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Thông Tin Chung

Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự Hội thảo “Xu hướng áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến
nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”
Trong thời gian gần đây, các quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng các
biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước. Điều này đã và
đang có tác động nhất định đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói

chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam nói riêng. Nhằm
cung cấp các thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh
nghiệp liên quan, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam phối
hợp với Ủy ban Thương mại Hàn Quốc, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng
lượng Hàn Quốc tổ chức Hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ
thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến nghị đối với các doanh
nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc như sau:
1. Thời gian: Ngày 18 tháng 9 năm 2018
2. Địa diểm: Khách sạn Wyndham Legend Hạ Long, 12 Hạ Long,
phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Thành phần: Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Ủy ban Thương
mại Hàn Quốc, các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan của Việt Nam và Hàn
Quốc.
Thông tin đăng ký tham dự xin gửi trước ngày 14 tháng 9 năm 2018.
(Người liên hệ: chị Nguyễn Yến Ngọc – Văn phòng Cục Phòng vệ thương
mại – Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: ngocny@moit.gov.vn, ĐT:
024 73037898 (105)).
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14)

cho giai đoạn từ ngày 01/8/2016 đến 31/7/2017 đối với sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Theo đó, mức thuế sơ bộ cho hai bị đơn bắt buộc là 0,00 USD/kg và 1,37 USD/kg; thuế suất cho các bị đơn tự nguyện là 0,41 USD/kg; thuế suất
toàn quốc là 2,39 USD/kg.
Mức thuế này thấp hơn rất nhiều so với kết quả cuối cùng của đợt rà soát trước đó (POR13).

Theo thông báo, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ (dự kiến vào khoảng tháng 1 năm 2019).
Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan của Việt Nam tiếp tục tham gia hợp tác đầy đủ với DOC và Bộ Công Thương
trong các giai đoạn tiếp sau của vụ việc để bảo đảm kết quả cuối cùng khả quan, tích cực.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp xuất
khẩu liên quan có các hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngành cá tra xuất khẩu của Việt Nam.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Việt Nam

Ngày 10/9/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ
(DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng của đợt
rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 12
(POR12) cho giai đoạn từ ngày 01/02/2016
đến 31/01/2017 đối với sản phẩm tôm của Việt
Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Theo đó, mức thuế cuối cùng áp dụng với
bị đơn bắt buộc và các bị đơn tự nguyện đều
là 4,58% (thấp hơn nhiều so với mức thuế sơ
bộ là 25,39%); thuế suất toàn quốc là 25,76%
(vẫn giữ nguyên do các bên không yêu cầu rà
soát).
Kết quả tích cực nêu trên có được từ sự
nỗ lực của doanh nghiệp trong việc giải trình,
cung cấp thông tin cũng như của chính phủ
trong việc vận động, trao đổi, bày tỏ quan điểm
với DOC trong giai đoạn điều tra cuối cùng của
vụ việc.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với
các Bộ, ngành, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu
thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh
nghiệp có liên quan có các hành động cần
thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
ngành tôm xuất khẩu của Việt Nam trong các
kỳ rà soát tương lai.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Việt Nam

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Tổng vụ Phòng vệ

- Doanh nghiệp bị đơn: DGTR thông báo có

thương mại (DGTR) – thuộc Bộ thương mại và

thể sẽ tiến hành chọn mẫu ở mức độ hợp lý do số

Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo khởi xướng vụ

lượng các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc

việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm dây

này lớn. Tuy nhiên, hiện nay, DGTR chưa thông

đồng nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan

báo chính xác các doanh nghiệp được lựa chọn, do

và Việt Nam.

đó, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm

Một số thông tin về vụ việc:
- Sản phẩm bị điều tra: dây đồng (“Continuous
Cast Copper Wire Rods”) gồm các mã HS:
7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920,

7408.1990, 7409.11 và 7409.19.
- Nguyên đơn: Hindalco Industries, Vedanta
Industries.

