
tại Indonesia chuẩn bị tài liệu và
tham dự phiên tham vấn công khai
trong vụ việc. Cục cũng phối hợp
với doanh nghiệp liên quan thể hiện
các quan điểm trong phiên tham
vấn riêng với KADI.
Trong thời gian tới Cục PVTM
sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh
nghiệp liên quan theo dõi sát vụ
việc, để đảm bảo quyền và lợi ích
cho các DN Việt Nam.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại
nước ngoài, Cục Phòng vệ thương
mại, Bộ Công Thương – 25 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; ducp
g@moit.gov.vn./.

Ấ

n Độ gia hạn thuế chống bán
phá giá đối với sản phẩm soda

kiềm ( nhập khẩu từ Trung Quốc và
Hàn Quốc đến tháng 11/2020. Thuế
được gia hạn ngay sau khi xem xét đề
nghị của Tổng vụ phòng vệ thương mại
Ấn Độ về việc gia hạn thuế chống bán
phá giá hiện tại đối với chất hóa học
nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn
Quốc.
Ủy ban Thuế và Hải quan trung
ương Ấn Độ (CBIC) cho biết trong 1

Nguồn: Cục PVTM
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thông báo ngày 17/8/2020, thuế chống

bán phá giá được áp dụng đối với chất
hóa học nhập khẩu từ Trung quốc và
Hàn Quốc vẫn có hiêu lực cho đến hết
ngày 17/11/2020, trừ khi bị thu hồi, thay
thế hoặc sửa đổi trước đó.
Thuế chống bán phá giá được áp
lần đầu tiên vào năm 2012 đối với một
số quốc gia khác nhau để bảo vệ ngành
công nghiệp trong nước khỏi hàng
nhập khẩu giá rẻ. Sau đó thuế được áp
dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu
từ Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 2015
trong thời hạn 5 năm.

Nguồn: Reuters
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Trung Quốc tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia

N

Birmingham cho biết trong 1 thông

gày 18/8/2020 Trung Quốc

báo “quyết định điều tra chống bán

cho biết tiến hành điều tra

phá giá đối với rượu vang của Aus-

chống bán phá giá đối với rượu vang

tralia rất đáng thất vọng và xấu hổ.

nhập khẩu từ Australia, động thái này

Trung Quốc cũng thông báo với Aus-

sẽ làm trầm trọng căng thẳng giữa hai

tralia rằng họ đang xem xét tiến hành

quốc gia và làm giảm 1/5 giá cổ phiếu

điều tra chống trợ cấp. Đồng thời ông

của nhà sản xuất rượu vang lớn nhất

Simon Birmingham khẳng định rượu

của Australia.

vang của Australia không bán dưới

Bộ Thương mại Trung Quốc
(MOFCOM) cho biết trong một thông
thông báo sẽ tiến hành điều tra xem
xét rươu vang nhập khẩu từ Australia
trong các lô hàng rượu từ 2 lít trở
xuống sản xuất năm 2019. MOFCOM
cũng sẽ xem xét bất kỳ thiệt hại nào
đối với ngành công nghiệp rượu của
Trung Quốc trong giai đoạn 20152019.
Cuộc điều tra được tiến hành dựa
trên yêu cầu của Hiệp hội đồ uống có
cồn Trung Quốc, đề nghị cơ quan
quản lý xem xét 10 nhà sản xuất rượu
của Australia bao gồm cả Treasury
Wine Estates, nhà sản xuất rượu
Penfolds và Accolade.

giá thị trường và hàng xuất khẩu
Cổ phiếu của Treasury Wine Es-

Trung Quốc là thị trường hàng

tates, nhà sản xuất rượu độc lập lớn

đầu cho xuất khẩu rượu vang của

nhất thế giới đã giảm tới 20%.

Australia và cũng là đối tác thương

Công ty này cho biết trong một
tuyên bố sẽ hợp tác với bất kỳ yêu
cầu cung cấp thông tin nào từ các cơ
quan có thẩm quyền của Trung Quốc

mại lớn nhất của Australia với kim
ngạch thương mại hai chiều trị giá
235 tỷ đô la Australia (170 tỷ USD)
vào năm ngoái

hoặc Australia và vẫn cam kết coi

Trung Quốc gần đây đã áp đặt

Trung Quốc là “thị trường ưu tiên”.

thuế chống bán phá giá đối với lúa

Hãng rượu Accolade không đưa ra

mạch của Australia, đình chỉ nhập

bình luận nào.

khẩu thịt bò và cảnh báo sinh viên và

Cuộc điều tra diễn ra trong bối
cảnh căng thẳng gia tăng giữa 2 quốc
gia sau khi Australia kêu gọi điều tra
quốc tế về nguồn gốc của nCOV.

