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Tin Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về việc yêu cầu áp dụng biện
pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ nước
Cộng hòa Nhân dân Trung hoa
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống
bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). Bên yêu cầu
trong vụ việc là đại diện của ngành sản xuất trong nước, gồm 04 công ty Công ty CP Nhôm Austdoor, công ty CP Nhôm Sông Hông, công ty
TNHH Tung Yang và công ty CP tập đoàn Mienhua.
Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Cơ quan điều tra có công văn số 951/PVTM-P1 đề nghị bên yêu cầu bổ sung, điều chỉnh để làm rõ một số
nội dung để xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, bên yêu cầu đã nộp hồ sơ bổ sung theo đề nghị tại công văn số 951/PVTM-P1.
Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
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Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công
Thương xem xét ra hoặc không ra quyết định điều tra.
Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị các doanh
nghiệp trong nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự nêu trên cung cấp các thông tin sau:
- Thông tin về doanh nghiệp;
- Công suất thiết kế và sản lượng của các sản phẩm nhôm thanh định hình trong các năm 2015, 2016, 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và dự
kiến năm 2018;
- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);
- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.
Thời hạn để cung cấp các thông tin nêu trên là trước 17h00 ngày 14 tháng 12 năm 2018 (giờ Hà Nội).

Mọi thông tin đề nghị gửi về:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cán bộ phụ trách: Phùng Gia Đức
Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 113)
Email: ducpg@moit.gov.vn; giaovq@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Theo dõi tình hình nhập khẩu các nhóm sản phẩm thép của EU từ Việt Nam
(số liệu cập nhật đến tháng 9 năm 2018)
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định

thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh. Đối với 20 nhóm sản

khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với 28 nhóm sản

phẩm còn lại, tạm thời các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vào EU

phẩm thép nhập khẩu do lo ngại sự gia tăng nhập khẩu có thể gây

được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp (không bị áp dụng hạn

thiệt hại đến ngành sản xuất trong nước.

ngạch và không phải chịu thuế suất vượt hạn ngạch bổ sung 25%).

Trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ, EC đã quyết định áp dụng

Tuy nhiên, nếu trong thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời,

biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với

nhập khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam tăng vượt mức 3%, Việt

23/28 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra. Mỗi nhóm sản

Nam sẽ đối mặt với nguy cơ không được loại trừ khi EC quyết định

phẩm có một mức hạn ngạch riêng, được tính toán trên cơ sở trung

áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (sau ngày 3/2/2019).

bình cộng của tổng lượng xuất khẩu của các nước vào EU trong 03
năm gần nhất (2015-2017). Hạn ngạch được cấp theo hình thức “trừ
lùi” cho đến khi hết hạn ngạch, không phân bổ trên cơ sở tình hình
xuất khẩu của từng quốc gia. Thuế suất trong hạn ngạch bằng với
thuế suất MFN hiện hành, khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ
phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%. Biện pháp tự vệ
tạm thời có thời hạn hiệu lực trong 200 ngày (từ 19/7/2018 đến
3/2/2019). Sau đó, trên cơ sở kết quả điều tra cuối cùng, EC sẽ quyết
định có áp dụng biện pháp tự vệ chính thức hay không. (Chi tiết về
quyết định của EC tham khảo tại đây).
Căn cứ quy định của Điều 9.1 Hiệp định tự vệ WTO về việc loại
trừ các nước đang phát triển ra khỏi biện pháp nếu có thị phần nhập
khẩu không đáng kể (dưới 3%), Việt Nam chỉ bị áp dụng biện pháp
hạn ngạch thuế quan đối với 3/23 nhóm sản phẩm bao gồm: (1) thép
cán nguội hợp kim và không hợp kim; (2) thép tấm mạ kim loại; (3)
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Để theo dõi khả năng xuất khẩu vượt ngưỡng 3% và có nguy cơ
bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức, hàng tháng Cục Phòng vệ
thương mại sẽ công bố số liệu xuất khẩu sang EU nhằm hỗ trợ các
doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình
xuất khẩu các nhóm sản phẩm thép sang EU và có biện pháp kiềm
chế phù hợp.
Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của EU mới cập nhật đến tháng 9
năm 2018, mặt hàng thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, quét véc
ni, phủ plastic) và thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn điện có định
hướng) tiếp tục thuộc nhóm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp tự vệ
chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu
mạnh trong những tháng tới.
Xem chi tiết tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Bộ Thương mại
Hoa Kỳ thông
báo kết luận sơ
bộ đối với vụ việc
chống trợ cấp
các sản phẩm
khung giá thép
nhập khẩu từ
Trung Quốc