được khuyến nghị chủ động chuẩn bị các tài liệu/

nhiên hiện nay DGTR chưa đăng tải bản câu hỏi

dữ liệu để trả lời bản câu hỏi (trừ trường hợp do-

điều tra trong vụ việc này).

anh nghiệp quyết định không tham gia vụ việc).
Các bên liên quan (bao gồm Chính phủ nước

trong thời hạn quy định hoặc các thông tin không

bị điều tra, các nhà xuất khẩu, các nhà nhập khẩu

hoàn chỉnh hay không được nộp theo đúng quy

và người tiêu dùng hàng hoá bị điều tra…) có thể

định, DGTR sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn có bất lợi

gửi thông tin, bình luận/lập luận bằng văn bản tới

để tính toán mức thuế chống trợ cấp.

cơ quan điều tra (DGTR) theo địa chỉ:

- Thời kỳ điều tra: (i) về trợ cấp: 04/2017 –
03/2018 (12 tháng); (ii) về thiệt hại: 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017 và thời kỳ điều tra trợ cấp.

“The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies

- Cáo buộc của nguyên đơn: Nguyên đơn cáo
buộc rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu hàng hoá bị
điều tra của Việt Nam đã được nhận các khoản trợ
cấp có thể đối kháng (ưu đãi thuế, miễn giảm thuế,
ưu đãi khoản vay, hỗ trợ xuất khẩu…) từ Chính

Trong trường hợp không nhận được thông tin

doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hợp tác,
cung cấp thông tin đầy đủ và hợp lệ cho DGTR
trong toàn bộ quá trình điều tra để tránh bị cơ quan

Department of Commerce

điều tra kết luận dựa trên thông tin, bằng chứng

Ministry of Commerce & Industry

sẵn có bất lợi và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi – 110001”

phủ và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của

Tất cả thông tin bằng văn bản bao gồm bản

Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản

trả lời cần gửi tới DGTR trong vòng 40 ngày kể từ

xuất nội địa của Ấn Độ.

ngày ban hành thông báo khởi xướng điều tra (tuy

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

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các

(Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương là
cơ quan đầu mối) trong vụ việc này để xử lý vụ việc
một cách hiệu quả.
Xem thông báo khởi xướng của DGTR tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Tin Thế Giới

CANADA SẴN SÀNG MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG SỮA CHO HOA KỲ CÓ THỂ TIẾP CẬN
Tổng thống Trump đã ký một thỏa thuận với Mexico - thành viên thứ ba
của Hiệp định NAFTA, và nói ông sẵn sàng loại Canada ra khỏi Hiệp định
NAFTA sửa đổi nếu Canada không chấp nhận các điều khoản thuận lợi
hơn đối với Hoa Kỳ.
Nông dân chăn nuôi bò sữa của Canada có khả năng sẽ phản ứng tiêu
cực với những thay đổi về việc kiểm soát giá và thuế quan cao – điều mà
sẽ bảo vệ họ khỏi sự cạnh tranh với mặt hàng sữa từ nước ngoài.
Những người nông dân chăn nuôi bò sữa của Hoa Kỳ đã có nhu cầu
tiếp cận thị trường sữa của Canada từ lâu và cũng không hài lòng với quyết
định của Canada về việc cho phép người nông dân bán các sản phẩm sữa
giàu protein cho các nhà chế biến sữa của Canada với mức giá thấp hơn,
cắt giảm các nguồn cung từ phía Hoa Kỳ.
Đổi lại sự nhượng bộ về sữa, Canada có thể sẽ yêu cầu các nhượng
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Canada sẵn sàng đồng ý với việc Hoa Kỳ

bộ của Hoa Kỳ liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp ở Chương 19

tiếp cận hạn chế đối với thị trường sữa của Canada, đây coi như là một sự

của Hiệp định, cho phép Canada chống lại thuế chống bán phá giá của Hoa

nhượng bộ cho việc đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ

Kỳ trong trường hợp Canada coi là không hợp lý. Thủ tướng Canada – ông

(NAFTA).

