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Tin Việt Nam

Malaysia điều tra chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội của Việt Nam

N

and Industry (MITI)

gày 28 tháng 7 năm 2020,
Bộ Thương mại và công

Level 9, Menara MITI

nghiệp Malaysia (MITI) thông báo

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad

khởi xướng điều tra chống bán phá

Shah

giá đối với sản phẩm thép không gỉ
cán nguội có xuất xứ từ Việt Nam và

50480 Kuala Lumpur

Indonesia.

Malaysia

- Bên yêu cầu: Bahru Stainless

Telephone Number: (603) 6208

Sdn. Bhd.
- Hàng hóa bị điều tra: thép
không gỉ cán nguộn dạng cuộn, tấm
hoặc hình dạng khác, được phân loại
theo

mã

HS:

7219.31.00.00,

7219.32.00.00,

7219.33.00.00,

7219.34.00.00,

7219.35.00.00;

7220.20.10.00; 7220.90.00.
- Thủ tục tiếp theo:
MITI sẽ gửi bản câu hỏi điều tra

4632/4641/4637
email để tìm hiểu thông tin, nhận bản
câu hỏi điều tra.
MITI cũng khuyến nghị các bên
liên quan gửi bản trình bày quan
điểm, lập luận bằng văn bản về vụ
việc tới MITI, bằng cách trả lời bản
câu hỏi điều tra và cung cấp các bằng
chứng liên quan tới vụ việc.

tới các bên liên quan, bao gồm các

- Thời hạn:

nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị

+ Thời hạn để các bên liên quan

điều tra của Việt Nam. Trong trường
hợp không nhận được thông tin từ
MITI, các bên liên quan có thể liên hệ
với MITI bằng văn bản, bằng fax hoặc

gửi yêu cầu nhận bản câu hỏi điều
tra: muộn nhất là 15 ngày kể từ ngày
công bố thông báo.
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+ Thời hạn nộp bản trả lời bản
câu hỏi điều tra và nộp quan điểm,
lập luận bằng văn bản về cuộc điều
tra: trong vòng 30 ngày kể từ ngày
MITI công bố thông báo, trừ trường
hợp được gia hạn.

Facsimile number: (603) 6211
4429
Email-address: alltps@miti.gov.vn
- Một số khuyến nghị ứng phó:
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các

+ Các bên liên quan gửi thông tin

doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với

tới MITI cần gửi kèm tên, địa chỉ,

các vụ kiện phòng vệ thương mại của

email, điện thoại, fax.

nước ngoài, Cục Phòng vệ thương

Địa chỉ nhận thông tin:
Director
Trade Practices Section
Ministry of International Trade

mại (PVTM) khuyến nghị các hiệp hội
và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu
liên quan một số vấn đề sau:
- Liên lạc với MITI để đăng ký
tham gia và nhận Bản câu hỏi điều tra
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Tin Việt Nam
trong thời hạn quy định;
- Đọc kỹ hướng dẫn, trả
lời đầy đủ và nộp Bản câu hỏi
điều tra theo đúng thời hạn
quy định;

chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc
áp dụng mức thuế chống bán
phá giá cao nhất do Nguyên
đơn đề xuất. Việc bị áp dụng
thuế chống bán phá giá cao
sẽ làm giảm lợi thế cạnh

- Hợp tác toàn diện với

tranh, có nguy cơ mất một

MITI trong suốt quá trình vụ

phần hoặc toàn bộ thị trường

việc diễn ra, bao gồm cả việc

xuất khẩu cho ngành sản xuất

điều tra tại chỗ để xác minh

trong nước của Malaysia và/

các nội dung trong Bản trả lời

hoặc các đối thủ từ các quốc

câu hỏi;

gia khác

Malaysia rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá
giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội của Việt Nam

N

gày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ
Thương mại và công nghiệp Ma-

laysia (MITI) đã thông báo rà soát hành
chính lệnh áp thuế chống bán phá giá năm
2016 đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội,
có xuất xứ từ Việt Nam.
- Bên yêu cầu rà soát: Mycron Steel SRC
Sdn. Bhd.

tin, nhận bản câu hỏi điều tra.