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

khách du lịch Trung Quốc rằng không
an toàn khi đến Australia vì cáo buộc
phân biệt chủng tộc.
Bộ trưởng thương mại Úc Simon

không được chính phủ trợ cấp”.
Hiệp hội đồ uống có cồn Trung
Quốc cho biết các nhà sản xuất rượu
của Australia đã bán phá giá trong
những năm qua và chiếm thị phần từ
các công ty trong nước, dẫn đến các
công ty địa phương rơi vào suy thoái
về điều kiện sản xuất và hoạt động.
Hiệp hội cho biết nhập khẩu rượu
vang Australia của Trung Quốc đã
tăng từ 5,67 triệu lít trong năm 2015
lên 12,08 triệu lít trong năm 2019. Thị
phần rượu trong nước giảm từ
74,43% xuống còn 49,58% so với
cùng kỳ.
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Các số liệu của ngành công
nghiệp Australia cho thấy nước này

DGTR xem xét gia hạn thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm

bán nhiều rượu sang Trung Quốc

của Trung Quốc

hơn Pháp với xuất khẩu đạt 1,1 tỷ
đô la Australia (795 triệu USD) trong
năm 2019-2020, chiếm 37% thị
phần nhập khẩu của Trung Quốc.
Tony Battaglene, Giám đốc điều
hành của công ty Australian Grape
& Wine Inc, cho biết động thái của
Trung Quốc là đầy bất ngờ và có
thể dấn đến việc áp thuế đối với
khoảng 1200 nhà sản xuất rượu
vang của Australia đang xuất khẩu
sản phẩm sang Trung Quốc.
Trước đó, Trung Quốc cũng đã
điều tra đối với lúa mạch nhập khẩu
từ Australia và quyết định áp thuế
chống bán phá giá tới hơn 80% đối
với mặt hàng này vào thời điểm
Australia đề nghị cộng đồng quốc tế
điều tra độc lập về sự xuất hiện của
dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Australia cho rằng việc Trung Quốc áp
thuế chống bán phá giá đối với lúa
mạch của nước này là biện pháp trả
đũa nhằm vào Australia.
Nguồn: Bloomberg

C

ông ty nội địa Ấn Độ Bharat
Forge Ltd đã khiếu nại với cơ

quan điều tra của Bộ Thương mại Ấn
Độ, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại
(DGTR) về việc xem xét thuế đối một
số linh kiện ô tô được sử dụng trong
lắp ráp xe thương mại hạng nặng và
hạng trung nhập khẩu từ Trung Quốc.
Bộ Thương mại đã bắt đầu tiến
hành rà soát xem liệu có cần tiếp tục

hàng hóa đang bị áp thuế ở Trung
Quốc có giá cao khi bán ở Ấn Độ.
Thời gian điều tra từ 1 tháng 4 năm
2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.
Giai đoạn điều tra thiệt hại từ tháng 4
năm 2016 đến hết tháng 3 năm 2019.
Ấn Độ
bán phá giá

tiến hành điều tra chống
và rà soát hoàng hôn

hằng năm để kiểm tra xem liệu ngành

sản xuất trong nước có bị tổn hại do sự
áp thuế chống bán phá giá hiện nay đối đã áp thuế chống bán phá đối với các gia tăng của hàng nhập khẩu hay
với việc nhập khẩu một số linh kiện ô tô sản phẩm linh kiện ô tô của Trung không. Như một biện pháp bảo hộ,
từ Trung Quốc hay không.
Quốc, có hiệu lực trong vòng 5 năm. nước này áp đặt thuế được thực hiện
Công ty Bharat Forge Ltd đã khiếu Đến tháng 10 năm 2015, mức thuế theo quy định của Tổ chức thương mại
nại lên DGTR yêu cầu tiếp tục áp thuế chống bán phá giá tiếp tục được gia Thế giới (WTO), nhằm bảo vệ các nhà
chống bán phá giá đối với sản phẩm hạn thêm 5 năm nữa sau khi DGTR sản xuất nội địa cũng như ngành công

này có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện đã tiến hành rà soát hoàng hôn lần đầu nghiệp trước hành vi thương mại
không công bằng từ nước ngoài.
có những bằng chứng cáo buộc rằng tiên.
các sản phẩm linh kiện ô tô của Trung