Tin Thế giới

Ngày 20 tháng 11 năm 2018,
Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông
báo kết luận sơ bộ trong vụ
việc điều tra chống trợ cấp đối
với các sản phẩm khung giá
thép nhập khẩu từ Trung Quốc.
Biên độ trợ cấp từ 5,04% đến
150,49%.
Nguyên đơn trong vụ việc
lần này gồm: Công ty Bulldog Rack (Weirton, WV), Tập
đoàn Hannibal Industries, Công
ty Husky Rack và Wire
(Denver, NC), Tập đoàn Ridg –
U – Rak, Công ty TNHH
Speedrack Products, Tập đoàn
Steel King (Stevens Point,WI),
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Công ty Tri-Boro Shelving &
Partition (Farrmville, VA) và
Tập đoàn Unarco Material Handling (Springfield, TN).
Sản phẩm bị điều tra gồm
các sản phẩm khung giá thép
có mã HS: 7326.90.8688,
9403.20.0080,
và
9403.90.8041, 7308.90.3000,
7308.90.6000, 7308.90.9590,
và 9403.20.0090.
Năm 2017, lượng nhập khẩu
sản phẩm trên từ Trung Quốc
đạt xấp xỉ 200 triệu $.

khoảng ngày 02 tháng 4 năm
2019.
Nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ
đưa ra kết luận khẳng định có
trợ cấp và Ủy ban thương mại
quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đưa ra
quyết định cuối cùng khẳng
định rằng sản phẩm trên nhập
khẩu từ Trung Quốc gây thiệt
hại hoặc đe dọa gây thiệt hại
đến thị trường nội địa. Bộ
Thương mại sẽ đưa ra lệnh áp
thuế chống trợ cấp.

Các bước tiếp theo:
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ
đưa ra kết luận cuối cùng vào

Xem chi tiết kết luận tại đây.
Nguồn: DOC
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Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, Tòa án thương mại quốc tế Canada (CITT), theo tiểu mục 76.03 (3) của Đạo luật về các biện pháp
nhập khẩu đặc biệt (SIMA), khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ đối với phán quyết được đưa ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2013 liên quan
đến việc bán phá giá một số ống đồng có nguồn gốc (hoặc được xuất khẩu) từ Brazil, Trung Quốc, Hy Lạp, Mexico và Hàn Quốc, và trợ cấp
cho những hàng hóa có nguồn gốc (hoặc xuất khẩu) từ Trung Quốc.
Theo kết quả cuộc đều tra rà soát cuối kỳ nêu trên của CITT, ngày 21 tháng 11 năm 2018, Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) đã bắt
đầu điều tra việc hết hạn của phán quyết, cho dù kết quả của việc rà soát hết hạn của phán quyết đối với sản phẩm trên có khả năng dẫn
đến việc tiếp tục hoặc tiếp tục bán phá giá và / hoặc trợ cấp từ chính phủ nước xuất khẩu. CBSA sẽ đưa ra quyết định vào khoảng ngày 18
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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tháng 4 năm 2019.
Sản phẩm bị xem xét là ống đồng tròn có đường kính ngoài 0,2 inch đến 4,25 inch (từ 0,502 cm đến 10,795 cm), sản phẩm bị xem xét
không bao gồm ống đồng công nghiệp, ống đồng tráng hoặc ống đồng cách điện, có xuất xứ từ Brazil, Trung Quốc, Hy Lạp, Mexico và Hàn
Quốc. Các sản phẩm bị xem xét gồm những sản phẩm có mã HS: 7411.10.00.10, 7411.10.00.20 hoặc 7411.10.00.31, 7411.10.00.39.
Lịch trình chi tiết xem tại đây.
Nguồn: CBSA

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra quyết định rà soát (hoàng hôn) đối với sản
phẩm tấm thép mạ từ Nhật Bản
Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra quyết định rà soát hoàng hôn đối với sản phẩm thép tấm được tráng từ Nhật Bản. Ngày 16
tháng 11 năm 2018, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ đã khẳng định rằng việc thu hồi lệnh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nêu
trên có thể dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn gây thiệt hại đáng kể trong một thời gian nhất định đối với ngành sản xuất trong nước.
Theo kết luận này, lệnh áp thuế chống bán phá giá trước đây vẫn sẽ được duy trì đối với sản phẩm trên nhập khẩu từ Nhật Bản.
Theo pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ, chỉ khi DOC xác định có việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu và USITC kết luận có
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.
Báo cáo (Report) đầy đủ sẽ được đăng trên website của USITC vào ngày 27 tháng 12 năm 2018 và được đăng chi tiết tại đây.
Nguồn: USITC