- Thường xuyên phối hợp,

Thông tin chi tiết xin liên

trao đổi thông tin với các đối

hệ: Phòng Xử lý phòng vệ

- Hàng hóa bị rà soát: thép cuộn cán

tác nhập khẩu của Malaysia

thương mại nước ngoài, Cục

nguội, hợp kim và không hợp kim, có độ dày

để nâng cao tiếng nói với

Phòng vệ thương mại, Bộ

từ 0,2mm tới 2,6mm, chiều rộng từ 700mm

Chính phủ Malaysia, yêu cầu

Công Thương

tới 1.300mm, được phân loại theo mã HS và

–

25 Ngô

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

AHTN:

ích kinh tế xã hội và quyền lợi

Điện thoại: 024.7303.7898 –

7209.17.10.00,

7209.17.10.90,

của người tiêu dùng.

Chuyên

7209.17.90.00,

7209.18.99.00,

MITI xem xét nghiêm túc lợi

- Liên hệ và phối hợp chặt
chẽ với Cục PVTM để nhận
được thông tin và sự hỗ trợ
kịp thời.
***Lưu ý: Bất kỳ hành
động thể hiện sự bất hợp tác
hoặc hợp tác không đầy đủ có
thể dẫn tới việc Cơ quan điều

viên

phụ

trách:

Nguyễn Thị Thúy. Di động:
0904.545.869.
Email: thuyngth@moit.gov.vn;
ducpg@moit.gov.vn./.
Tải các văn bản liên
quan

tại

website:

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

tra Malaysia sử dụng các
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

7209.15.00.00,

7209.16.10.00,

7225.50.10.00; 7225.50.90.00.

MITI cũng khuyến nghị các bên liên quan
gửi bản trình bày quan điểm, lập luận bằng
văn bản về vụ việc tới MITI, bằng cách trả lời
bản câu hỏi điều tra hoặc cung cấp các bằng
chứng liên quan tới vụ việc.
- Thời hạn:
+ Thời hạn để các bên liên quan gửi yêu

- Thủ tục tiếp theo:

cầu nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra

MITI sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các

hành thông báo.

bên liên quan, bao gồm các nhà sản xuất,
xuất khẩu hàng hóa bị điều tra của Việt Nam
và Chính phủ Việt Nam. Trong trường hợp
không nhận được thông tin từ MITI, các bên
liên quan có thể liên hệ với MITI bằng văn

là muộn nhất là 15 ngày kể từ ngày MITI ban

+ Thời hạn nộp bản trả lời bản câu hỏi
điều tra và nộp quan điểm, lập luận bằng văn
bản về cuộc điều tra: trong vòng 30 ngày kể
từ ngày MITI ban hành thông báo.

bản, bằng fax hoặc email để tìm hiểu thông
www.trav.gov.vn 4
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Tin Việt Nam
trong 5 năm kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2016 đến

- Địa chỉ nhận thông tin:

ngày 23 tháng 5 năm 2021. Ngoài ra, ngày 8 tháng

“Director

5 năm 2019, MITI đã ban hành kết luận rà soát

Trade Practices Section

hành chính khẳng định và tiếp tục áp thuế với sản

Ministry of International Trade and Industry
(MITI)

phẩm liên quan. Công ty này cáo buộc rằng có sự
thay đổi đáng kể biên độ phá giá đối với hàng hóa
nhập khẩu đang bị áp thuế.

Level 9, Menara MITI

- Một số khuyến nghị ứng phó:

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp

50480 Kuala Lumpur

xuất khẩu ứng phó với các vụ kiện phòng vệ

Malaysia
Telephone

để nhận được thông tin và sự hỗ trợ kịp thời.