Justin Trudeau từng phát biểu rằng cơ chế này là rất quan trọng trong việc

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán thương mại
với Canada đang diễn ra một cách tốt đẹp và còn nói thêm rằng Canada
muốn đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ.
Ngành công nghiệp sữa được bảo hộ của Canada là một trong ba điểm
chính trong các cuộc đàm phán NAFTA giữa hai nước, cùng với đó là: một

đàm phán lại Hiệp định NAFTA, nhưng Mexico đã đồng ý từ bỏ nội dung
này.
Canada hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ vào cuối tháng
9/2018.
Nguồn: Reuters

cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và bảo hộ cho các công ty truyền
thống Canada.
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Tin Thế Giới

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa
Kỳ (USITC) đã ban hành kết luận trong kỳ rà soát hoàng hôn đối
với vấn đề thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước trong
vụ việc áp thuế chống bán phá giá sản phẩm máy biến áp lớn
được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Việc rà soát hoàng hôn được thực
hiện căn cứ theo các quy định của WTO và pháp luật phòng vệ
thương mại của Hoa Kỳ. Theo đó, USITC cho rằng việc dỡ bỏ
lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm máy biến áp
nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ dẫn tới việc tiếp tục gây thiệt hại đáng
kể trong một thời gian nhất định đối với ngành sản xuất máy biến
áp lớn trong nước. Căn cứ vào kết luận này, lệnh áp thuế chống
bán phá giá trước đây vẫn sẽ được duy trì đối với sản phẩm máy
biến áp nhập khẩu từ Hàn Quốc. Theo pháp luật chống bán phá
giá của Hoa Kỳ, chỉ khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) xác định
tồn tại việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu và USITC kết
luận tồn tại thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước từ
hàng nhập khẩu bán phá giá, lệnh áp thuế mới được ban hành.
Bản báo cáo đầy đủ sẽ được đăng trên USITC vào ngày 17 tháng
10 năm 2018. Thông tin chi tiết về kết luận tải tại đây .
Nguồn: USITC
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đã cáo buộc việc vi phạm mục 337 Luật Thuế quan 1930 trong việc nhập
khẩu sản phẩm này vào Hoa Kỳ và đã bán các sản phẩm nêu trên (và các
phụ tùng đi kèm), hành động này đã vi phạm bản quyền. Nguyên đơn yêu
cầu USITC ban hành lệnh cấm và ngừng các đơn đặt hàng.
USITC đã xác định các bị đơn của cuộc điều tra này gồm:
Công ty TNHH Mahindra & Mahindra, Ấn Độ và
Tập đoàn Mahindra Automotive North America, ở Auburn Hills, Hoa Kỳ
Trước khi tiến hành cuộc điều tra này (337-TA-1132), USITC vẫn chưa
đưa ra bất kỳ quyết định xác đáng nào về vụ kiện này. Thẩm phán trưởng
của USITC sẽ chỉ định vụ kiện cho một trong những Thẩm phán hành
chính của USITC là người sẽ sắp xếp và tổ chức phiên điều trần. Thẩm
phán hành chính sẽ đưa ra quyết định ban đầu để liệu xem có xảy ra việc
vi phạm mục 337 hay không, và phán quyết này sẽ được Ủy ban xem xét.
USITC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng của cuộc điều tra trong thời
gian thực thi sớm nhất. Trong vòng 45 ngày sau khi ban hành cuộc điều
tra, USITC sẽ đặt ra mục tiêu về thời gian kết thúc cuộc điều tra. Mức thuế
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã bỏ phiếu tiến hành

áp dụng của USITC trong vụ kiện mục 337 có hiệu lực khi ban hành và trở

cuộc điều tra liên quan đến các phương tiện có gắn động cơ và các phụ

thành quyết định cuối cùng sau 60 ngày trừ khi có sự không tán thành của

tùng đi kèm. Các sản phẩm ban hành trong cuộc điều tra này gồm các

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ trong thời hạn 60 ngày đó.

phương tiện có gắn động cơ và các phụ tùng đi kèm.