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Bộ Thương mại Ấn Độ đề nghị tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với các sản
phẩm hóa chất từ EU, Hoa Kỳ
Bộ Thương mại Ấn Độ đã đề nghị tiếp tục áp thuế chống bán phá giá trong
vòng năm năm đối với sản phẩm hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp
dược phẩm và nông nghiệp nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ.
Động thái này nhằm mục đích bảo vệ các nhà sản xuất sản phẩm metylen clorua trong nước khỏi việc nhập khẩu giá rẻ từ EU và Hoa Kỳ.
Việc tiếp tục áp thuế này được đề nghị bởi bộ phận điều tra thuộc Tổng vụ
phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR), cơ quan này cũng đã tiến hành điều tra về
việc bán phá giá chất hóa học từ hai khu vực này.
Thông qua điều tra, DGTR kết luận rằng có việc "bán phá giá liên tục" của sản
phẩm này từ EU và Hoa Kỳ và điều này đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp
trong nước.
Mặc dù thuế chống bán phá giá có hiệu lực nhưng hoạt động tài chính của ngành
công nghiệp trong nước lại giảm xuống, DGTR cho biết trong một thông báo. "Cơ quan này đề nghị tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá

trong thời hạn năm năm liên quan đến tất cả các hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ EU và Mỹ".
Thông báo cũng kết luận rằng trong suốt quá trình điều tra (tháng 1-12 / 2017), ngành công nghiệp trong nước đã cho thấy sự tăng
trưởng âm trên các thông số kinh tế như sản xuất, bán hàng và lợi nhuận. Thông báo cho biết thêm: "Các hàng nhập khẩu từ EU và Hoa Kỳ
bị bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước".
Gujarat Fluorochemicals và Chemplast Sanmar đã nộp đơn đề nghị lên DGTR rà soát và tiếp tục áp thuế đối với hàng nhập khẩu này.
Các công ty này bị cáo buộc bán phá giá sản phẩm metylen clorua từ EU và Mỹ.
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Mức thuế được DGTR đề nghị trong khoảng từ 0,32-0,36 USD/ kg.
Vào tháng 5 năm 2014, Chính phủ Ấn Độ đã áp thuế chống bán phá giá đối với những sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ và EU để bảo vệ ngành
công nghiệp trong nước.
DGTR cho biết việc áp thuế chống bán phá giá có thể ảnh hưởng đến mức giá của sản phẩm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, cạnh tranh công bằng
trên thị trường Ấn Độ sẽ không bị giảm bởi các biện pháp chống bán phá giá.
Nguồn: Economic times
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Hoa Kỳ có thể sẽ áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ tuần tới

Sau khi một tờ báo của Đức đưa tin về việc Tổng thống Donald Trump sẽ có thể áp thuế lên ô tô nhập
khẩu từ tuần sau thì các cổ phiếu của các công ty ô tô Châu Âu đều giảm.
Tờ báo của Đức ghi nguồn tin lấy từ Liên minh Châu âu rằng: Tổng thống Donald Trump có thể sẽ
quyết định áp thuế lên ô tô nhập khẩu ngay tuần sau sau khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế
phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.
Mức thuế được đề xuất là 25% đối với ô tô nhập khẩu từ tất cả các nước ngoại trừ Canada và Mexico.
Tuy nhiên, trước đó Hoa Kỳ đã nhiều lần cam kết sẽ không tiếp tục áp đặt thuế quan với Liên minh
châu Âu hoặc Nhật Bản cho tới khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận về thương mại đạt được các bước
tiến mới.
Cả Nhà trắng và Bộ Thương mại Hoa Kỳ đều không bình luận về vấn đề này khi bị yêu cầu.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã không công khai bất cứ kết luận nào sau cuộc điều tra các sản phẩm ô tô
nhập khẩu và phụ tùng ô tô có làm nguy hại đến an ninh quốc gia hay không.
Tổng thống Trump có thể sẽ mất hàng tuần hoặc hàng tháng để ra quyết định. Một khi Tổng thống
Trump đưa ra quyết định thì Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có 15 ngày để áp dụng mức
thuế mới.
Nguồn: Reuters
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Thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ đạt kỷ lục về giá trị trong tháng 10
Ngày 27 tháng 11 năm 2018, Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ (là cơ quan cung cấp số liệu hàng đầu về dân số và nền kinh tế của Hoa Kỳ)
đã đưa ra lượng nhập khẩu thép của Hoa Kỳ trong tháng 10 đạt kỷ lục là 3 triệu tấn với trị giá lên tới 2,7 tỷ $.
Tổng lượng nhập khẩu thép tháng 10 đánh dấu một sự gia tăng so với tháng trước đó – khi tổng lượng nhập khẩu Hoa Kỳ đạt mức 2,0 triệu
tấn (với trị giá 2 tỷ đô la). Tuy nhiên, theo một báo cáo của Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI) hôm thứ Ba (ngày 27 tháng 11 năm 2018), lượng nhập
khẩu thép trong 10 tháng đầu năm giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017. Thị phần của thép thành phẩm nhập khẩu từ trước đến nay đã đạt
21% tổng lượng thép nhập khẩu.

