BỘ CÔNG THƯƠNG

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 33

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Bản tin

Hµng tuÇn

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

www.trav.gov.vn 1

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 33

Thực hiện bởi
TRUNG TÂM THÔNG TIN
VÀ CẢNH BÁO

TIN Việt NAM

Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 22205304

¨

Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành điều
tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ

Website: www.trav.gov.vn

cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ
Thái Lan…………………………………………...………..3

Chịu trách nhiệm nội dung
Võ Văn Thúy
Giám đốc
Trung tâm thông in và Cảnh báo

¨

TIN THẾ GIỚI
¨

Phi-líp-pin gia hạn thuế chống bán phá giá đối với sản
phẩm bột mì nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ..………………...5

¨

Hoa Kỳ giảm một nửa thuế chống bán phá giá đối với
sản phẩm đường ống dẫn dầu của Hàn Quốc …...……6

¨

Ấn Độ tiến hành rà soát thuế chống bán phá giá đối với
hóa chất melamine nhập khẩu từ Trung Quốc………. ..7

Hiệp hội thép Châu Âu yêu cầu áp thuế chống bán phá
giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ
Kỳ……………………………………………………………4

Liên hệ:
Phạm Thu Hà
Nguyễn Phương Trang
Phạm Bùi Thu Hà
Thiết kế:
Phạm Bùi Thu Hà
E-mail: ciew@moit.gov.vn
Bản quyền của TRAV

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

www.trav.gov.vn 2

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 33

Tin Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và
chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan

C

thực hiện theo Thông báo đính kèm

ăn cứ quy định của Luật

Quyết định số 2466/QĐ-BCT.

Quản lý ngoại thương, ngày

21 tháng 9 năm 2020, Bộ Công

Theo quy định của Luật Quản lý

Thương ban hành Quyết định số

ngoại thương, Bộ Công Thương có

2466/QĐ-BCT về việc khởi xướng

thể áp dụng thuế chống bán phá giá,

điều tra chống bán phá giá và chống

chống trợ cấp có hiệu lực trở về

trợ cấp đối với đường mía có xuất xứ

trước đối với hàng hóa bị áp thuế

từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan)

trong thời hạn 90 ngày trước khi áp

trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của đại

dụng thuế chống bán phá giá, chống

diện ngành sản xuất trong nước.
Thực hiện cam kết của Việt Nam
trong ASEAN liên quan tới việc áp
dụng hạn ngạch thuế quan theo
WTO, Việt Nam đã bãi bỏ hạn ngạch
thuế quan nhập khẩu đường cho các
nước ASEAN kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2020. Trong 08 tháng đầu năm
2020, lượng đường mía nhập khẩu
vào Việt Nam gia tăng đột biến, đạt
gần 950.000 tấn, tăng hơn 6 lần so
với cùng kỳ năm 2019. Trong đó,
lượng đường mía nhập khẩu từ Thái
Lan vào Việt Nam chiếm tỷ lệ chủ
yếu, đạt gần 860.000 tấn (so với cùng

trợ cấp tạm thời. Vì vậy, Bộ Công
kỳ năm 2019 là 145.000 tấn và cả

phá giá vào Việt Nam và Chính phủ

năm 2019 là 300.000 tấn). Theo đại

Thái Lan đã và đang duy trì một số

diện ngành sản xuất trong nước,

chính sách trợ cấp cho hoạt động

lượng nhập khẩu gia tăng đột biến là

trồng mía của người nông dân và

nguyên nhân chính gây thiệt hại cho

ngành sản xuất mía đường.

ngành mía đường trong nước. Sản
lượng đường mía trong nước niên vụ
2019/2020 ước tính chưa tới 800
nghìn tấn, sụt giảm so với 1,2 triệu
tấn của niên vụ 2018/2019. Bên cạnh
đó, ngành sản xuất trong nước cũng
đã cung cấp các thông tin, bằng
chứng cho thấy sản phẩm đường mía
nhập khẩu từ Thái Lan đang bị bán
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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 có thể bị áp dụng thuế
chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm

Bộ Công Thương sẽ thực hiện

thời và thuế chống bán phá giá,

điều tra theo đúng quy định của pháp

chống trợ cấp có hiệu lực trở về

luật để thiết lập môi trường cạnh

trước.

tranh công bằng trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng của ngành sản

Các bước tiếp theo:
Theo quy định pháp luật, sau khi

xuất trong nước trước các hành vi

khởi

xướng

điều

tra,

Bộ

Công

phản cạnh tranh tới từ bên ngoài. Các

Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra

trình tự, thủ tục tiếp theo sẽ được

cho các bên liên quan để thu thập

www.trav.gov.vn 3

Tin Việt Nam và Thế Giới

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 33

thông tin nhằm phân tích,

nghị tất cả các tổ chức, cá

đánh giá các nội dung cáo

nhân đang xuất nhập khẩu,

buộc gồm: (i) hành vi bán phá

phân phối, kinh doanh, sử

giá của các doanh nghiệp

dụng hàng hóa bị điều tra

xuất khẩu của Thái Lan; (ii)

đăng ký làm bên liên quan và

hành vi trợ cấp của Chính

cung cấp các thông tin cần

phủ Thái Lan đối với các do-

thiết tới Bộ Công Thương để

anh nghiệp xuất khẩu của

đảm bảo quyền và lợi ích của

Thái Lan; (iii) thiệt hại của

mình theo quy định của pháp

ngành sản xuất đường mía

luật.

của Việt Nam; và (iv) mối
quan hệ nhân quả giữa hành
vi bán phá giá, trợ cấp và
thiệt hại của ngành 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 trước khi
hoàn thành kết luận điều tra

Cục Phòng vệ thương
mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (24) 7303

Email:

thời, Bộ Công Thương cũng

ợng Trang)

trực tiếp trao đổi, cung cấp
thông tin, bày tỏ quan điểm

gày 18/9/2020, Hiệp thội thép Châu
Âu (Eurofer) đã nộp đơn kiện yêu

cầu áp thuế chống bán phá giá đối với sản
phẩm thép cuộn cán nóng (hot-rolled coil)
nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

trongnd@moit.gov.vn (Đ
ức Trọng)

Nếu Ủy ban Châu Âu (EC) chấp nhận
đơn kiện, thuế hồi tố có thể được áp trong 3

Quyết định và thông báo

về vụ việc trước khi đưa ra

xem

kết luận cuối cùng về vụ việc.

www.trav.gov.vn./.

Bộ Công Thương khuyến

N

7898 (Ext. 111, 116)

trangntph@moit.gov.vn (Phư

khai để các bên liên quan

đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin liên hệ:

chính thức về vụ việc. Đồng
sẽ tổ chức tham vấn công

Hiệp hội thép Châu Âu yêu cầu áp thuế chống bán phá giá

tại

website:

Nguồn: Cục PVTM

tháng trước khi áp thuế chính thức nếu
chứng minh được có việc bán phá giá.
Thuế tạm thời dự kiến được đưa ra vào

14/01/2021. Điều này khiến các khoản thuế
hồi tố có thể được thu từ giữa tháng 10.
Theo dữ liệu của Eurostat, Thổ Nhĩ Kì đã
xuất khẩu 185.906 tấn thép cuộn cán nóng
vào EU trong tháng 7, giảm so với 341.282
tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng
đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 1,28
triệu tấn HRC vào EU, giảm so với 1,97 triệu
tấn trong cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: Reuters

ngày 23/12/2020 và được áp dụng vào ngày
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Phi-líp-pin gia hạn thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bột mì nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ủ

líp-pin là thị trường quan trọng đứng

y ban Thuế Phi-líp-pin (TC)

thứ 7 của Thổ Nhĩ Kỳ.

gia hạn thuế chống bán phá

giá đối với sản phẩm bột mì nhập

TC cho biết do khả năng dự

khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong ba năm.

phòng cho việc sản xuất bột mì của
Thổ Nhĩ Kỳ lớn, Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng

Trong 1 thông báo, TC cho biết

giành lại thị phần ở Phi-líp-pin với

lệnh áp thuế chống bán phá giá đối

mức giá hấp dẫn, sự công nhận trên

với sản phẩm bột mì nhập khẩu từ

thị trường đã được kiểm chứng qua

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gia hạn thêm ba

thời gian cũng như các chuỗi cung

năm.