Nguồn: USITC

Cuộc điều tra căn cứ trên đơn kiện được đệ trình của Công ty TNHH
FCA, ở Auburn Hills vào ngày 01 tháng 8 năm 2018. Trong đơn khiếu nại
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Hoa Kỳ áp thuế bán phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc
(Bột Sodium gluconate, hợp chất hữu cơ axit gluconic và các chất dẫn xuất khác có liên quan)
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo kết luận sơ bộ cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm bột sodium gluconate, hợp chất hữu cơ gluconic axit và các chất dẫn xuất khác có liên quan có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bộ Thương mại đã khẳng định rằng các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đã bán phá giá các sản phẩm trên ở thị trường Hoa Kỳ với biên độ 213,15%.
Theo kết luận này, Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn cơ quan Hải quan Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc khi nhập khẩu các sản phẩm trên từ Trung Quốc theo
các mức đã được xác định tại kết luận sơ bộ lần này
Trong năm 2017, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm trên từ Trung Quốc ước tính khoảng 6,2 triệu đô la. Nguyên đơn trong vụ việc lần này là PMP
Fermentation Products, Inc. của Peoria, Illinois.
Nguồn: Tổng hợp từ Reuters
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Bộ Nông nghiệp và các ngành Công nghiệp có sử dụng nông sản (Ministry of Agriculture and Agro-based Industry) Malaysia (Bộ MOA) sẽ hỗ trợ các
nhà sản xuất ớt Malaysia đệ trình một kiến nghị lên Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế (MITI) liên quan đến việc ớt nhập khẩu bị bán phá giá ở thị
trường Malaysia.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và các ngành Công nghiệp có sử dụng nông sản - ông Salahuddin Ayub phát biểu ngày 8 tháng 9 rằng các mẫu đơn đã
được gửi đến 800 người trồng ớt trong nước để thu thập thông tin và dữ liệu về việc này. Ông nói : “nếu có hiện tượng bán phá giá, hãy thông báo cho
chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi các báo cáo này đến Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế (MITI) và Tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Đây là trách
nhiệm của Bộ Nông nghiệp và các ngành Công nghiệp có sử dụng nông sản nếu Bộ nhận được các báo cáo về việc bán phá giá ớt nhập khẩu từ các nhà
sản xuất trong nước”
“Một trong các yếu tố mà Bộ có thể xác định là giá, giá ớt nhập khẩu bán ở thị trường Malaysia rẻ hơn giá của ớt sản xuất trong nước thì có thể được
coi là bán phá giá”. Theo MOA sự sụt giảm về giá của ớt trong nước có liên quan đến ớt nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc vào thị trường
Malaysia.
Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Malaysia cho biết kể cả có sự phá giá, Malaysia vẫn cần nhập khẩu ớt vì khối lượng sản xuất trong nước không đủ để đáp
ứng nhu cầu của thị trường nội địa.
Một giải pháp ngắn hạn khác được Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia đưa ra là quy định giá mua tại trang trại đối với ớt sản xuất trong nước ở mức 4
ringgit đến 4,5 ringgit và thúc đẩy phân phối tại các chợ nông sản.
Nguồn: Channelnewsasia
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EU và Hoa Kỳ đã có những bước tiến đầu tiên sau những căng thẳng thương
mại giữa hai nước trước đó
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Reuters đã đưa tin về việc Cao Ủy Liên
minh Châu Âu phụ trách thương mại – bà Cecilia Malmstrom đã có cuộc
gặp với phía Hoa Kỳ. Đây là lần đầu gặp giữa hai bên sau khi Tổng thống
Donald Trump ngừng đe dọa về việc sẽ áp thuế lên ô tô nhập khẩu của
Châu Âu.
Cao ủy phụ trách vấn đề thương mại của châu Âu Cecillia Malmstrom
đã mô tả cuộc gặp gỡ lần này giữa hai bên là cơ hội để thực hiện những
thỏa thuận được đề cập hai tháng trước đó giữa tổng thống Trump và Chủ
tịch Ủy ban Châu Âu – ông Claude Juncker. Cuộc gặp lần này mang tính
xây dựng, tháng 10 tới đây sẽ có thêm các chuyên gia để bàn về các vấn
đề như: thuế quan, các hàng rào phi thuế quan có thể được cắt giảm, tháng
11 tiếp sau đó sẽ có sự tham gia của các Bộ trưởng thương mại để đạt
được những kết quả cuối cùng một cách chắc chắn.
Về phía văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ rất hy vọng sẽ sớm
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đạt được những cam kết về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Tổng thống Trump đã đồng ý với ông Juncker vào tháng Bảy về việc sẽ
tránh áp đặt thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ EU trong khi hai bên đã
bàn về việc loại bỏ thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp không
dùng động cơ.
Tháng trước, bà Malmstrom cho biết rằng việc giảm bớt căng thẳng
thương mại giữa hai bên không đồng nghĩa với việc bất đồng sâu sắc về
chính sách thương mại hai bên sẽ giảm đi. Bà cũng nói rằng EU sẽ sẵn
sàng giảm thuế xe nhập khẩu xuống bằng không nếu Hoa Kỳ cũng làm điều
tương tự. Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này, và nói thêm rằng
người tiêu dùng Châu Âu chỉ đơn giản có xu hướng mua hàng Châu Âu
hơn là việc mua ô tô của Hoa Kỳ.
Nguồn: Reuters
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Canada yêu cầu tham vấn với Trung Quốc
về việc tuân thủ các quy định về thuế.