Nguồn: Viện Sắt thép Hoa Kỳ
Thép nhập khẩu gia tăng trong tháng 10 chủ yếu ở dạng: thỏi, dạng thanh và phôi dẹt, trong khi đó thép nhập khẩu dưới dạng kết cấu
nặng, thanh cốt thép, và thép tấm và dải thì lại giảm.
Lượng thép nhập khẩu dưới dạng thỏi, dạng thanh và phôi dẹt tăng mạnh trong tháng 10/2018, đạt 1.154.364 tấn, tăng so với cuối tháng
9/2018 lượng nhập khẩu thép dưới dạng trên là 359.265 tấn và cuối tháng 10 năm 2017 là 566.294 tấn.
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Nếu xét về quốc gia xuất khẩu thép sang Hoa Kỳ, nhập khẩu từ Brazil tăng, trong khi nhập khẩu thép từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan và Thái Lan
lại giảm.
Lượng nhập khẩu từ Brazil đạt 849.767 tấn trong tháng 10/2018, tăng so với 104.722 tấn trong tháng 9/2018 và 324.711 tấn trong tháng
10/2017.
Nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mạnh, lượng nhập khẩu giảm từ 120.948 tấn trong tháng 9/2018 xuống còn 61.472 tấn trong tháng
10/2018. 10 tháng đầu năm nay lượng nhập khẩu cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, khi Hoa Kỳ nhập 101,863 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ
vào tháng 10/2017.
9 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu thép của Hoa Kỳ đã đạt mức 883.054 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ, giảm so với mức hơn 1,76 triệu tấn trong cùng
kỳ năm 2017.
9 tháng đầu năm 2018, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 23,7 triệu tấn, giảm từ 26,9 triệu so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lượng nhập khẩu từ Canada và Mexico cũng tăng trong tháng 10 so với tháng 9 trước đó, đạt 739.346 tấn, tăng so với tổng lượng cuối
tháng 9/2018 là 638.543 tấn. Tuy nhiên, tổng lượng nhập khẩu trong tháng 10/2018 đã giảm so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước đạt
743.537 ).
Canada và Mexico tiếp tục bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ loại bỏ thuế quan đối với thép và nhôm đối với hai quốc gia như một phần của
Hiệp định USMCA giữa Hoa Kỳ-Mexico-Canada.
Thời hạn miễn trừ tạm thời của Canada và Mexico từ các khoản thuế Mục 232 của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm nhập khẩu đã hết hạn vào
ngày 1/6/2018.
Trong khi đó, theo số liệu sơ bộ nhập khẩu thép từ Liên minh châu Âu đạt 143.491 tấn trong tháng 10/2018. Tổng mức giảm so với tháng
9/2018 (đạt mức 145.701 tấn), nhưng tăng so với cùng kỳ tháng 10/2017 (138.657 tấn).
Xem chi tiết dữ liệu nhập khẩu thép tháng 10/2018 của Hoa Kỳ tại đây.