ứng đã được thiết lập.

Trong một thông báo về rà soát

TC đã tiến hành rà soát dựa trên

cuối kỳ việc áp thuế chống bán phá
giá đối với sản phẩm bột mì nhập
khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, TC cho biết mức
thuế chống bán phá giá tương ứng
đối với các nhà xuất khẩu bột mì của
Thổ Nhĩ Kỳ từ 2,87% đến 29,57%.
TC cho biết, ngoại trừ thuế chống
bán phá giá đối với ba nhà xuất khẩu
là Ektas, Ozdoyuran và Yorukogullari
được thay đổi để phù hợp với biên độ
phá giá được tính toán trong giai
đoạn điều tra thì thuế chống bán phá
giá đã được tính trong vụ việc điều tra
ban đầu vẫn được giữ nguyên và
không chấm dứt.

yêu cầu của hiệp hội lúa mì Phi-líp-pin
Đối với các nhà xuất khẩu hoặc

chống bán phá giá đã giảm được thiệt

(PAFMIL) bao gồm Universal Robina

sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ không xuất

hại đáng kể đối với ngành công

Corp., RFM Corp., Liberty Flour Mills

khẩu bột mì sang Phi-líp-pin trong giai

nghiệp trong nước và nếu chấm dứt

Inc., General Milling Corp., Wellington

đoạn điều tra, biện độ phá giá của

lệnh áp thuế có thể dẫn đến việc tiếp

Flour Mills, Pilmico Foods Corp. và

từng nhà sản xuất sẽ được xác định

tục hoặc tái diễn việc bán phá giá và

các nhà máy bột mì Phi-líp-pin.

sau khi tiến hành rà soát.

gây thiệt hại đến các nhà sản xuất

Trong khi việc rà soát được thực

trong nước.

Năm ngoái, PAFMIL đã viết thư
cho Bộ Nông nghiệp (DA) yêu cầu cơ

hiện, sẽ không có thuế chống bán phá

Bất chấp các mức thuế chống

quan này xác nhận với TC việc rà

nào được áp đối với hàng hóa của

bán phá giá, TC phát hiện rằng Thổ

soát 5 năm thuế chống bán phá giá

các nhà xuất khẩu hoặc sản xuất đó,

Nhĩ Kỳ tiếp tục giữ vị trí thống lĩnh là

đối với sản phẩm bột mì nhập khẩu từ

TC cho biết.

nhà cung cấp bột mì nước ngoài cho

Thổ Nhĩ Kỳ.

Dựa trên cuộc rà soát được tiến
hành bởi TC, TC cho biết việc áp thuế
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Phi-líp-pin do giá cả thấp hơn.
Từ năm 2015 đến năm 2019, Phi-

Các nhà máy địa phương khác
như San Miguel Mills Inc., Philippine
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Foremost Milling Corp., Morning
Star

Milling

Corp.,

Atlantic

Grains Inc. và Asian Grains cũng

Hoa Kỳ giảm một nửa thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đường ống
dẫn dầu của Hàn Quốc

bày tỏ sự ủng hộ đối với yêu cầu
của PAFMIL.
Các nhà máy bột mì yêu cầu
tiếp tục áp thuế chống bán phá
giá mà có hiệu lực từ ngày

