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BÒ CÔNG 

CUC PHONG VE THUONG MAI

NGHÍA 
CONG HOÀ XÃ HOI CHÜ

Só: $44 /

DOc lâp - Ty do - Hanh phúc

V/v ban hänh Ban câu hôi dièu tra rà

sot cuói ky trong vu vièc 

Hà Nôi, ngày thang 11 nãm 2021

Kinh 
- Các nhà sán xuát 

Các nhà 

Ngay 13 tháng 10 nám 2021, B§ truöng 

dinh só 2301/QD-BCT và Thong bão kèm theo 

Thuong da ban 
hänh Quyét

tién hành rà sot cuói ky viêc áp

dung biên pháp chông bán phá giá dói vói môt só mat häng thép hinh chi H vão Viêt

Nam có xuât xú tir Công hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vu viêc: ER01.AD03).

Cán cur Dièu 57 Nghi dinh só 10/2018/ND-CP ngay

Chinh phü quy dinh chi tiét môt só dièu 

15 
01 nam 

phong

Quan ly ngoai thurong vê các 
biên pháp

vè thong mai (Nghi dinh 10/2018/ND-CP), Cuc Phong v thuong mai (Co quan

diêu tra) gui Bán câu hòi dièu tra rà soát cudi ky cho: (i) các nhà sán xuât trong 
nuóc và

(ii) các nhà nhâp khâu (sau day goi tât là các bên liên thê nhu sau:

1. Bán câu hói diêu tra rà soát cuói ky 

tin diên tù cua 

tai công khai trên trang thông

dièu tra (www.pvtm.gov.vn) va B@ 
(www.moit.gov.vn). Các bên liên quan có thé tái truc tiêp hoäc liên hê vói cán bô phu

trách 

2. Thoi han gui Bán tra loi câu hói cho Co quan

tháng 12 nam 2021 (theo gio Hà Nôi).

dieu tra: truóc 17h00 

PitC

3. Viêc bão mât thong tin duoc Co quan
dièu tra thuc hiên cán cú quy dinh tai TAL

Dièu 75 Luât Quan ly ngoai throng và Dièu 11 Nghi dinh 10/2018/ND-CP.

4. Cách 
trá löi, so luong phai nop, hinh thúc nop và thèi han nop 
duroc huóng

dan chi tiét trong Ban câu hoi dièu tra rà soat cuôi ky. Co quan di@u tra de nghi 
các bên

liên quan tham gia tra 101
nghiên cuu ky cac huóng dan trong Bán câu hói diêu 

khi tra loi va nop Bán trá loi câu hoi trong thoi han 

Dê dam bão quyên và loi ich tôt nhât cúa minh, 

ca 
bên liên quan cân tham gia 

dièu tra khuyén 

day du trong suôt quá trinh vu viêc. Nôi dung

Ban tra loi câu hói là môt trong các can cú 

két luân cúa vu viêc. Co quan dièu tra có quyên kiêm

dé Co quan diêu tra dua ra các

tra, xac minh tính xác thy cua
thông tin, tài liêu do bên liên quan cung câp hoãc thu thâp thêm thong tin, tài 
lieu cân



thiét de giäi quyét vy viêc phong vê thuong mai, bao gom ca 
viêc tién
chô hành dièu 

Trong trudng hop Co quan diéu tra
han cua các bên liên quan 
hoäc trong

không nhân durgc Ban tra loi câu 

truöng hop thông tin cung cap không dúng, khôngday dù theo yêu câu, Co quan dièu tra sè áp dung quy dinh tai Diêu 10 
Nghi dinh
10/2018/ND-

mai
viêc bên liên quan không hop tác trong vu viêc phong 

Thông liên 

Phong Dièu tra thiêt hai và tu vê, Cuc Phöng vê thong mai, Bo 

Dia chi: Tâng 8, 23 Ngò Quyên, Hon Kiém, Hà N$i, Viêt Nam

Diên thoai: 024.7303.7898

Cán bô phy trách 

Vü Thi Hà Phuong Email: 

C qua
diu tra trân trong thong báo./. g
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