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Tin Việt Nam

Malaysia khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với một số
sản phẩm gạch ốp lát

N

gày 11 tháng 09 năm 2020, Bộ Thương

Trade Practices Section

mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) đã

Ministry of International Trade and Industry

thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối

(MITI)

với một số sản phẩm gạch ốp lát được phân loại
theo

các

mã

HS:

6907.21.21,

Level 9, Menara MITI

6907.21.23,

6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13,

50480 Kuala Lumpur

6907.23.91, 6907.23.93.

Malaysia

Thông báo này được đưa ra trên cơ sở yêu
cầu của nguyên đơn ngành sản xuất nội địa Malaysia – Công ty Malaysia Ceramic Industry Group.
Nguyên đơn cáo buộc rằng hàng hóa nhập khẩu
nêu trên đã nhập khẩu vào Malaysia với khối lượng
gia tăng tuyệt đối và tương đối, là nguyên nhân gây
ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của
Malaysia sản xuất hàng hóa tương tự.
Tiếp theo thông báo này, MITI sẽ gửi bản câu
hỏi điều tra tới các bên liên quan đồng thời khuyến
nghị các bên liên quan gửi bản trình bày quan
điểm, lập luận bằng văn bản về vụ việc bằng cách
trả lời bản câu hỏi điều tra hoặc các bằng chứng
liên quan tới vụ việc.
*Một số thời hạn cần lưu ý:

- Thời hạn để các bên liên quan gửi yêu cầu
nhận bản câu hỏi điều tra: trong vòng 15 ngày kể
từ ngày công bố thông báo này trên Công báo Malaysia (ngày 13 tháng 09 năm 2020).
- Thời hạn nộp bản trả lời bản câu hỏi điều tra

Telephone

Number:

(603)

62084632/4641/4637
Facsimile number: (603) 6211 4429
Email address: alltps@miti.gov.vn”

và nộp quan điểm, lập luận bằng văn bản về cuộc

Theo quy định của Malaysia, trong trường hợp

điều tra: trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố

các bên liên quan không cung cấp thông tin cần

thông báo này trên Công báo Malaysia (ngày 13

thiết, hoặc thông tin và lập luận không được gửi

tháng 09 năm 2020), trừ khi có thông báo khác.

đúng thời gian quy định, Cơ quan điều tra sẽ sử

Các bên liên quan gửi thông tin cần gửi kèm
tên, địa chỉ, email, điện thoại, fax.
Địa chỉ nhận thông tin:
“Director

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

dụng các chứng cứ, thông tin sẵn có để đưa ra kết
luận điều tra.
**Một số khuyến nghị ứng phó:
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp
xuất khẩu ứng phó với các vụ kiện phòng vệ
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Tin Việt Nam
thương mại của nước ngoài,

***Lưu ý: Bất kỳ hành động

mại

thể hiện sự bất hợp tác hoặc

(PVTM) khuyến nghị các hiệp

hợp tác không đầy đủ có thể

hội và doanh nghiệp sản xuất/

dẫn tới việc Cơ quan điều tra

xuất khẩu liên quan một số vấn

Malaysia sử dụng các chứng cứ

đề sau:

sẵn có bất lợi hoặc áp dụng biện

Cục

Phòng

vệ thương

- Liên lạc với Cơ quan điều
tra theo địa chỉ trên để đăng ký
tham gia và nhận Bản câu hỏi
điều tra trong thời hạn quy định;

pháp tự vệ do Nguyên đơn đề
xuất. Việc bị áp dụng biện pháp
tự vệ sẽ làm giảm lợi thế cạnh
tranh, có nguy cơ mất một phần
hoặc toàn bộ thị trường xuất

- Đọc kỹ hướng dẫn, trả lời

khẩu cho ngành sản xuất trong

đầy đủ và nộp Bản câu hỏi điều

nước của Malaysia và/hoặc các

tra theo đúng thời hạn quy định;

đối thủ từ các quốc gia khác.