Nguồn: Metal miner
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WTO, UNCTAD, và ITC ký MoU nhằm giúp các doanh nghiệp truy
cập dữ liệu thương mại tốt hơn
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hội nghị về Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD) và Trung tâm Thương mại Quốc tế
(ITC) hôm 23 tháng 11đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy sự phát triển của một hệ thống trực tuyến, gọi là Bộ phận Hỗ trợ Thương mại
Toàn cầu (Global Trade Helpdesk), với mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, việc truy cập dữ liệu và
thông tin thương mại nhanh hơn và dễ dàng hơn tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng.
Phiên bản đầu tiên của trang web HelpMeTrade.org được ra mắt tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 11 của WTO tại Buenos Aires, Argentina,
vào tháng 12 năm 2017. Theo Biên bản ghi nhớ, WTO, ITC và UNCTAD đồng ý phát triển hơn nữa hệ thống trực tuyến này, với mục tiêu nâng
cao chất lượng và khả năng tiếp cận thông tin thương mại cần thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
(MSMEs), để tiếp cận các cơ hội thị trường. Theo thỏa thuận, ba tổ chức trên sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển để
giúp họ duy trì thông tin cập nhật tại Bộ phận Hỗ trợ thương mại toàn cầu và sẽ nâng cao nhận thức giữa các MSMEs về cách để đạt được lợi
ích từ thông tin thương mại đó.
Bằng cách cung cấp dữ liệu thương mại thông qua giao diện thân thiện với người dùng, Bộ phận hỗ trợ thương mại toàn cầu sẽ giúp các
công ty trên toàn thế giới dễ dàng tăng cường sự tham gia của họ trong giao thương quốc tế và giảm chi phí kinh doanh. Các dữ liệu này sẽ
giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các chính sách thương mại và đầu tư và sẽ đảm bảo rằng cộng đồng
quốc tế cung cấp những hỗ trợ tốt hơn cho các MSMEs.
Tổng giám đốc WTO Ông Roberto Azevêdo nói: “Việc có được sự tiếp cận thông tin về thuế quan và các yêu cầu khác về tiếp cận thị
trường xuất khẩu sẽ làm phát sinh chi phí cho các doanh nghiệp có nhu cầu giao thương và đối với các doanh nghiệp nhỏ thì đó có thể là rào
cản đáng kể đối với việc thâm nhập thị trường. Bộ phận hỗ trợ thương mại toàn cầu là một nỗ lực chung nhằm giúp loại bỏ rào cản này bằng
cách cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin quan trọng mà họ cần. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp rất nhỏ, vừa
và nhỏ, những doanh nghiệp mà cần dữ liệu đáng tin cậy để xác định các cơ hội xuất khẩu. Tôi mong muốn tiếp tục cộng tác với UNCTAD và
ITC, và với các thành viên WTO. Phần lớn sự thành công của sáng kiến này sẽ phụ thuộc vào sự tham gia của tất cả các thành viên WTO để
làm cho thông tin liên quan đến thương mại có giá trị, và để những thông tin này có thể được đưa vào Bộ phận hỗ trợ thương mại toàn cầu.
Tất cả chúng ta đều có một vai trò để làm cho dự án quan trọng này thành công. ”
Ông Mukhisa Kituyi, Tổng thư ký UNCTAD, cho biết: “Bộ phận trợ giúp thương mại toàn cầu là một công cụ thiết thực cho phép các công ty
truy cập dữ liệu họ cần để đưa ra các quyết định sáng suốt về kinh doanh thương mại. Đây là một sự đổi mới giúp nâng cấp lĩnh vực thông tin.
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Cùng làm việc với các đối tác của chúng tôi tại ITC và WTO, chúng tôi
Bộ phận hỗ trợ thương mại sẽ có thông tin toàn diện từ nhiều
đang giải quyết các nhu cầu của cộng đồng các doanh nghiệp kinh do- nguồn khác nhau về các yêu cầu của thị trường (như thuế quan, các
anh thương mại một cách cụ thể và giúp biến hành động thành các kết loại thuế, các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe đối với hàng xuất
quả thực sự. ”
khẩu), thủ tục xuất nhập khẩu (như thủ tục trước khi xuất hàng, quy
trình chứng nhận và kiểm tra), các cơ hội kinh doanh (chẳng hạn như
Bà Arancha González, Giám đốc điều hành của ITC, cho biết: “ITC giá thị trường và các sự kiện sắp tới) và thống kê thương mại hiện tại.
rất hân hạnh được hợp tác với UNCTAD và WTO để đảm bảo sự phối Việc phát triển Bộ phận hỗ trợ thương mại sẽ diễn ra trong ba giai
hợp tốt hơn và hiệu quả hơn về thông tin thương mại. Sự hiểu biết về đoạn, mỗi giai đoạn ba năm. Tuy nhiên, việc phát triển này đã được
thương mại và thị trường là yếu tố cơ bản cho việc đưa ra quyết định lên kế hoạch để có đầy đủ chức năng trong giai đoạn 1.
và khả năng cạnh tranh của các công ty, đặc biệt cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, và Bộ phận hỗ trợ thương mại là nền tảng quan
Ngoài việc thu thập dữ liệu từ ITC, UNCTAD và WTO, Bộ phận hỗ
trọng để tạo điều kiện phối hợp tốt hơn giữa ba cơ quan trong việc trợ thương mại toàn cầu sẽ tích hợp thông tin thương mại từ một số tổ
cung cấp năng lực liên quan đến thương mại một cách hiệu quả được chức quốc tế và ngân hàng phát triển khác, bao gồm Ngân hàng Phát
xây dựng trên cơ sở hiểu biết về thương mại và thị trường."
triển Liên Mỹ (IDB), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc
(UNIDO) và Nhóm Ngân hàng Thế giới.
Nguồn: WTO
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Liên minh Châu Âu tham gia Hội đồng giải quyết
tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản
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Liên minh Châu Âu sẽ tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp của WTO giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến sự hỗ trợ cho
ngành đóng tàu với vai trò là bên thứ ba quan tâm.
Liên minh Châu Âu đang có kế hoạch tham gia vào đơn kiện lên WTO của Nhật Bản liên quan đến sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc cho
ngành công nghiệp đóng tàu của nước này.
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, theo chính phủ Hàn Quốc và Tổ chức thương mại thế giới WTO, Liên minh Châu Âu đã thông báo rằng họ sẽ
tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp WTO của chính phủ hai bên liên quan đến vụ việc này với vai trò như bên thứ ba quan tâm.
Vào ngày 06 tháng 11 năm 2018, Nhật Bản đã đưa ra yêu cầu có những cuộc tham vấn song phương – đây được coi là giai đoạn đầu tiên
của quá trình giải quyết tranh chấp, theo Nhật Bản sự ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc đối với ngành đóng tàu đã vi phạm thỏa thuận của
WTO về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, điều này là nguyên nhân gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp đóng tàu của Nhật
Bản. Theo quá trình giải quyết tranh chấp, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản phải thảo luận về vấn đề này trong vòng 60 ngày.
Liên minh Châu Âu có quan tâm lớn về vụ việc này, chính phủ Nhật bản cáo buộc rằng các biện pháp của chính phủ Hàn Quốc có ảnh
hưởng đáng kể đến giá cả và thương mại của các mặt hàng xuất khẩu chính như tàu, động cơ tàu và các trang thiết bị hàng hải. Tham gia vào
các cuộc tham vấn với vai trò như bên thứ ba quan tâm và EU có thể sẽ tham gia tranh tụng nếu Hàn Quốc và Nhật Bản không đạt được