Mức thuế chống bán phá giá áp
Quốc có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn dụng đối với linh kiện ô tô của Trung
việc bán phá giá hàng hóa từ Trung Quốc hiện nay đang có hiệu lực đến

Nguồn: Financial Express

Quốc và gây ra thiệt hại cho ngành sản ngày 20 tháng 10 năm 2020. Đơn
xuất trong nước.
khiếu nại của các công ty nội địa Ấn Độ
Ngày 12 tháng 4 năm 2010, Ấn Độ có đầy đủ chứng cứ rằng giá bán của
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Tin Thế Giới

Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với axit photphoric từ
Hàn Quốc
cho phép theo cơ chế của Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO). Hàn Quốc là đối tác
thương mại chủ chốt của Ấn Độ. Mức thuế
này nhằm đảm bảo các thông lệ thương mại
công bằng và tạo ra một sân chơi bình đẳng
cho các nhà sản xuất trong nước trước các
nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài.

V

ừa qua, Ấn Độ đã áp thuế chống
bán phá giá đối với axit photphoric

từ Hàn Quốc có hiệu lực trong vòng 5 năm
nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước
khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ. Thuế chống bán
phá giá được áp đặt sau khi cơ quan điều tra
của Bộ Thương mại, DGTR kết luận trong
cuộc điều tra khẳng định rằng mặt hàng Axit
photphoric nhập khẩu từ Hàn Quốc có hành vi
bán phá giá tại thị trường Ấn Độ có ảnh
hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất
trong nước.
Mức thuế chống bán phá giá được áp
dụng là 137 USD / tấn,sẽ có hiệu lực trong
thời hạn 5 năm (trừ khi bị thu hồi, thay thế
hoặc sửa đổi trước khi hết hạn hiệu lực) kể từ
ngày Bộ Tài chính Ấn Độ công bố thông báo
này. Việc áp thuế chống bán phá giá được

Theo quy định của thương mại quốc tế,
bán phá giá xảy ra khi một loại hàng hóa
được xuất khẩu sang thị trường nước khác

Hàn Quốc chấm dứt thuế chống bán
phá giá đối với van khi nén Nhật Bản

H

àn Quốc đã ngừng áp thuế chống bán phá giá đối
với van khí nén (pneumatic valves) sản xuất tại

Nhật Bản sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa
ra phán quyết rằng biện pháp này vi phạm các quy tắc của
quốc tế.
Vừa qua, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật
Bản đã đưa ra thông báo mới nhất trước bối cảnh tranh chấp
thương mại giữa hai nước đang có diễn biến xấu.

với mức giá thấp hơn mức giá hàng hóa

Được biết trước đó, Hàn Quốc đã áp mức thuế từ 12%

tương tự bán trên thị trường nội địa của nước

đến 23% đối với mặt hàng van khí nén của Nhật Bản vào

xuất khẩu. Hành động bán phá giá sẽ tác

tháng 8 năm 2015 và có hiệu lực trong vòng 5 năm, với lý do

động đế giá của sản phẩm đó ở nước nhập

các sản phẩm của Nhật Bản gây thiệt hại nghiêm trọng cho

khẩu, gây ra thiệt hại cho các ngành sản xuất

các nhà sản xuất trong nước do nhập khẩu giá rẻ không

trong nước. Ở Ấn Độ, hành vi bán phá giá

công bằng. Các nhà cung cấp van khí nén của Nhật Bản

phải được điều tra kỹ lưỡng và thận trọng bởi

chiếm thị phần hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực sản

tổ chức có thẩm quyền như DGTR. Sau khi

xuất van khí nén này, loại van này kiểm soát dòng khí và

tiến hành điều tra, DGTR sẽ có kết luận liệu

được sử dụng trong các ứng dụng như sản xuất chip và sản

hành vi bán phá giá các hàng hóa đó có ảnh

xuất động cơ ô tô.