- Hợp tác toàn diện với Cơ

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Philippines khởi xướng điều tra tự vệ đối với hạt nhựa
nhập khẩu

N

gày 14 tháng 9 năm 2020, Cục
Phòng vệ thương mại (PVTM)

nhận được thông tin từ Thương vụ Việt
Nam tại Philippines về việc Bộ Công
Thương Philippines (DTI) tiến hành 02 vụ
việc điều tra tự vệ đối với hạt nhựa mật độ
cao (HDPE) và hạt nhựa mật độ thấp
tuyến tính (LLDPE).
1. Một số thông tin vụ việc
Nguyên đơn trong cả 02 vụ việc này là

quan điều tra trong suốt quá

Phòng Xử lý phòng vệ thương Công ty JG Summit Petrochemical Corpo-

trình vụ việc diễn ra;

mại nước ngoài, Cục Phòng vệ ration (JGSPC) đại diện cho ngành sản

- Thường xuyên phối hợp,
trao đổi thông tin với các đối tác
nhập khẩu của Malaysia để có ý
kiến với Chính phủ Malaysia,
yêu cầu xem xét nghiêm túc lợi
ích kinh tế xã hội và quyền lợi
của người tiêu dùng.
- Liên hệ và phối hợp chặt
chẽ với Cục PVTM để trao đổi
thông tin và nhận được sự hỗ
trợ kịp thời.

thương mại, Bộ Công Thương – xuất trong nước. Theo đơn kiện, nguyên
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà đơn cáo buộc việc gia tăng nhập khẩu
Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 HDPE và LLDPE vào Philippines đã gây
(máy lẻ 123) – Chuyên viên phụ thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất
trách: Nguyễn Thị Thúy. Di trong nước của Philippines.
động:

0904.545.869.

Email: thuyngth@moit.gov.vn; d
ucpg@moit.gov.vn./.

Cụ thể, lượng nhập khẩu HDPE vào
Philippines có sự gia tăng tuyệt đối trong
giai đoạn điều tra (POI). Cụ thể, lượng

Tải thông tin khởi xướng tại nhập khẩu HDPE của quốc gia này trong
website: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

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

POI lần lượt là 29,6 nghìn tấn (năm 2015),
83,5 nghìn tấn (năm 2016), 80,6 nghìn tấn
(năm 2017), 88,2 nghìn tấn (năm 2018) và

111,1 nghìn tấn (năm 2019).
Trong khi đó, lượng nhập khẩu LLDPE
vào Philippines có sự gia tăng tuyệt đối
trong giai đoạn điều tra (POI). Cụ thể,
lượng nhập khẩu HDPE của quốc gia này
trong POI lần lượt là 80 nghìn tấn (năm
2015), 83,9 nghìn tấn (năm 2016), 79,8
nghìn tấn (năm 2017), 110,2 nghìn tấn
(năm 2018) và 120,6 nghìn tấn (năm
2019).
Mặt khác, lượng xuất khẩu HDPE của
Việt Nam vào Philippines lần lượt là 161
tấn năm 2018 (chiếm 0,18% tổng lượng
nhập khẩu) và 24 tấn năm 2019 (chiếm
0,02% tổng lượng nhập khẩu).
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Đối với LLDPE, Philip-

khẩu ứng phó với các vụ kiện

pines nhập khẩu từ Việt Nam

phòng vệ thương mại của

198 tấn năm 2015 (chiếm

nước

0,25%

nhập

khuyến nghị các hiệp hội và

khẩu), 74 tấn năm 2016

doanh nghiệp sản xuất/xuất

(chiếm 0,09% tổng lượng

khẩu:

tổng

lượng

nhập khẩu), 50 tấn (chiếm
0,06%

tổng

lượng

nhập

khẩu), 85 tấn (chiếm 0,08%
tổng lượng nhập khẩu) và 60

ngoài,

Cục

PVTM

của POI, chưa cần xét tới
tiêu chí loại trừ các nước
đang phát triển trong tổng số

việc;

quy định về thực thi chống bán phá giá và

- Liên hệ và phối hợp
trao đổi thông tin và nhận
được sự hỗ trợ kịp thời, đặc
biệt trong trường hợp phát
sinh các vấn đề bất thường.
Thông tin chi tiết xin liên

riêng lẻ dưới 3% có mức

hệ: Cục Phòng vệ thương

nhập

là

mại, Bộ Công Thương; địa

6,73% (đối với HDPE) và

chỉ: Tầng 8 - 23 Ngô Quyền,

3,58% (đối với LLDPE), Việt

Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện

Nam thỏa mãn điều kiện

thoại: 024 73037898 (máy lẻ

được loại trừ khỏi vụ việc

121),

theo quy định tại Điều 9.1

email: dungnd@moit.gov.vn;

Hiệp định về các biện pháp

ducpg@moit.gov.

cộng

gộp

tự vệ.
2. Một số khuyến nghị
Thực hiện nhiệm vụ hỗ
trợ các doanh nghiệp xuất

Thương mại Hoa Kỳ đã ra thông

báo việc đề xuất một số sửa đổi đối với các

các nước có có thị phần
khẩu

N

gày 13 tháng 8 năm 2020, Bộ

nhật thông tin về tình hình vụ

chặt chẽ với Cục PVTM để

Xét trong năm gần nhất

thực thi luật thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp

- Chủ động theo dõi, cập

tấn (chiếm 0,05% tổng lượng
nhập khẩu).