Number:

(603)

thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá
đối với sản phẩm thép cuộn nguội hợp kim và

chống bán phá giá cao sẽ làm giảm lợi thế cạnh
tranh, có nguy cơ mất một phần hoặc toàn bộ thị
trường xuất khẩu cho ngành sản xuất trong nước
của Malaysia và/hoặc các đối thủ từ các quốc gia
khác

phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ

xuất khẩu liên quan một số vấn đề sau:

thương mại, Bộ Công Thương – 25 Ngô Quyền,

+ Liên lạc với MITI để đăng ký tham gia và
nhận Bản câu hỏi điều tra trong thời hạn quy định;
+ Đọc kỹ hướng dẫn, trả lời đầy đủ và nộp Bản
câu hỏi rà soát theo đúng thời hạn quy định;
+ Hợp tác toàn diện với MITI trong suốt quá
trình vụ việc diễn ra, bao gồm cả việc điều tra tại
chỗ để xác minh các nội dung trong Bản trả lời câu

Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 –
Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Thúy. Di động:
0904.545.869.
Email: thuyngth@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.
/.
Tải

các

tài

liệu

liên

quan

website:

www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM

hỏi;

không hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn

+ Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin

Quốc, và Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 năm 2016,

với các đối tác nhập khẩu của Malaysia để nâng

MITI đã ban hành quyết định cuối cùng về vụ việc,

cao tiếng nói với Chính phủ Malaysia, yêu cầu MITI

theo đó các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của

xem xét nghiêm túc lợi ích kinh tế xã hội và quyền

Việt Nam chịu mức thuế từ 3,06% đến 13,68%.

lợi của người tiêu dùng.

Lệnh áp thuế chống bán phá giá này có hiệu lực

cứ sẵn có bất lợi. Việc tiếp tục bị áp dụng thuế

mại (PVTM) khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất/

đầu:
Trước đó, ngày 27 tháng 8 năm 2015, MITI

việc Cơ quan điều tra Malaysia sử dụng các chứng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý

Email address: alltps@miti.gov.vn”
- Thông tin về vụ việc chống bán phá giá ban

hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới

thương mại của nước ngoài, Cục Phòng vệ thương

62084632/4641/4637
Facsimile number: (603) 6211 4429

***Lưu ý: Bất kỳ hành động thể hiện sự bất

+ Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Cục PVTM

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

Malaysia khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm PET
của Việt Nam

N

gày 28 tháng 7 năm 2020,

- Địa chỉ nhận thông tin:

Bộ Thương mại và công

“Director

nghiệp Malaysia (MITI) đã khởi xướng
điều tra chống bán phá giá đối với

Trade Practices Section

một số sản phẩm Polyethylene Ter-

Ministry of International Trade and

ephthalate (được gọi là PET, PETE

Industry (MITI)

hoặc PETP hoặc PET-P) có xuất xứ
từ Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia,

Level 9, Menara MITI

Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad
Shah

- Nguyên đơn: Recron (Malaysia)
Sdn. Bhd.
- Hàng hóa bị điều tra: Polyethylene Terephthalate, có độ nhớt từ
0.7 decilit/gram (dl/g) trở lên, được
phân loại theo mã HS và AHTN:
3907.61.00.00,

3907.69.10.00,

hợp không nhận được thông tin từ

+ Thời hạn để các bên liên quan

MITI, các bên liên quan có thể liên hệ

gửi yêu cầu nhận bản câu hỏi điều

với MITI bằng văn bản, bằng fax hoặc

tra: muộn nhất là 15 ngày kể từ ngày

email để tìm hiểu thông tin, nhận bản

MITI ban hành thông báo.

câu hỏi điều tra.

+ Thời hạn nộp bản trả lời bản

MITI cũng khuyến nghị các bên

câu hỏi điều tra và nộp quan điểm, lập

liên quan gửi bản trình bày quan

luận bằng văn bản về cuộc điều

- Thủ tục tiếp theo:

điểm, lập luận bằng văn bản về vụ

tra: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kể

MITI sẽ gửi bản câu hỏi điều tra

việc tới MITI, bằng cách trả lời bản

từ ngày MITI ban hành thông báo, trừ

câu hỏi điều tra và cung cấp các bằng

khi được gia hạn.

3907.69.90.00.

tới các bên liên quan, bao gồm các
nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị
điều tra của Việt NamTrong trường

chứng liên quan tới vụ việc.
- Thời hạn:

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

+ Các bên liên quan gửi thông tin
tới MITI cần gửi kèm tên, địa chỉ,
email, điện thoại, fax.