H

oa Kỳ cho biết đã giảm một
nửa mức thuế chống bán phá

giá đối với các sản phẩm đường ống

08/01/2020

dẫn dầu từ các nhà sản xuất thép của

Các nhà máy bột mì cho

Trước đó Bộ Thương mại Hoa Kỳ

08/01/2015

đến

thêm năm năm nữa.

rằng việc bán phá giá và đe dọa
gây ra thiệt hại có thể tái diễn
trong khi ngành công nghiệp
trong nước vẫn đang phục hồi
sau những thiệt hại do việc bán
phá giá bột mì của Thổ Nhĩ Kỳ.
DA sẽ ban hành lệnh gia
hạn áp thuế chống bán phá giá
đối với sản phẩm bột mì nhập
khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
TC cho biết bất kỳ bên liên
quan nào cũng có thể yêu cầu
một cuộc rà soát giữa kỳ 1 năm
sau khi gia hạn lệnh áp thuế
chống bán phá giá.
Nguồn: Bloomberg

Hàn Quốc.

đã quyết định áp mức thuế cao lên tới
18,77%, hiện tại mức thuế này sẽ được
giảm xuống còn 4,23% đến 9,24% đối
với các sản phẩm đường ống dẫn dầu
của Hàn Quốc.
Việc cắt giảm thuế được đưa ra ra
sau khi Tòa án Thương mại Quốc tế
(CIT) yêu cầu Hoa Kỳ điều chỉnh lại các
mức thuế đã áp dụng trước đó vào hồi
đầu năm sau khi các nhà sản xuất thép
Hàn Quốc kiến nghị.
Các đường ống dẫn dầu được sử
dụng để vận chuyển dầu thô và khí đốt
tự nhiên từ các mỏ dầu. Xuất khẩu
đường ống của Hàn Quốc sang Hoa Kỳ
đạt 350 triệu đô la chỉ riêng trong năm
2018.
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Theo đó, mức thuế đối với sản

dụng mức thuế suất cao đối với hàng

phẩm đường ống từ nhà sản xuất thép

hóa từ các nước mà giá xuất khẩu

hàng đầu của Hàn Quốc là Huyndai

được cho là chênh lệch so với giá của

Steel Co. xuất khẩu sang Hoa Kỳ là

thị trường nội địa. Tuy nhiên, các nhà

9,24% và mức thấp nhất là công ty

sản xuất thép Hàn Quốc đã phản đối

SeAH Steel Corp giảm xuống còn

quyết định của Hoa Kỳ và đệ đơn khiếu

4,23%. Thuế chống bán phá giá đối với

nại lên thuế CIT vào tháng Giêng năm

các sản phẩm từ các nhà sản xuất thép

nay.

khác của Hàn Quốc sẽ được giảm
xuống mức 6,74%.

Vào năm 2019, Hoa Kỳ cũng quyết
định cắt giảm thuế chống bán phá giá

Tại thời điểm đưa ra phán quyết

đối với các sản phẩm thép cán nóng

năm 2018, Hoa Kỳ cho biết mức thuế

của nhà sản xuất thép Hàn Quốc Posco

suất dựa trên các quy định về "tình

xuống 0,55% so với 41,57% trước đó.

hình thị trường cụ thể" cho phép áp

Nguồn: Yonhap News
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Ấn Độ tiến hành rà soát thuế chống bán phá giá đối với hóa chất melamine
nhập khẩu từ Trung Quốc