dùng để làm giấy) có nguồn gốc từ quốc gia Bắc
Mỹ.

Canada yêu cầu tham vấn với Trung Quốc
liên quan đến việc Trung Quốc được cho là
không tuân thủ các nguyên tắc và các kiến nghị
của Cơ quan giải quyết tranh chấp trong một
tranh chấp liên quan đến thuế chống bán phá giá
của Trung Quốc đối với bột gỗ nhập khẩu từ
Canada. Yêu cầu này đã được gửi đến các thành
viên của WTO vào ngày 12 tháng 9 năm 2018..

Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai trên trên
thế giới đã áp thuế chống bán phá giá lên sản
phẩm nhập khẩu bột gỗ có nguồn gốc từ Brazil,
Canada và Hoa Kỳ năm 2014, điều này đã khiến
Canada kiện lên WTO vào năm đó.

Nguồn: WTO

Nguồn: Reuters

Trung Quốc kiến nghị lên WTO về các quy
định chống bán phá giá của Hoa Kỳ
Cuối tháng này, Trung Quốc sẽ xin sự đồng
thuận của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để
đáp trả lại Hoa Kỳ vì đã không tuân thủ theo phán
quyết của WTO liên quan đến thuế chống phá
giá. Điều này được coi là bất hợp pháp.

thép không gỉ của Nhật Bản.
Từ năm 2004, Hàn Quốc đã áp thuế chống
bán phá giá 15,36% đối với các thanh thép không
gỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, được sử dụng để chế
tạo các phụ tùng ô tô và các công cụ chế tạo máy
móc. Hàn Quốc cáo buộc rằng các sản phẩm
nhập khẩu này từ Nhật Bản đã bán phá giá ở thị
trường Hàn Quốc, điều này làm tổn thương đến
thị trường nội địa.
Xuất khẩu thép không gỉ của Nhật Bản sang
Hàn Quốc giảm 42% từ 9.269 tấn trong năm
2002 xuống còn 5.349 tấn trong năm 2016 .
Nguồn: Reuters

Phán quyết của WTO được đưa ra vào tháng
10/2016 liên quan đến thuế chống bán phá giá
của Hoa Kỳ đối với 13 sản phẩm nhập khẩu của
Trung Quốc bao gồm: máy móc, thiết bị điện tử,
các sản phẩm công nghiệp nhẹ... đã vi phạm các
quy tắc về thương mại của WTO. Thời hạn để
Hoa Kỳ thi hành quyết định này là trước ngày 22
tháng 8 năm 2018. Nhưng Hoa Kỳ chưa tuân thủ
một cách đầy đủ.
Quan điểm của Trung Quốc liên quan đến
việc Canada kiện lên Tổ chức thương mại
quốc tế về việc áp thuế chống bán phá giá lên
sản phẩm bột gỗ nhập khẩu
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Reuters đưa tin,
Bộ Thương mại Trung Quốc đã phát biểu rằng họ
thấy tiếc về việc Canada kiện lên Tổ chức
thương mại quốc tế về việc áp thuế chống bán
phá giá lên sản phẩm bột gỗ (bột mịn của sợi gỗ,

Nguồn: Bloomberg

Nhật Bản kiến nghị WTO thành lập một
ban hội thẩm giải quyết tranh chấp đối với
nhập khẩu thanh thép không gỉ từ Nhật Bản
Nhật Bản hôm qua (ngày 13 tháng 9 năm
2018) đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) thành lập một ban hội thẩm giải quyết
tranh chấp liên quan đến việc áp thuế chống bán
phá giá từ năm 2004 của Hàn Quốc lên thanh
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