những thỏa thuận chung và Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp sẽ được thành lập.
EU đã đệ đơn kiện tương tự lên WTO liên quan đến việc tái cơ cấu ngành đóng tàu Hàn Quốc trong và sau năm 1997. Vào tháng 10 năm
2002, EU đã kiện Hàn Quốc, khiếu nại rằng sự ủng hộ của các chủ nợ cho việc tái cơ cấu đã cấu thành các khoản trợ cấp của chính phủ. WTO
đã bác bỏ hầu hết các lập luận của mình vào tháng 3 năm 2005.

Nguồn: businesskorea
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EU đề xuất cải cách WTO để bảo vệ Hệ thống giải quyết tranh chấp

Ban Hội thẩm thành lập để xem
xét các mức thuế thép và nhôm,
các biện pháp trả đũa của các
nước với hàng hóa nhập khẩu của
Hoa Kỳ
Tại cuộc họp vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, Cơ

quan Giải quyết Tranh chấp của WTO (viết tắt: DSB)
đã đồng ý với yêu cầu từ bảy thành viên của họ về
việc thành lập Ban Hội thẩm để kiểm tra các mức
thuế quan được áp đặt bởi Hoa Kỳ liên quan đến
thép và nhôm nhập khẩu. DSB cũng đã đồng ý với
bốn yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Ban Hội thẩm để
kiểm tra các biện pháp trả đũa của Trung Quốc,
Canada, Liên minh châu Âu và Mexico liên quan đến
nhập khẩu của Hoa Kỳ nhằm đáp ứng các mức thuế
đối với nhôm và thép.
Nguồn: WTO

