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Tin Việt Nam

Biên bản tham vấn công khai – Vụ việc điều tra

Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận đơn yêu cầu điều

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột

tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với

ngọt có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân

sản phẩm ống đồng từ Việt Nam

Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

T

rong khuôn khổ vụ việc điều

N

gày 30 tháng 6 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã nhận
hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối

với sản phẩm ống đồng có xuất xứ từ Việt Nam.

tra chống bán phá giá đối

với một số sản phẩm bột ngọt có
xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa và Cộng hòa Inđô-nê-xi-a (mã vụ việc: AD09),
ngày 19 tháng 6 năm 2020, Cục
Phòng vệ thương mại đã tổ chức
phiên tham vấn công khai để tạo điều kiện cho các bên liên quan trình bày ý
kiến và cung cấp thông tin cần thiết trước khi ban hành kết luận cuối cùng.
Theo quy định pháp luật của Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại đã
gửi Biên bản buổi tham vấn công khai cho các bên liên quan.
Mọi thông tin liên quan đến vụ việc đề nghị liên hệ theo địa chỉ dưới đây:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Trong vụ việc này, nguyên đơn cáo buộc sản phẩm ống đồng (Seamless
Refined Copper Pipe and Tube) đã bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ, gây ra

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

thiệt hại đáng kể đối với sản xuất trong nước. Thời kỳ điều tra nguyên đơn đề

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

xuất là từ 01/10/2019 đến 31/3/2020. Theo quy định của Hoa Kỳ, DOC sẽ
xem xét khởi xướng điều tra hay không trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận

Điện thoại: (+84 24) 2220 5304 (anh Tuấn Nghĩa)

đơn.

Email: nghiavt@moit.gov.vn, maitrh@moit.gov.vn.
Nguồn: Cục PVTM
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Tin Việt Nam và Thế giới
ngạch xuất khẩu ống đồng của Việt
Nam sang thị trường Hoa Kỳ năm
2019 đạt 146 triệu USD.

Canada có thể gia hạn thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối
với sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Trung Quốc

Đây cũng là sản phẩm Bộ Công
Thương đã đưa vào Danh sách cảnh
báo mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị
kiện phòng vệ thương mại.

C

ơ quan dịch vụ biên giới
Canada (CBSA) thông báo

đã đưa ra kết luận cuối cùng về việc

Bộ Công Thương (Cục Phòng vệ

rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống

thương mại) khuyến nghị các doanh

bán phá và chống trợ cấp đối với sản

nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm này

phẩm ống thép dẫn dầu (certain oil

sang Hoa Kỳ liên hệ với Cục để được

country tubular goods – OCTG) nhập

tư vấn, hỗ trợ. Trong trường hợp

khẩu từ Trung Quốc. CBSA cho biết

DOC quyết định khởi xướng điều tra,

việc chấm dứt lệnh áp thuế có khả

Cục PVTM sẽ phối hợp chặt chẽ với

năng gây ra tái diễn hoặc tiếp tục bán

doanh nghiệp xuất khẩu trong quá

phá giá và/hoặc trợ cấp sản phẩm nói

trình điều tra vụ việc và có phương án

trên.

hỗ trợ, xử lý kịp thời nhằm bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Phòng vệ thương mại, Bộ Công
Thương; địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn
Hà

Nội;

73037898

điện

(máy

na-da (CITT) sẽ tiếp tục điều tra về
thiệt hại của ngành sản xuất trong

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục

Kiếm,

Tòa án Thương mại quốc tế Ca-

thoại:
lẻ

024
120),

email: nhungntr@moit.gov.vn; thanhlk
@moit.gov.vn.

nước và sẽ đưa ra kết luận trước ngày 10/12/2020. Thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đã được áp dụng
vào ngày 2/3/2015.
Các sản phẩm bị điều tra được phân loại theo mã HS sau: 7304.29.00.31, 7304.29.00.39, 7304.29.00.41,
7304.29.00.49, 7304.29.00.51, 7304.29.00.59, 7304.29.00.61, 7304.29.00.69, 7304.29.00.71, 7304.29.00.79,
7304.39.00.60, 7304.59.00.50, 7306.29.00.11, 7306.29.00.19, 7306.29.0021, 7306.29.00.29, 7306.29.00.31,
7306.29.00.39, 7306.29.00.61 và 7306.29.00.69