50480 Kuala Lumpur
Malaysia
Telephone

Number:

(603)

62084632/4641/4637
Facsimile number: (603) 6211
4429
Email

ad-

dress: alltps@miti.gov.vn”
- Một số khuyến nghị ứng phó:
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các
doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó với
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các vụ kiện phòng vệ thương mại

***Lưu ý: Bất kỳ hành động

của nước ngoài, Cục Phòng vệ

thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp

thương mại (PVTM) khuyến nghị

tác không đầy đủ có thể dẫn tới

các hiệp hội và doanh nghiệp sản

việc Cơ quan điều tra Malaysia sử

xuất/xuất khẩu liên quan một số

dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi

vấn đề sau:

hoặc áp dụng mức thuế chống

- Liên lạc với MITI để đăng ký
tham gia và nhận Bản câu hỏi
điều tra trong thời hạn quy định;

bán phá giá cao nhất do Nguyên
đơn đề xuất. Việc bị áp dụng thuế
chống bán phá giá cao sẽ làm
giảm lợi thế cạnh tranh, có nguy

Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với tháp gió
của Hàn Quốc

Ủ

y ban Thương mại Quốc tế Hoa
Kỳ (USITC) đã áp mức thuế

chống bán phá giá 5,41% đối với tháp gió
(wind tower) nhập khẩu từ Hàn Quốc với
lý do được đưa ra do ngành sản xuất nội
địa Hoa Kỳ bị thiệt hại nghiêm trọng.

- Đọc kỹ hướng dẫn, trả lời

cơ mất một phần hoặc toàn bộ thị

đầy đủ và nộp Bản câu hỏi điều

trường xuất khẩu cho ngành sản

tra theo đúng thời hạn quy định;

xuất trong nước của Malaysia và/

Hàn Quốc cho biết, ITC đã đưa ra phán

hoặc các đối thủ từ các quốc gia

quyết cuối cùng vào ngày 29 tháng 7 vừa

- Hợp tác toàn diện với MITI
trong suốt quá trình vụ việc diễn

khác

ra, bao gồm cả việc điều tra tại

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

chỗ để xác minh các nội dung

Phòng Xử lý phòng vệ thương

trong Bản trả lời câu hỏi;

mại nước ngoài, Cục Phòng vệ

- Thường xuyên phối hợp,
trao đổi thông tin với các đối tác
nhập khẩu của Malaysia để nâng
cao tiếng nói với Chính phủ Malaysia, yêu cầu MITI 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 nhận được
thông tin và sự hỗ trợ kịp thời.

thương mại, Bộ Công Thương –
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội. Điện thoại: 024.7303.7898 –
Chuyên viên phụ trách: Nguyễn
Thị Thúy. Di động: 0904.545.869.
Email: thuyngth@moit.gov.vn; duc
pg@moit.gov.vn./.
Tải các tài liệu liên quan tại
website: www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế

qua về mức thuế đối với các sản phẩm
tháp gió quy mô lớn có xuất xứ từ Hàn
Quốc. ITC cho biết các sản phẩm này
được bán với giá thấp hơn giá thị trường
được bán tại thị trường Hoa Kỳ.
Sản phẩm bị áp thuế là tháp gió bao
gồm trụ đỡ, các cánh quạt lớn và tuabin,
có mã HS là 7308.20 và 8502.31
5,41% là mức thuế cuối cùng mà Bộ
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đưa ra – thấp
hơn mức thuế sơ bộ được thông báo vào
tháng 2 vừa qua là 5,98%. Sau thông báo
cuối cùng của ITC, DOC sẽ dự kiến ban
hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và
thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm tháp

gió của Hàn Quốc trong vòng 7 ngày.
Trong thông báo cuối cùng, DOC cho
biết nhập khẩu tháp gió từ Hàn Quốc đã
tăng đột biến trong quá trình điều tra về
sản phẩm và do đó có cơ sở và bằng
chứng để áp thuế chống bán phá giá.
DOC cho biết mức thuế 5,41 % áp dụng
cho tất cả các tháp gió đã được nhập
khẩu từ Hàn Quốc trong vòng 90 kể tử
ngày 5/2 (ngày thông báo thuế chống bán
phá giá sơ bộ) trở về trước.
Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ
quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn
Quốc, tháp gió nhập khẩu của Hoa Kỳ từ
Hàn Quốc trị giá 78,7 triệu đô la trong
năm 2019, tăng 57 % so với năm 2018