hưởng đến các ngành công nghiệp trong
nước hay không. Sau khi đã xác định được
hành vi bán phá giá và thiệt hại, mức thuế sẽ
được DGTR đưa ra. Việc áp dụng thuế chống
bán phá giá được thực hiện theo quy định của
Tổ chức thương mại Thế giới (WTO).
Nguồn: Financial Express
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Tháng 3 năm 2016, Nhật Bản đã đưa vấn đề này lên
WTO, cho rằng xuất khẩu van cao cấp của Nhật Bản khác
với các loại van được sản xuất tại Hàn Quốc về giá trị và
chức năng. Tháng 4 năm 2018, Cơ quan giải quyết tranh
chấp của WTO đã đưa ra phán quyết phần lớn có lợi cho
Nhật Bản nhưng đã tránh các quyết định về một số điểm
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tranh chấp, ngay sau đó

Canada chiếm ưu thế trong vụ tranh kiện với Hoa Kỳ tại WTO

cả hai bên đều đệ đơn
kháng cáo lên WTO.
Tháng 9 năm 2019 ,
Cơ quan phúc thẩm của

G

xung đột trong quan hệ thương mại giữa

rằng các mức thuế này là

Hoa Kỳ và Canada suốt hơn 3 thập niên

không hợp lý và kêu gọi

qua. Hồi tháng 11 năm 2017, Ca-na-đa

Hàn Quốc có động thái

đã quyết định kiện Hoa Kỳ lên WTO, sau

sửa chữa. Vào tháng 5

khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế

vừa qua, Hàn Quốc cho

nhập khẩu lên tới 18,19% đối với các sản

biết nước này sẽ không

phẩm gỗ xẻ của Ca-na-đa. Chính quyền

gia hạn các thuế chống

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho

bán phá giá sau khi các

rằng động thái trên là xác đáng sau khi

mức thuế này đã hết hiệu

kết luận Canada đã có những mức trợ

lực.

cấp không công bằng và bán phá giá sản

khẩu khoảng 3,7 tỷ yên (
tương đương với 35 triệu
đô la) loại van này sang

phẩm này tại thị trường Hoa Kỳ. Còn về
phia Ca-na-đa, Ngoại trưởng Chrystia
Freeland gọi mức thuế quan này là

lấp vào các vị trí còn trống trong Ban hội
thẩm gồm 7 người – bộ phận có tiếng nói
cuối cùng trong việc giải quyết tranh chấp
thương mại giữa 164 thành viên của tổ
chức thương mại lớn nhất thế giới. Ngày
3 tháng 2 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa
Kỳ đã công bố rà soát hành chính lần thứ
nhất (First Administrative Review) về thuế
chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp
phương pháp "zeroing" (quy về 0) của

đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu

Hoa Kỳ là trái với các quy định của WTO.

từ Ca-na-đa.

Cách tính này được cho là gây bất lợi cho
các doanh nghiệp xuất khẩu do đẩy thuế
nhập khẩu hàng hóa lên cao hơn..

"không công bằng và phi lý."

Hàn Quốc mỗi năm và

Trong các vụ kiện lên WTO, Hoa Kỳ

các nhà sản xuất Nhật

đã nhiều lần thua kiện vì việc dụng sử

Bản đã phải chịu thêm

dụng cách tính thuế "quy về 0" - phương

khoảng 2 tỷ yên thuế bổ

pháp gây tranh cãi nhất trong thực tiễn áp

sung trong vòng 5 năm

dụng biện pháp chống bán phá giá trên

qua.

thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia thường
Nguồn: Reuters

chối cân nhắc những người được chỉ định

trong những vấn đề chính gây

WTO đã ra phán quyết

Nhật Bản đã xuất

tháng 12 năm 2019 do phía Hoa Kỳ từ

ỗ xẻ mềm của Canada là một

xuyên sử dụng phương pháp này khi tính
toán biên độ phá giá.

Trong quá khứ,

WTO từng hơn 20 lần ra phán quyết rằng
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Một ban hội thẩm đã xác định rằng
các loại thuế mà phía Hoa Kỳ áp đặt đối
với Canada đã vi phạm các quy tắc

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra

thương mại toàn cầu, đặc biệt là các

quyết định sơ bộ về việc giảm thuế đối

mức trợ cấp của chính phủ Canada . Năm

với sản phẩm gỗ mềm nhập khẩu từ Ca-

ngoái, một ban hội thẩm khác của WTO

na-đa và trong tháng 8 tới, Hoa Kỳ sẽ đưa

đã ra phán quyết giữ nguyên thuế chống

ra quyết định cuối cùng cùng với các mức

bán phá giá của Hoa Kỳ đối với gỗ xẻ của

thuế thấp hơn sẽ có hiệu lực ngay lập

Canada , khiến Canada kháng cáo ngay

tức.