Nguồn: Cục PVTM
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Tin Thế Giới

Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm

Hoa Kỳ bãi bỏ thuế chống bán phá giá đối

thước dây nhập khẩu từ Trung Quốc

với thép tấm cán nguội của Hàn Quốc

trong thời gian hết hạn thuế.
Trong một thông báo Cơ quan thuế
của Ấn Độ cho biết họ sẽ áp thuế chống
bán phá giá giá đối với mặt hàng thước
đo bằng thép và sợi thủy tinh và các phụ
kiện có nguồn gốc hoặc xuất khẩu từ
Trung Quốc trong vòng 5 năm.

N

Thuế chống bán phá giá áp dung
gày 8/7/2020 một lần nữa Ấn
Độ áp thuế chống bán phá giá

đối với mặt hàng thước đo (measuring

cho các công ty và nhà sản xuất xuất
khẩu Trung Quốc ở mức từ 1,83 USD/kg

tapes) nhập khẩu từ Ấn Độ trong 5 năm
để bảo vệ các nhà sản xuất nội địa khỏi
hàng nhập khẩu giá rẻ.
Thuế được áp đối với mặt hàng
thước đo bằng thép và sợi thủy tinh và
các phụ kiện sau khi Bộ Thương mại
thuộc Tổng vụ phòng vệ thương mại Ấn
Độ đề nghị tiếp tục áp thuế.
Trong đợt rà soát hoàng hôn, DGTR

N

đến 2,56 USD/kg.
Cơ quan thuế Ấn Độ cho biết thêm
theo thông báo này thuế chống bán phá
giá sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm (trừ
khi bị thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi trước
đó) và sẽ được thanh toán bằng tiền Ấn
Độ.
Cơ quan thuế Ấn Độ đã áp thuế
chống bán phá giá lần đầu tiên vào
9/7/2015 có hiệu lực trong vòng 5 năm.

thể bị bán phá giá tại thị trường Ấn Độ
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2020, Bộ Thương mại

Hoa Kỳ (DOC) đã đưa ra quyết
định cuối cùng trong lần rà soát
hàng năm biện pháp chống bán
phá giá lần thứ hai trong vụ việc
đánh giá lại về lệnh áp thuế
chống phá giá đối với thép tấm
cán nguội (cold-rolled sheets) có
xuất xứ từ Hàn Quốc, bao gồm
POSCO và Hyundai Steel Co., sẽ
được miễn thuế chống bán phá

đã kết luận rằng hàng hóa nhập khẩu từ
Trung Quốc tiếp tục bị bán phá giá và có

gày 6 tháng 7 năm

Nguồn: Reuters

giá.

hàng đầu của Hàn Quốc, đã bị áp
thuế chống bán phá giá 2,68%
sau quyết định sơ bộ của DOC
vào tháng 5 năm 2019, trong khi
Hyundai Steel chịu mức thuế
36,59%. Đối với thuế chống trợ
cấp, thép cán nguội của POSCO
chịu mức thuế tăng từ 0,55% lên
0,59%, trong khi mức thuế đối
sản phẩm của Hyundai Steel là
0,54%, giảm so với mức 0,58%
trước đó.
DOC cũng quyết định giảm

POSCO, nhà sản xuất thép

mức thuế chống bán phá giá đối

www.trav.gov.vn 5
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Tin Thế Giới
với các sản phẩm ống thép dẫn dầu

Philippines miễn thuế tự vệ đối với sản phẩm kính nổi

của các công ty Hàn Quốc. Mức

có xuất xứ từ Indonesia

thuế đối với OCTG của Hyundai

N

Steel giảm từ 24,49% xuống 0,77%,
trong khi thuế đối với các sản phẩm
của Nexteel Co. giảm từ 32,24%

gày 6 tháng 7 năm 2020, Bộ Thương mại Indonesia thông báo sản
phẩm kính nổi (float glass) trong suốt của nước này sẽ không phải

chịu thuế tự vệ khi xuất khẩu vào thị trường Philippines. Trước đó, ngày

xuống 13,16%. Tuy nhiên, SeAh

30 tháng 6 năm 2020, chính phủ Philippines ban hành quyết định bãi bỏ

Steel Corp, nhà xuất khẩu ống thép

điều tra tự vệ đối với sản phẩm này của Indonesia.