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đề xuất sửa đổi nhằm tăng cường

DTI

tại

thông qua, các quy định này sẽ giúp tăng
cường hiệu quả của các thủ tục phòng vệ
thương mại và tạo ra các công cụ thực thi mới
cho Bộ Thương mại để giải quyết tình trạng
gian lận và lẩn tránh thuế.
Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ
Wilbur Ross, ngay từ khi nắm quyền, chính
quyền của Tổng thống Trump vẫn kiên định
bảo vệ lợi ích của người lao động Hoa Kỳ và
thực thi mạnh mẽ pháp luật phòng vệ thương
mại, vì vậy, các quy định đang được đề xuất
hiện nay nhằm tái khẳng định cam kết nêu
trên.
Các sửa đổi đề xuất được nêu trong một

Tải báo báo cáo đánh giá
của

chống trợ cấp (AD / CVD). Nếu đề xuất được

website:

quy định chi tiết và được công bố tại Công
báo Liên bang, bao gồm:
- Bổ sung các quy định độc lập điều chỉnh

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiến hành

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

điều tra lẩn tránh (circumvention) biện pháp
PVTM. Các quy định mới đặt ra các mốc thời
gian cụ thể, các thủ tục áp thuế khi phát hiện
có hành vi lẩn tránh và phân quyền rõ ràng
cho phép DOC có thể tự khởi xướng điều tra
lẩn tránh.
- Bổ sung các quy định cho phép DOC hỗ
trợ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới
Hoa Kỳ (CBP) trong việc chống trốn thuế (duty
evasion). Các quy tắc mới thiết lập quy trình,
thủ tục để DOC giải quyết các câu hỏi của
CBP về khả năng lẩn tránh, thực hiện các quy
định được ban hành trong luật năm 2016.
- Các quy định nhằm ngăn cản việc công
ty nước ngoài lạm dụng rà soát nhà xuất khẩu
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mới, theo đó nếu công ty

Thời hạn chót để gửi ý kiến

nước ngoài yêu cầu rà soát

là ngày 28 tháng 10 (gia

mà không cung cấp được

hạn nửa tháng). DOC sẽ

bằng chứng về các giao

xem xét các ý kiến công

dịch có liên quan thì DOC

chúng khi ban hành các quy

có thể từ chối rà soát- thay

định chính thức.

vì đợi đến khi rà soát đã
tiến hành rồi mới yêu cầu
nộp các bằng chứng (theo
như quy định hiện hành của

Xuất khẩu thép của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng
các cuộc điều tra chống bán phá giá khi đại dịch
Covid-19 thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ
Thái Lan đã có 1 bước tiến xa hơn đó là áp
thuế chống bán phá giá ở mức 35,67% đối với

Việc thực thi nghiêm

sản phẩm thép tấm và thép cuộn mạ kẽm nhúng

ngặt luật thương mại của

nóng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hoa Kỳ là một trọng tâm
quan trọng của chính quyền

Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất thế

Thổng thống Trump. Tính

giới từ lâu đã bị cáo buộc làm tràn ngập thị

- Cập nhật các quy định

đến ngày 13 tháng 8 năm

trường quốc tế bởi các sản phẩm thép giá rẻ và

về phạm vi điều tra nhằm

2020, DOC đã khởi xướng

được trợ cấp chủ yếu do thừa cung ở trong

hợp lý hóa quy trình hiện tại

281 cuộc điều tra chống

và đẩy nhanh thời hạn. Các

bán phá giá và thuế chống

sửa đổi này cũng ngăn

trợ cấp mới - tăng 260% so

chặn việc lạm dụng thủ tục

với giai đoạn tương tự của

về phạm vi điều tra bằng

chính quyền trước đó. DOC

cách đảm bảo rằng thuế

hiện duy trì 531 lệnh áp

CBPG/CTC áp dụng cho

thuế chống bán phá giá và

các sản phẩm được xác

chống trợ cấp đối với hàng

định là chịu lệnh áp thuế

hóa nhập khẩu - so với 368

CBPG/CTC không xét đến

lệnh áp dụng vào cuối thời

thời gian yêu cầu điều tra

điểm của chính quyền trước

phạm vi (scope ruling) được

đó.