Đề xuất của EU được các nước như: Úc, Canada, Trung Quốc, Ice land, Ấn
Độ, Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Na uy, Singapore và Thụy Sĩ ủng hộ.
Liên minh Châu Âu đã công bố một đề xuất cải cách WTO nhằm ngăn chặn
tình trạng tê liệt Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO bằng cách khai thông
việc bổ nhiệm các thành viên vào cơ quan phúc thẩm.
Theo Cao ủy viên thương mại – bà Cecila Malmstrom: “Chức năng của cơ
quan phúc thẩm trong Hệ thống giải quyết tranh chấp đang theo hướng bế tắc”,
“Nếu WTO không có chức năng cốt lõi này, thế giới sẽ mất đi một hệ thống bảo
đảm sự ổn định trong thương mại toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua”.
Đề xuất này sẽ được trình bày tại Đại hội đồng WTO vào ngày 12 tháng 12
năm 2018. Trong hơn một năm chính quyền của tổng thống Trump đã ngăn cản
sự bổ nhiệm thẩm phán vào cơ quan phúc thẩm – là cơ quan có quyền quyết định
cuối cùng trong việc duy trì, sửa đổi hoặc đảo ngược các phán quyết, điều này
thường ảnh hưởng đến một số thế giới các công ty lớn nhất thế giới, và hàng tỷ
đô la trong giao dịch thương mại. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục nắm giữ, cơ quan sẽ không
hoạt động được vào cuối năm 2019 bởi vì sẽ không có tối thiểu ba thẩm phán để
ký vào các phán quyết.

Đề xuất này của EU rất quan trọng do mục đích của bản đề xuất nhằm cải cách
WTO theo hướng các cuộc đàm phán phải được dựa trên các văn bản cụ thể.
Bản đề xuất sẽ không được đưa ra cho đến khi Hoa Kỳ và 164 thành viên khác
của WTO đồng ý sửa đổi Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp (DSU) của WTO –
điều này được coi là một việc quan trọng. Đề xuất này không chắc sẽ nhận được
sự ủng hộ của Hoa Kỳ - là nước đã từng chỉ trích Cơ quan phúc thẩm vì đã vượt
quá nhiệm vụ của mình cùng với những nhận xét tích cực về các nguyên tắc của
WTO.
Tạo các nguyên tắc mới cho các nội dung được các thành viên trong Ban phúc
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thẩm gửi đi, xác định thời điểm có thể tiếp tục hoàn thành các thủ tuc đang diễn ra. Đảm bảo rằng quá trình phúc thẩm được hoàn tất trong
khung thời gian do WTO quy định là 90 ngày. Đưa ra các cuộc họp thường niên giữa các thành viên WTO và Cơ quan phúc thẩm. EU đề xuất
tăng cường “tính độc lập và công bằng” của Cơ quan phúc thẩm để tăng tính hiệu quả của cơ quan này bằng cách:
+ Bổ sung thêm hai thành viên phúc thẩm mới vào Ban Hội thẩm gồm 7 thành viên, với công việc toàn thời gian và hỗ trợ thêm cho Cơ quan
phúc thẩm về cả hành chính và pháp lý.
+ Sửa đổi giới hạn nhiệm kỳ cho các thành viên cơ quan phúc thẩm từ 2 nhiệm kỳ 4 năm thành một nhiệm kỳ 6 hoặc 8 năm.

+ Tạo quy trình lựa chọn tự động để thay thế các thành viên của Cơ quan phúc thẩm trong nhiều tháng trước khi các thành viên hết hạn
nhiệm kỳ
Tham khảo đề xuất cải cách tại đây.
Nguồn: Bloomberg

Liên minh Châu Âu (EU) kêu gọi Hoa Kỳ tham gia đàm phán để cải cách Tổ chức thương mại
thế giới (WTO)
Liên minh Châu Âu đã kêu gọi Hoa Kỳ hôm thứ 3 (ngày 27 tháng 11 năm 2018) tham gia thảo luận liên quan đến việc cải cách WTO nhằm
ngăn chặn tình trạng “tê liệt” của cơ quan quốc tế này.

EU đã công bố đề xuất hôm thứ 2 (ngày 26 tháng 11 năm 2018) để cải cách cơ quan giải quyết tranh chấp tại WTO – đề xuất này được sự
đồng ý của Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác, hy vọng rằng sẽ vượt qua sự phản đối của Hoa Kỳ.
WTO đang trong tình trạng bị đảo lộn để tiến hành một kế hoạch cải cách lớn nhất trong lịch sử 24 năm sau khi tổng thống Donald Trump
đưa Tòa án thương mại hàng đầu thế giới đến tình trạng đứng trước bờ vực của sự sụp đổ bằng cách ngăn cản các cuộc hẹn của các thẩm
phán và đe dọa rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi tổ chức thương mại thế giới này.