www.trav.gov.vn 7

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 27

Tin Thế Giới
đạt 50 triệu đô la và tăng 1.200 %
so với năm 2017 đạt 6 triệu đô la.
Ngày 30 tháng 7 năm 2019,
DOC đã thông báo khởi xướng điều
tra chống bán phá giá và chống trợ
cấp đối với sản phẩm tháp gió nhập
khẩu từ 4 quốc gia Canada, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam. Thời kỳ
điều tra để xác định biên độ bán phá
giá và mức trợ cấp từ 1/1/2018 đên
31/12/2018. Thời kỳ điều tra để xác
định thiệt hại của ngành sản xuất
trong nước tại Hoa Kỳ trong giai
đoạn 2016 – 2018.
Trong thời gian điều tra, ITC và
DOC đã yêu cầu các nhà sản xuất/
xuất khẩu sản phẩm bị điều tra của
các quốc gia bị điều tra cung cấp
thông tin, trả lời bản câu hỏi (thời
hạn trả lời của DOC thông thường
là 37 ngày kể từ ngày gửi). Nguyên
đơn trong vụ việc này là Liên minh
thương mại Wind Tower, các thành
viên của Arcosa Wind Towers Inc.
(Dallas, TX) và Broadwind Towers,
Inc. (Manitowoc, WI) của Hoa Kỳ.
Nguồn: The Korea Herald

EU gia hạn thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép của Trung Quốc

N

gày 5 tháng 7 năm 2020, Ủy
ban châu Âu (EC) thông

báo đã gia hạn thuế chống bán phá
giá đối với sản phẩm thép chống ăn
mòn nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm
ngăn chặn các nhà sản xuất của
Trung Quốc lẩn tránh các mức thuế
hiện tại bằng cách sửa đổi thành phần
nguyên liệu dùng để sản xuất thành
phẩm.
Từ tháng 2 năm 2018, Liên minh
châu Âu áp mức thuế từ 17,2% đến
27,6% đối với một số loại thép chống
ăn mòn nhập khẩu từ Trung Quốc để
ngăn chặn các sản phẩm giá thấp
không công bằng được bán tại thị
trường nội địa của châu Âu.
EC cho biết các biện pháp chống
bán phá giá này đã làm cho tình hình
nhập khẩu các sản phẩm thép chống
ăn mòn bị ảnh hưởng nghiêm trọng,
trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu
các sản phẩm thép khác lại tăng lên
khoảng 1 triệu tấn, tương đương với
650 triệu euro (769,28 triệu USD) mỗi
năm. EC đã tiến hành điều tra về
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chống bán phá giá và chống lẩn tránh
thuế đối với sản phẩm thép của Trung
Quốc từ tháng 11 năm 2019.

thuế.
Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh
cáo Trung Quốc về tham vọng thương

Các mức thuế sẽ gia hạn áp dụng

mại toàn cầu bằng một loạt các quyết

cho các sản phẩm thép chống ăn mòn

định liên quan đến thuế quan chưa

được thay đổi bằng cách mạ hoặc

từng có trước đó nhằm chống lại trợ

phủ magiê, hợp kim với silicon, xử lý

cấp của chính phủ Trung Quốc dành

bề mặt bổ sung hoặc sử dụng các

cho các nhà xuất khẩu nước này.

thành phần khác.

Tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên EU

EC cũng cho biết việc gia hạn

nhắm vào cáo buộc liên quan tới các

thuế chống bán phá giá sẽ áp dụng

khoản viện trợ làm méo mó thị trường

cho tất cả các nhà sản xuất của Trung

do một quốc gia cấp cho các nhà xuất

Quốc ngoại trừ một số công ty chịu

khẩu ở một quốc gia khác. Đây là

hợp tác điều tra, tuy nhiên EC không

hành động mang tính bước ngoặt, khi

thông báo các công ty được miễn

mà sự hỗ trợ của nhà nước Trung
www.trav.gov.vn 8
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Quốc trên thực tế đã vượt khỏi biên

Âu. Đại sứ Trung Quốc tại EU Zhang

giới nước này, với những tác động

Ming trước đó đã "phàn nàn" về kế

lệch lạc đối với EU và cả các bên liên

hoạch của EU nhằm siết chặt các quy

quan khác.