DOC).

thực hiện khi nào.
DOC đã công bố lấy ý
kiến các bên liên quan về
các quy định được đề xuất.

S

ản phẩm thép xuất khẩu của Trung
Quốc đã phải chịu tới 15 cuộc điều tra

chống bán phá giá mới trong 9 tháng đầu năm
nay, nhiều hơn so với năm ngoái, các chuyên
gia cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ Trung
và đại dịch Covid 19 đã thúc đẩy xu hướng chủ
nghĩa bảo hộ trên toàn cầu.
Theo dữ liệu của cơ quan phòng vệ thương
mại Trung Quốc, Mỹ, Anh, Australia và Thái Lan
là những nước đã khởi xướng điều tra chống
bán phá giá đối với các sản phẩm của Trung

Tải Quy định đề xuất tại
website: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

Quốc bao gồm thép tấm, bi mài, xi lanh, dây cáp
và dây mạ kẽm. Năm ngoái Trung Quốc đối mặt
với 13 cuộc điều tra chống bán phá giá đối với
các sản phẩm thép xuất khẩu
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nước. Theo hiệp hội thép thế giới, năm ngoái
Trung Quốc đã sản xuất 996 triệu tấn thép thô,
chiếm hơn 1 nửa trong tổng sản lượng 1,8 tỷ
tấn thép của thế giới.
Nhưng trong bối cảnh của đại dịch covid 19,
nhiều nhà sản xuất thép nhỏ hơn ở Châu Á
đang làm mọi cách có thể để bảo vệ ngành
công nghiệp thép trong nước của họ.
Korrakod Padungjitt, một nhà sản xuất thép
Thái Lan và tổng thư ký của câu lạc bộ công
nghiệp gang thép Thái Lan cho biết mức thuế
chống bán phá giá mới nhất của Thái Lan đối
với thép Trung Quốc chỉ như muối bỏ bể.
Công ty này cho biết, thép Trung Quốc bắt
đầu tràn sang Thái Lan vào đầu những năm

www.trav.gov.vn 6
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2000 và ngày càng chèn ép các nhà sản xuất nội

Bà cũng cho biết trong 1 thông báo vào tháng 7,

địa. Ông cho biết thêm, sự tấn công của thép Trung

tác động của Covid-19 đối với hệ thống thương mại

Quốc dữ dội đến mức vào năm 2010, các nhà sản

thế giới tăng lên gấp đôi. Đại dịch đã tiếp tục củng

xuất đại lục đã trộn hợp kim vào sản phẩm thép của

cố các xu hướng hiện tại như làm chậm lại hoặc

họ để lẩn tránh các mức thuế hiện tại.

giảm khối lượng thương mại quốc tế, sự gia tăng an
ninh kinh tế khi mà chính phủ các nước tăng cường

Vấn đề này hiện là điểm nổi bật tại các cuộc

nỗ lực hạn chế dòng chảy thương mại và đầu tư,

họp thường niên giữa Hội đồng sắt thép ASEAN và

điều này đã tạo nên lỗ hổng trong quan hệ Mỹ -

hiệp hội sắt thép Trung Quốc.

Trung.

Ngành công nghiệp Thái Lan bị ảnh hưởng

Bà cho biết thêm đại dịch cũng mang lại những

nặng nề bởi đại dịch khi cả đầu tư và tiêu dùng đều
giảm mạnh. Trong tháng 7, sản xuất ô tô của Thái nhập khẩu thép lên tới 12, 2 triệu tấn. Thái Lan
Lan đã giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là không phải là quốc gia duy nhất áp thuế chống bán
một đòn giáng mạnh vào ngành thép.
Đầu năm ngoái, Bộ Ngoại thương Thái Lan đã

phá giá đối với sản phẩm thép của Trung Quốc.
Vào tháng 3/2020, Ủy ban Châu Âu đã áp thuế

tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thép chống bán phá giá từ 50,3% - 66,4% đối với bánh
cuộn và thép tấm mạ kẽm được nhúng nóng nhập xe thép nhập khẩu từ Trung Quốc trong 5 năm.
khẩu từ Trung Quốc, loại thép này được sử dụng
phần lớn trong xây dựng và sản xuất. Trong tháng 8
năm nay sản phẩm này bị áp thuế lên tới 35,67%.