dẫn dầu hàng đầu của Hàn Quốc,
chịu mức thuế tăng từ 16,73% lên

Tháng 2 năm 2019, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines và Ủy

17,04% sau quyết định sơ bộ của

ban Thuế quan của Philippines đã quyết định áp thuế tự vệ đối với sản

Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

phẩm kính nổi trong suốt và có màu được nhập khẩu từ tất cả các nước,

Tháng 6 năm 2020, DOC cũng
dỡ bỏ thuế chống trợ cấp đối với
sản phẩm thép tấm cán nguội do
Huyndai Steel, tuy nhiên mức thuế
chống trợ cấp là 0,59% đối với tấm
thép cán nguội của Posco.

trong đó có Indonesia. Philippines đã áp mức thuế tự vệ tạm thời là 2.385 peso/tấn (tương đương với 57,43 USD) trong
khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất
khẩu kính nổi của Indonesia. Philippines cũng thông báo rằng nước này sẽ chỉ áp dụng thuế tự vệ nếu như tìm thấy
bằng chứng của việc tăng nhập khẩu kính nổi không màu gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại
đáng kể hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước, phù hợp với các quy định do Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) đặt ra.
Kim ngạch xuất khẩu kính nổi trong suốt của Indonesia 4 tháng đầu năm nay đạt 270.400 USD, giảm tới 79% so

Nguồn: Yonhap News

với cùng kỳ năm 2019. Hiện tại, chính phủ Indonesia vẫn tiếp tục nỗ lực để đạt được mức tăng kim ngạch xuất khẩu
kính nổi hàng năm lên 56,8%, đạt 635.000 USD. Quyết định này của chính phủ Philippines sẽ thúc đẩy trở lại hoạt
động xuất khẩu kinh nổi của Indonesia trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nhiều tháng qua ảnh hưởng trực tiếp đến
tình hình xuất nhập khẩu giữa 2 nước.
Hiện Philippines cũng tích cực sử dụng các công vụ bảo hộ thương mại đối với sản phẩm được nhập khẩu từ Indonesia, mới đây nhất là vụ việc sử dụng biện pháp bảo vệ nông nghiệp đặc biệt đối với sản phẩm cà phê hòa tan của
Indonesia. Được biết, cà phê hòa tan là một trong bốn mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Indonesia sang Philippines,
kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 4 tháng đầu năm 2020 ghi nhận là 2,07 tỷ USD, giảm 15,24% so với cùng kỳ năm
2019.
Nguồn: The Hindu Business Line
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EU xem xét rà soát thuế chống bán phá giá dầu diesel sinh học của Hoa Kỳ

Ủ

gia thành viên EU phải chuyển đổi

y bản châu Âu (EC) sẽ xem

RED II thành luật quốc gia trước

xét yêu cầu của Hoa Kỳ về

ngày 30 tháng 6 năm 2021. Chỉ thị

việc áp thuế chống bán phá giá và

này sẽ phân loại nguyên liệu dầu cọ

thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm

là tác nhân ảnh hưởng tới môi trường

dầu diesel sinh học nhập khẩu từ

đất một cách gián tiếp. Điều này quy

Hoa Kỳ.

định thế hệ nhiên liệu sinh học đầu

Hội đồng diesel sinh học châu Âu

tiên phải được giới hạn ở mức nhất

(EBB) cho biết họ sẽ đánh giá lại các

định vào năm 2020. Tỷ lệ các loại

mức thuế chống bán phá giá và thuế

nhiên liệu sinh học và khí sinh học

chống trợ cấp sẽ hết hiệu lực vào

phải đạt ít nhất 1% vào năm 2025 và

tháng 9 năm nay. EBB cho biết Hội

ít nhất 3,5% vào năm 2030. Thỏa

đồng có thể trả lời vào ngày 16 tháng

thuận giữa các quốc gia thuộc EU đã

9, tuy nhiên việc đánh giá có thể kéo

lấy lý do rằng dầu sinh học là nguyên

dài tới 15 tháng, trong thời gian đó

nhân dẫn đến phá rừng, nên dầu cọ

các mức thuế sẽ vẫn được giữ
nguyên.
Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm
2008, EU khởi xướng điều tra chống
bán phá giá, điều tra chống trợ cấp
đối với sản phẩm dầu diesel sinh học
nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Sau khi điều
tra, biên độ bán phá giá được xác
định dao động từ 10,1% đến 88,4%,
biên độ trợ cấp từ 29,1% đến 41%.
Đến tháng 7 năm 2009, EU ra thông
báo chính thức áp thuế chống bán