EU bị mắc kẹt giữa các mối quan tâm trái chiều của Hoa Kỳ và Trung Quốc, điển hình là một cuộc xung đột thuế quan trị giá hàng trăm tỷ đô
la giữa hai bên.
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Các cuộc đàm phán giữa ba bên với Nhật Bản và Hoa Kỳ đều tập trung vào một mong muốn chung nhằm thay đổi các nguyên tắc của WTO
– làm giảm sự méo mó của thị trường, ví như các sự trợ cấp cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và bắt buộc chuyển giao công
nghệ….
Theo Cao ủy thương mại Malmstrom: “Nếu chúng tôi không cải cách điều này ở WTO – và chúng tôi không hề mong Trung Quốc chỉ đơn
giản là ký vào ô ký ở đây và ghi đồng ý, nhưng để đi vào thực tế - sẽ có các bên khác thiết lập một sân chơi bình đẳng ngoài WTO và tôi
không chắc điều này sẽ có lợi cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.” “Hoa Kỳ ít nhất cũng đã tham gia thảo luận vấn đề này trong các
vấn đề cải cách của WTO, điều này mang tính xây dựng và họ không hề giả vờ. Theo tôi họ nghĩ điều này có ý nghĩa”
“Cách buộc Trung Quốc phải thay đổi là thông qua cuộc chiến tranh thương mại bằng thuế quan lớn sẽ không mang lại hiệu quả. Và bà hy
vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tuần này khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau sẽ làm
giảm căng thẳng thương mại toàn cầu – điều này sẽ tốt cho cả thế giới nếu hai nước giảm căng thẳng đi một chút”.
Nguồn: Reuters
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Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu thành lập ban hội thẩm giải quyết tranh chấp WTO lần đầu
tiên của Ấn Độ và Thụy Sĩ
Hoa Kỳ đã bác bỏ các yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Tổ chức thương mại thế giới của Ấn Độ và Thụy Sĩ đối với gói áp thuế nhập khẩu
đối với thép và nhôm của chính quyền tổng thống Donald Trump. Cả hai chính phủ đều cho biết sẽ kháng cáo.

Ấn Độ và Thụy Sĩ cho rằng biện pháp áp thuế nói trên của Hoa Kỳ thực chất là biện pháp tự vệ và họ quan ngại rằng Hoa Kỳ chỉ đang dùng
lí do an ninh quốc gia để biện minh cho hành động của mình.
Chính phủ Thụy Sĩ cảnh báo rằng việc tiếp tục cho phép Hoa Kỳ áp các mức thuế sẽ tác động bất lợi tới các giao dịch kim loại toàn cầu, và
các biện pháp bảo hộ thương mại mang tính “ăn miếng trả miếng” đang diễn ra sẽ gây hại cho các chuỗi giá trị nhôm và thép trên toàn thế
giới.
Đơn khiếu nại của Ấn Độ tập trung vào việc khẳng định rằng tính hợp pháp của WTO sẽ gặp nguy hiểm nếu các quốc gia thành viên được
thực hiện các hành động đơn phương về các vấn đề thương mại tương tự mà không gặp trở ngại gì.
Việc Hoa Kỳ bác bỏ kháng kiện của hai nước nói trên đã đưa vấn đề ra cơ quan giải quyết tranh chấp WTO trong cuộc họp vào ngày thứ
Tư vừa qua (ngày 28 tháng 11 năm 2018). Tại cuộc họp này, yêu cầu bác bỏ các biện pháp thuế của Hoa Kỳ lần hai do các nước Trung Quốc,
EU, Canada, Mexico, Na uy, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đệ trình đã được cơ quan giải quyết tranh chấp chấp thuận bất chấp sự phản đối của đại diện
Hoa Kỳ.
Ngoại trừ điểm tương đồng giữa các vụ kiện, lý do khiến các nước thành viên yêu cầu thành lập ban hội thẩm duy nhất là do Cơ quan giải
quyết tranh chấp không đủ số lượng người xét xử mà nguyên nhân là do quá trình chỉ định thành viên xét xử đã bị Hoa Kỳ cản trở trong vài
tháng qua và các vị trí trống còn chưa được bổ sung.
Nhiều quốc gia phản đối các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trả đũa của riêng họ để bù đắp cho các thiệt hại
kinh tế có thể bị gây ra bởi các biện pháp áp thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ áp thuế
quan trả đũa lên 29 loại hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ với tổng trị giá 134 triệu USD, tuy vậy cho đến nay họ vẫn chưa áp dụng mức thuế này.

Nguồn: Reuters
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