sau đó.
Trong khi đó, tại WTO, vụ việc tranh

Các nhà sản xuất gỗ xẻ của Canada

chấp giữa Hoa Kỳ và Ca-na-đa hiện vẫn

đã hoan nghênh quyết định của WTO về

còn đang diễn ra nhưng đã đình trệ kể từ

tranh chấp của Canada với đối tác
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Tin WTO
thương mại lớn nhất về xuất

WTO chấp nhận yêu cầu của Ấn Độ - Hoa Kỳ trì hoãn báo cáo về

khẩu gỗ xẻ mềm với Hoa Kỳ,
cáo buộc rằng các biện pháp

tranh chấp gia cầm

mà Hoa Kỳ áp dụng là không
công bằng, thiên vị và thiếu
sót.

Ấ

n Độ và Hoa Kỳ một lần nữa
yêu cầu Tổ chức Thương mại

Cơ quan giải quyết tranh

Thế giới (WTO) trì hoãn báo cáo của

chấp của WTO tuyên bố

ban hội thẩm về việc Ấn Độ tuân thủ

rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ

phán quyết đưa ra trong vụ tranh chấp

và Ủy ban Thương mại Quốc

gia cầm với Hoa Kỳ, vì cả hai bên hy

tế Hoa Kỳ đã sai lầm vào

vọng sẽ giải quyết vấn đề theo cách

năm 2017 khi họ áp thuế

song phương.

chống trợ cấp đối với xuất
khẩu gỗ xẻ của Canada. Đặc
biệt, ban hội thẩm đồng ý với
lập luận của Canada rằng Bộ
Thương mại Hoa Kỳ đã mắc
một số sai sót trong việc xác
định giá gỗ thông thường
của Canada mà cơ quan này
sử dụng để xác tính toán
trong sản xuất.
Nguồn: Canada Forest

Ban Hội thẩm thông báo cho Cơ
quan giải quyết tranh chấp (DSB) rằng
hai bên đã cùng nhau yêu cầu ban hội
thẩm trì hoãn việc ban hành báo cáo của
mình một lần nữa. Ban hội thẩm đã chấp
nhận yêu cầu của các bên và theo đó,
dự kiến sẽ ban hành báo cáo cuối cùng
của mình vào cuối tháng 3 năm 2021.
Ấn Độ khẳng định rằng họ đã thực
hiện tất cả các biện pháp để phòng
chống cúm gia cầm, sao cho phù hợp
với những gì đã được Cơ quan giải
quyết tranh chấp WTO yêu cầu sau khi
nước này thua kiện vào đầu năm 2015,
do Hoa Kỳ đệ đơn ngăn chặn nhập khẩu
gia cầm từ nước này. .

Trên thực tế, nhập khẩu gia cầm từ

thuế nhập khẩu có thể khiến chân gà giá

Hoa Kỳ đã tăng đáng kể, từ 0,53 triệu

rẻ từ Hoa Kỳ thay thế các sản phẩm nội

USD trong giai đoạn 2018-2019 lên 1,83

địa.

tỷ USD trong giai đoạn 2019-2020, do
Ấn Độ liên tục nới lỏng các hạn chế về
yêu cầu vệ sinh và kiểm dịch động thực
vật cũng như các thủ tục kiểm tra đối với
gia cầm.

2015 chống lại các biện pháp ngăn ngừa
Cúm gia cầm của Ấn Độ ngăn chặn
nhập khẩu gia cầm từ Hoa Kỳ, Ấn Độ đã
sửa đổi các chính sách của mình để phù

Trong các cuộc đàm phán song

hợp với phán quyết. Tuy nhiên, Hoa Kỳ

phương về một thỏa thuận thương mại

đã từ chối chấp nhận các biện pháp sửa

nhỏ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, gia cầm là

đổi của Ấn Độ và tìm cách cho phép áp

một lĩnh vực mà Hoa Kỳ muốn nhượng

đặt các biện pháp trả đũa thương mại trị

bộ và đang cố gắng thuyết phục Ấn Độ

giá 450 triệu USD đối với các sản phẩm

giảm thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, ngành

của Ấn Độ.

công nghiệp gia cầm Ấn Độ đang phản
đối yêu cầu này vì lo ngại rằng việc giảm
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Sau phán quyết của WTO vào năm

Nguồn: The Hindu Business Line
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