sẽ bị cấm làm nguyên liệu cho xăng
phá giá đối với sản phẩm dầu diesel

Những năm gần đây, EU tích cực

sinh học. Thỏa thuận là một phần

sinh học có xuất xứ từ Hoa Kỳ với

đưa ra những chính sách liên quan

trong gói pháp lý rộng hơn nhằm

mức từ 0% đến 19,3%, tương đương

đến năng lượng sinh học để giảm

giảm thiểu khí thải nhà kính tại EU ít

với 0 đến 198 euro/tấn. Tháng 9 năm

thiểu tác động đến môi trường. Năm

nhất là 40% (dưới mức năm 1990)

2015, EU đưa ra thông báo chính

2009, EU ban hành Chỉ thị về Năng

vào năm 2030. Theo thỏa thuận khí

thức tiếp tục gia hạn thuế chống bán

lượng tái tạo (viết tắt là RED II), đưa

hậu Paris đạt được vào tháng 12

phá giá thêm 5 năm nữa, tức tháng 9

ra hai mục tiêu về năng lượng tái tạo

năm 2015, EU cam kết cắt giảm khí

năm nay. Nếu EU tiếp tục áp thuế

vào năm 2020: một là giảm 23%

thải nhà kính 40% vào năm 2030, so

chống bán phá giá đối với dầu diesel

trong tiêu thụ toàn câu và giảm thiểu

với mức năm 1990 và đưa vào sử

sinh học của Hoa Kỳ thì lệnh áp thuế

10% về vận tải. Năm 2018, EU tiếp

dụng năng lượng tái tạo đạt mức

này sẽ có hiệu lực đến năm 2025.

tục ban hành RED II, nêu rõ các quốc

27%. Một số điều khoản của RED II
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sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Dự kiến RED II sẽ được áp dụng tại tất cả các nước thành viên EU vào tháng 6/2021. Đến năm 2030, EU đặt mục tiêu loại
bỏ hoàn toàn nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ các loại nguyên liệu thô gây biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực.
Các nhà nghiên cứu ở EU cho biết lượng carbon thải ra khi đốt rừng trồng cây lấy dầu để sản xuất dầu sinh học là vô cùng lớn, đó là chưa nói đến lượng
sinh khối của rừng trồng lấy dầu có hàm lượng sinh vật sống trong đất thấp hơn 90% so với rừng tự nhiên, vì hầu như không có rác thải từ lá khô và gỗ mục.
Đất các đồn điền rừng trồng lấy dầu liên tục được làm sạch bằng thuốc diệt cỏ để giúp công việc của người canh tác thuận lợi hơn, lượng lớn phân hóa học
bón để bù đắp cho sự mất màu mỡ của đất càng làm suy giảm các loại côn trùng và giun đất và nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường khác.
Indonesia, Malaysia, Hoa Kỳ hay Argentina đều là những nước sản xuất lớn dầu diesel sinh học nhập khẩu vào châu Âu. Chỉ riêng Indonesia và Malaysia
đã sản xuất 85% sản lượng dầu sinh học trên thế giới. Dầu thường được sử dụng để chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, nhiên liệu sinh học và trong khi giá dầu
rẻ mạt, phí tổn môi trường và xã hội lại cao ngất. Mỗi năm, hàng ngàn hécta rừng nhiệt đới biến mất nhằm đáp ứng nhu cầu dầu cọ trên khắp thế giới. Năm
2013, EU đã ra lệnh áp thuế chống phá giá đối với sản phẩm dầu diesel sinh học là 24,6% đối với Argentina và 18,9% đối với Indonesia. Argentina và Indonesia chiếm khoảng 90% dầu diesel sinh học nhập khẩu của EU. Tháng 8 năm 2019, EU đã áp thuế chống trợ cấp từ mức 8% đến18% đối với dầu diesel sinh
học làm từ dầu thực vật và mỡ động vật từ Indonesia nhằm phản đối chính phủ nước này đang trợ cấp giá nhiên liệu mà EU cho là thiếu công bằng.
Nguồn: Reuters
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