Tháng 8/2020, EU đã gia hạn mức thuế chống
bán phá giá từ 17,2% đến 27,9% đối với thép chống
ăn mòn của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các nhà

Wirote Rotewatanachai, Chủ tịch Viện sắt thép sản xuất lẩn tránh thuế hiện tại bằng cách sửa đổi

thách thức mới khiến hợp tác thương mại giữa các
nền kinh tế trở nên yếu đi.
Chủ nghĩa bảo hộ trong xuất khẩu đã nổi lên khi
các quốc gia hạn chế xuất khẩu các lô hàng vật tư y
tế thiết yếu và thiết bị bảo hộ cá nhân.
Một số nhà phân tích cho rằng, việc bán phá giá
thép Trung Quốc có thể sẽ không tràn lan như trước
khi nền kinh tế nước này bắt đầu phục hồi sau đại
dịch, khiến nhu cầu thép tăng mạnh.
Joshua Meltzer, một thành viên khác từ Viện

Thái Lan cho biết trong khi thép Trung Quốc không một chút nguyên liệu mà họ xuất khẩu.

Brookings và Neena Shenai từ Viện Doanh nghiệp

phải lúc nào cũng bị bán phá giá nhưng mức nhập

Mỹ cũng đưa ra cảnh báo rằng đại dịch đang thúc

khẩu thép Trung Quốc tăng lên ở mức báo động.
Riêng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm mạ kẽm
nhúng nóng tăng 50% trong giai đoạn 2017 – 2019.

Theo bà Mireya Solis, Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu chính sách Đông Á tại Viện Brookings
có trụ sở ở Mỹ, việc bán phá giá thép của Trung
Quốc là một vấn đề đã tồn tại từ lâu, nhưng vấn đề

Ông Wirote cho biết, nhập khẩu thép của Thái này càng trở nên nổi bật hơn trong bối cảnh đại dịch
Lan chiếm hơn một nửa tiêu thụ nội địa. Cả nước Covid 19 và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa
tiêu thụ 18,6 triệu tấn thép vào năm 2019 nhưng bảo hộ.
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đẩy sự suy giảm của hệ thống thương mại toàn cầu.
Ông Joshua Meltzer cũng cảnh báo nguy cơ các
nhà cung cấp Trung Quốc cố gắng lẩn tránh thuế
chống bán phá bằng cách chuyển nguyên liệu sang
các quốc gia lân cận như Việt Nam rồi tái xuất khẩu
sang thị trường Thái Lan.

Nguồn: Reuters
www.trav.gov.vn 7
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Hiệp hội điện tử và di động Ấn Độ (ICEA) đề nghị áp thuế chống bán phá giá 25% đối với sản phẩm
sợi cáp quang nhập khẩu từ Trung Quốc

T

ổng vụ phòng vệ thương mại

Độ với mức 30%.

Ấn Độ (DGTR) đề nghị mức

thuế chống bán phá giá 10% đối với
hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc
dựa trên đơn kiện của các nhà sản
xuất trong nước.

Tổng Vụ phòng vệ thương mại Ấn
bán phá giá 10% đối với hàng nhập

báo, Ấn Độ có một hiệp định thương

mức thuế chống bán phá giá 25% đối

khẩu giá rẻ từ Trung Quốc dựa trên

mại tự do với Indonesia và các công

với sản phẩm sợi cáp quang nhưng

đơn kiện của các nhà sản xuất trong

ty Trung Quốc có thể đi theo con

sau đó DGTR đã giảm xuống 10%.

nước.

đường của các nước ASEAN để lẩn

có tính cạnh tranh trên thế giới về sản
xuất các sản phẩm điện tử bao gồm
cả sợi cáp quang, do vậy, nước này

phá giá lên 25% đối với sản phẩm sợi
cáp quang (optical fibre), đặc biệt đối
với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung
Quốc. Trong đơn kiện gửi Cơ quan
thuế và Bộ Thương mại, Hiệp hội điện
tử và di động Ấn Độ (ICEA) cho biết
Trung Quốc đã áp thuế chống bán
phá giá đối với sợi cáp quang của Ấn