Ấ

Trong một loạt các cuộc họp gần

n Độ đã bắt đầu tiến hành rà

đây, Cục Hóa chất đã xác định được

soát thuế chống bán phá giá

khoảng 75 hóa chất quan trọng và có

đối với hóa chất melamine nhập khẩu

nhiều khả năng sẽ được thêm vào

từ Trung Quốc sau khi chính quyền

danh sách. Chương trình của Chính

nước này tiếp nhận đơn khiếu nại từ

phủ sẽ khuyến khích 10% giá trị sản

công ty Gujarat State Fertilizers &

xuất cho các nhà sản xuất trong

Chemicals Limited. Thuế chống bán

nước. Kế hoạch được đề xuất có ý

phá giá được áp dụng lần đầu tiên

nghĩa quan trọng trong bối cảnh căng

vào năm 2004 và tiếp tục gia hạn sau

thẳng đang diễn ra giữa hai quốc gia

các lần rà soát sau đó. Hiện tại các

Ấn Độ và Trung Quốc. Một quan chức

mức thuế này sẽ hết hạn vào tháng 1
năm 2021.
Tổng vụ Phòng vệ thương mại
(DGTR) cho biết đã có những bằng
chứng sơ bộ chứng minh hành vi xuất
khẩu hóa chất melamine của Trung
Quốc là bán phá giá và gây ra thiệt
hại nghiêm trọng cho các ngành sản
xuất trong nước. DGTR cũng chỉ rõ
khả năng tái diễn việc bán phá giá
của Trung Quốc là rất cao và tác hại
do hậu quả khi ngừng áp thuế chống
bán phá giá.
Melamine được sử dụng để sản
xuất melamine formaldehyde, ngược

cho biết Ấn Độ nhập khẩu số lượng
lại, chất này được sử dụng để sản

nước do tác động về số lượng, khiến

lớn hóa chất có trị giá cao, trong đó

xuất nhiều hàng hóa thiết yếu khác.

các mặt hàng trong nước không thể

khoảng 85-90% đến từ Trung Quốc.

Nhựa melamine formaldehyde được

cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu

Các hóa chất này được sử dụng trong

sử dụng làm laminates cung cấp độ

giá rẻ từ nước ngoài.

sản xuất các thành phần dược phẩm

cứng tốt, chống trầy xước, chống ố,
chống nước và ẩm.

Trong mục tiêu giảm sự phụ
thuộc vào Trung Quốc trong việc

hoạt tính, thuốc diệt côn trùng và các
quy trình công nghiệp khác.

DGTR tuyên bố rằng có bằng

nhập khẩu hóa chất, chính phủ Ấn Độ

Trước tình hình chính trị căng

chứng sơ bộ về việc bán phá giá và

đang lên kế hoạch khuyến khích liên

thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ, làn

hậu quả gây ra thiệt hại cho ngành

kết sản xuất để thúc đẩy sản xuất nội

sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc

sản xuất trong nước do ảnh hưởng

địa một số hóa chất quan trọng được

dâng cao. Các cuộc biểu tình phản

của khối lượng, tức là tăng nhập khẩu

sử dụng trong dược phẩm, thuốc diệt

đối, đòi tẩy chay hàng hóa Trung

làm suy giảm sản xuất và thị phần,

côn trùng và sử dụng trong công

Quốc diễn ra ở nhiều thành phố lớn

tác động tới hoạt động buôn bán trong

nghiệp quan trọng khác.

tại Ấn Độ.
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Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại song phương đạt 87 tỷ USD trong năm tài khoá tính đến tháng 3/2019,
trong đó Ấn Độ chịu mức thâm hụt 53,57 tỷ USD. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ấn Độ tiếp nhận nhiều các khiếu nại về hành vi bán phá giá hàng hóa
Trung Quốc. Bộ Thương mại Ấn Độ đã có kế hoạch giảm thời gian tiến hành các vụ kiện chống bán phá giá được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn vài ngày. Ấn
Độ đã tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá dựa trên các kiến nghị được đệ trình bởi các nhà sản xuất trong nước cho thấy bằng chứng về hành vi bán
phá giá và các thiệt hại nghiêm trọng do hành vi này gây ra. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, đã có các lệnh áp thuế chống bán phá giá cuối cùng có hiệu lực
đối với gần 100 sản phẩm của Trung Quốc. Chính phủ đã lập ra một danh sách quy định gồm 300 sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc mà theo đó Ấn Độ có thể
áp đặt các hạn chế và khuyến khích các nhà sản xuất nội địa bắt đầu sản xuất.
Nguồn: The Economic Times
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