2017.
Tổng vụ Tự vệ Ấn Độ đã đề xuất

trung tâm toàn cầu quan trọng nhất và

chính phủ tăng mức thuế chống bán

phẩm nhập khẩu từ Indonesia.
ICEA cho biết trong một thông

cho biết, Ấn Độ mong muốn trở thành

nghiệp điện tử và di động đã đề nghị

với 1.902 rfkm trong giai đoạn 2016-

Độ (DGTR) đã đề nghị áp thuế chống

Pankaj Mohindroo, Chủ tịch ICEA

Ngày 13/9/2020, Cơ quan công

áp thuế 25% bao gồm cả các sản

tránh thuế. Cần lưu ý rằng 5 công ty
của Indonesia là các bên liên quan
trong vụ việc điều tra của DGTR và
trong số các công ty này có thể là các
công ty Trung Quốc hoạt động tại In-

Trong khi xem xét các điều khoản

trong nước bị ảnh hưởng bởi việc bán

theo Đạo luật Thuế quan 1975, DGTR

phá giá.

đã đề xuất không áp thuế tự vệ đối

được đưa ra và thực hiện nhanh
chóng. Ông Mohindroo cho biết thêm,
ICEA hài lòng với việc DGTR đề nghị
áp mức thuế 10% đối với sản phẩm
sợi

quang và mong muốn việc áp

thuế được thực hiện ngay lập tức,
đồng thời ICEA cũng đề nghị xem xét
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tìm cách gây thiệt hại nền công
nghiệp của Ấn Độ bằng cách áp thuế
chống bán phá giá đối với hàng xuất
khẩu của Ấn Độ, trong khoảng từ

donesia.

không thể để ngành công nghiệp

Các quyết định của DGTR nên

ICEA cáo buộc Trung Quốc đang

với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc
gia có thị phần trong phân khúc này
dưới 3% trong tháng 8. Bao gồm cả
hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia.

7,4% đến 30,6%. Trung Quốc đã áp

Theo số liệu được chia sẻ bởi các

thuế chống bán phá giá đối với công

nhà sản xuất sợi cáp quang, nhập

ty Sterlite cách đây 5 năm và đối với

khẩu trong phân khúc này đã tăng

bốn công ty Ấn Độ khác vào năm

271% lên 9.918 km cáp quang tuyến

2014.

(rfkm) trong giai đoạn 2018-2019 so
www.trav.gov.vn 8
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Trung Quốc gần đây đã
gia hạn thuế thêm 5 năm,
đồng thời cũng có hành động

Các công ty Hàn Quốc cần theo dõi chặt chẽ các quy định chống bán phá giá
của Ấn Độ

tương tự đối với các nhà sản
xuất sợi cáp quang từ Nhật
Bản, Mỹ và Australia. ICEA
cho biết các công ty Trung

N

gày 15 tháng 9 vừa qua, theo
một báo cáo, Ấn Độ đã thông

Quốc đang tìm kiếm sự bảo

báo rằng các công ty Hàn Quốc cần theo

hộ từ Ấn Độ ngay tại chính

dõi chặt chẽ các quy định về chống bán

quốc gia của họ mà đang bán

phá giá của nước này.

phá giá tại Ấn Độ. ICEA đề
nghị Bộ Thương mại cùng cơ
quan thuế cũng như là các
bộ ngành liên quan áp thuế
10% ngay lập tức đồng thời
yêu cầu DGTR xem xét mức
thuế 25% được đề xuất trong
kết luận sơ bộ và cũng áp
thuế đối với sản phẩm của
Indonesia.
Nguồn: The Economic Times

Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba châu
Á, đang tăng cường nỗ lực bảo vệ các
ngành công nghiệp trong nước của mình
khỏi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài
bằng cách gia tăng các cuộc điều tra về kiểm soát nhập khẩu vì Ấn Độ dễ bị áp như một trong những thị trường hứa hẹn
quy định nhập khẩu trong những năm thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp nhất trên thế giới.
gần đây. Báo cáo từ Hiệp hội Thương của Ấn Độ”. Theo báo cáo, các cuộc điều
Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu
mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết: tra mới của Ấn Độ về hạn chế nhập khẩu
“Các quy định nhập khẩu của Ấn Độ gần đã đạt trung bình 60,5 vụ mỗi năm kể từ của Hàn Quốc sang Ấn Độ đã giảm
đây rất cứng rắn và quyết liệt. "Các nhà năm 2016 đến năm 2019, gần gấp đôi so 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống
xuất khẩu Hàn Quốc nên chú ý hơn đến với 30,3 vụ được ghi nhận trong giai còn 5,36 tỷ USD trong bối cảnh đại dịch
những quy định này." Vào tháng 2 vừa đoạn 2010-2015. Trung Quốc là quốc gia Covid-19, trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ
qua, Ấn Độ đã sửa đổi các sắc lệnh thực có số vụ việc điều tra đứng đầu của Ấn chỉ giảm 5,3% xuống còn 2,59 tỷ
thi về thuế chống bán phá giá và chống Độ với 77 trường hợp kể từ năm 2016, USD. Hàn Quốc đang tìm cách nâng
trợ cấp, cho thấy xu hướng bảo hộ ngày tiếp theo là Hàn Quốc với 24 vụ việc, thương mại song phương với Ấn Độ lên
50 tỷ USD / năm vào năm 2030. Năm
càng tăng của nước này.
Thái Lan với 22 vụ việc và Malaysia với
ngoái, thương mại song phương giữa hai
Báo cáo cũng cho biết: “Đặc biệt, các 21 vụ. Các công ty Hàn Quốc đang tăng quốc gia đạt 20,7 tỷ USD.
nhà sản xuất thép và hóa dầu của Hàn cường nỗ lực để tiến vào quốc gia đông
Nguồn:
Reuters
Nguồn: The
Korea
Herald
Quốc nên đối phó với rủi ro tiềm tàng về dân thứ hai thế giới , vốn đang nổi lên
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Ấn Độ điều tra chống lẩn tránh thuế đối

WTO cho rằng Hoa Kỳ đã phá vỡ quy tắc thương mại

với trục rơ mooc nhập khẩu từ Trung

bằng cách áp thuế lên Trung Quốc

Ấ

n

Độ

đầu

N

bắt
khởi

xướng cuộc điều tra

gày 15 tháng 9
năm

2020,

Tổ

chức Thương mại Thế giới

chống lẩn tránh thuế

cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm

nhằm xem xét việc

các quy tắc thương mại toàn

gia hạn thuế chống

cầu khi áp đặt mức thuế lên

bán phá giá hiện

tới hàng tỷ đô la trong cuộc

hành đối với mặt

tranh chấp thương mại của

hàng trục xe kéo

Hoa Kỳ với Trung Quốc,

nhập khẩu từ Trung

phán quyết đã thu hút sự

Quốc.

giận dữ từ phía Hoa Kỳ.

Năm 2018, Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá đối với trục
rơ mooc (axle for trailers ) của Trung Quốc với mức từ 0,14-0,46
USD/kg có hiệu lực trong vòng 5 năm.
Tổng vụ Phòng vệ thương mại đã cho biết họ đã nhận được
thông tin từ cơ quan hải quan nước này rằng các mặt hàng này
đã được tháo dỡ các bộ phận sau đó nhâp khẩu vào Ấn Độ rồi
tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh nhằm lẩn tránh thuế chống bán phá
giá hiện hành.
Cơ quan có thẩm quyền hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra
và sẽ đưa ra quyết định xem xét liệu có gia hạn thuế chống bán
phá giá tiếp hay không đối với mặt hàng trục xe kéo của Trung
Quốc sau khi hiệu lực 5 năm kết thúc.
Nguồn: The Hindu Business Line

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

Phán quyết của WTO
được đưa ra bởi một hội
đồng gồm ba chuyên gia
thương mại, do Cơ quan
Giải quyết Tranh chấp của tổ
chức này thành lập vào
tháng 1/2019, nhằm xem xét
việc chính quyền Tổng thống
Donald Trump áp thuế lên
hơn 250 tỷ USD hàng Trung
Quốc, châm ngòi cho chiến
tranh thương mại giữa hai
bên sau đó.Chính quyền
Tổng thống Donald Trump

phát biểu rằng các mức thuế

chỉ áp dụng đối với Trung

mà nước này áp đặt lên

Quốc và mức thuế này cao

hàng hóa nhâp khẩu từ

hơn mức tối đa mà Hoa Kỳ

Trung Quốc là hợp lý vì

cam kết. Và ban hội thẩm

chính quyền Trung Quốc đã

đưa ra kết luận rằng Hoa Kỳ

“ăn cắp” tài sản trí tuệ và

sau đó chưa thể đưa ra lời

buộc các công ty Hoa Kỳ

giải thích thoả đáng tại sao

chuyển giao công nghệ để

các biện pháp trừng phạt

tiếp cận thị trường Trung

của họ lại là một ngoại lệ

Quốc.

hợp lý. Được biết, Tổng

Tuy nhiên, ban hội thẩm
bao gồm ba thành viên của
WTO cho biết các mức thuế
của Hoa Kỳ đã phá vỡ các
quy tắc thương mại vì chúng

thống Trump đã sử dụng
Điều 301 Đạo luật Thương
mại Mỹ năm 1974, cho phép
tổng thống Hoa Kỳ đánh
thuế, hoặc áp dụng các biện
pháp hạn chế nhập khẩu
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Tin WTO
khác, bất cứ khi nào một quốc gia có hành vi

Vào cuối tháng 8 vừa qua, cả hai bên đã có

thương mại không công bằng, ảnh hưởng tới

những dấu hiệu lạc quan về thỏa thuận thương mại

thương mại Hoa Kỳ.

giai đoạn 1. Theo đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc
Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert

Dù việc sử dụng Điều 301 đã từng xảy ra, song

Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven

điều khoản này hầu như không còn được chú ý

Mnuchin đã có cuộc điện đàm thảo luận về thoả

nhiều từ những năm 1990, sau khi Hoa Kỳ đồng ý

thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước. Văn

tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp của WTO,

phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết: “Hai

trước khi thực hiện bất cứ hành động trả đũa

bên đã thảo luận về các bước mà Trung Quốc đã

thương mại nào.

thực hiện theo như yêu cầu của thoả thuận trong

Ngược lại, phía Trung Quốc tuyên bố hành vi
áp thuế của Hoa Kỳ đã vi phạm nguyên tắc tối huệ
quốc của WTO, khi hàng Trung Quốc phải chịu
thuế khác với tất cả thành viên còn lại thuộc tổ
chức này. Thêm vào đó, Trung Quốc cho rằng
Washington đã vi phạm quy trình giải quyết tranh
chấp của WTO; trong đó, yêu cầu các nước trước
hết phải đưa sự việc lên cơ quan giải quyết tranh
chấp của WTO, trước khi đánh thuế trả đũa
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer
chia sẻ: “Báo cáo mới đây của ban hội thẩm đã xác
nhận điều mà chính quyền Tổng thống Donald
Trump nói đến trong suốt 4 năm qua: WTO hoàn
toàn không đủ khả năng để ngăn chặn các hành vi
gây hại của Trung Quốc liên quan tới lĩnh vực công
nghệ.”

việc đảm bảo bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, loại bỏ
thời hy vọng Hoa Kỳ cũng làm như vậy.
Tuy nhiên, phán quyết này của WTO sẽ có rất
ít ảnh hưởng ngay lập tức đến thuế quan của Hoa

cản trở đối với các công ty Hoa Kỳ thuộc lĩnh vực
dịch vụ tài chính và nông nghiệp, đồng thời chấm
dứt tình trạng ép buộc chuyển giao công nghệ.”

Kỳ và chỉ là bước khởi đầu của một quy trình pháp

Tuy nhiên, tuyên bố của Trung Quốc không

lý kéo dài nhiều năm, và cuối cùng có thể dẫn đến

bao gồm các chi tiết cụ thể như vậy. “Đại diện hai

việc WTO thông qua cho Trung Quốc các biện

nước đã tiến hành một cuộc đối thoại mang tính

pháp trả đũa lại Hoa Kỳ - động thái mà Trung Quốc

xây dựng về các vấn đề như tăng cường phối hợp

đã tự mình thực hiện.

song phương về chính sách kinh tế vĩ mô và việc

Trong cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm
với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã đe
dọa đánh thuế đối với gần như tất cả hàng hóa
nhập khẩu của Trung Quốc - hơn 500 tỷ USD trước khi hai nước ký thỏa thuận thương mại "Giai
đoạn 1" vào tháng 1 vừa qua. Các mức thuế bổ

thực hiện thoả thuận thương mại Trung Quốc - Hoa
Kỳ,” tuyên bố chính thức bằng tiếng Anh của Bộ
Thương mại Trung Quốc được truyền thông nhà
nước đưa tin. “Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện
và bầu không khí tích cực để tiếp tục thúc đẩy việc
thực hiện thoả thuận thương mại”.

Nguồn: Reuters

sung vẫn được áp dụng đối với khoảng 370 tỷ USD

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này

hàng hóa Trung Quốc và 62,16 tỷ USD thuế đã

ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và tôn

được thu kể từ tháng 7 năm 2018, dữ liệu của Hải

trọng các quy tắc và phán quyết của WTO, đồng

quan Hoa Kỳ cung cấp.
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