định về mua bán, sáp nhập doanh
nghiệp (M&A) đối với các doanh

Trung Quốc đả kích quyết định

nghiệp nước ngoài được nhận trợ cấp

EU, cho rằng EU đã vi phạm các quy

của chính phủ, trong đó đặc biệt

tắc của Tổ chức Thương mại thế giới

nhắm tới các công ty của Trung Quốc.

(WTO). Trung Quốc lập luận rằng,
phán quyết của EU đã không giúp duy

Trung Quốc là đối tác thương mại

trì vai trò các quy tắc của WTO, cũng

lớn thứ hai của EU, sau Hoa Kỳ và

như những nỗ lực của các bên để

EU là đối tác thương mại lớn nhất của

bảo vệ chế độ thương mại đa

Trung

phương, phá vỡ dòng chảy đầu tư và

phương đạt mức 604 tỷ Euro vào năm

chuỗi cung ứng thông thường, và cản

sinh. EU một mặt tìm kiếm lợi ích từ

của EU đã cùng nhau nhất trí triển

quan hệ kinh tế, thương mại, một mặt

khai mọi nỗ lực để tiến tới ký kết thỏa

cố gắng hạn chế ảnh hưởng từ sự trỗi

thuận đầu tư toàn diện Trung Quốc -

Châu Âu đang tăng cường các nỗ

dậy của Trung Quốc. Mối quan hệ đối

EU đầy tham vọng

lực để bảo vệ các chính sách thương

tác chiến lược toàn diện giữa EU và

mại “bành chướng” của Trung Quốc,

Trung Quốc được thể hiện thông qua

đây là một hành động nhằm cân bằng

các hội nghị thương đỉnh thường

lại mối lo ngại của Hoa Kỳ về sự gia

niên, các cuộc họp thường xuyên cấp

tăng kinh tế của Trung Quốc. EU

bộ trưởng và hơn 60 cuộc đối thoại

đang đe dọa Trung Quốc bằng hai

chuyên ngành. Cũng trong tháng 6

cuộc điều tra trợ cấp của chính phủ

vừa qua, bất chấp mối quan hệ song

nước này cho các nhà xuất khẩu có

phương đang căng thẳng, Hội nghị

trụ sở bên ngoài Trung Quốc.

Thương đỉnh lần thứ 22 giữa EU và

trở lợi ích của các nước đang phát
triển.

Trong những năm gần đây, mối
quan hệ thương mại giữa Trung Quốc
và EU xảy ra hàng loạt bất đồng nảy

Trung Quốc đã diễn ra bằng hình
thức trực tuyến. Các nhà lãnh đạo
Trung Quốc và quan chức cấp cao
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Quốc.

Thương

mại

song

2018 (dữ liệu thống kê gần đây nhất
được công bố) với mức thâm hụt của
châu Âu so với Trung Quốc là 185 tỷ
Euro.
Nguồn: Reuters

sau hơn 6 năm đàm phán. Quan
hệ EU - Trung Quốc trở nên căng
thẳng từ tháng 3-2019 khi EC lần đầu
tiên định nghĩa Trung Quốc là một
"đối thủ mang tính hệ thống" bên cạnh
vai trò đối tác kinh tế và cạnh tranh
chiến lược. Ngoài ra, vấn đề công
nghệ 5G cũng gây nhiều tranh cãi
trong các nước EU liên quan tới yêu
cầu của Mỹ là cấm Tập đoàn công
nghệ Trung Quốc Huawei tham gia
xây dựng các mạng lưới 5G tại châu
www.trav.gov.vn 9
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Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ duy trì thuế đối với sản phẩm thép cuộn
hợp kim, carbon

T

Marco Polo, Chủ tịch tập đoàn công nghiệp thép

rong đợt rà soát hoàng hôn 5 năm đối với

Brazil IABr cho biết Hoa Kỳ đã tìm cách giảm hạn

sản phẩm thép cuộn hợp kim và carbon

ngạch xuất khẩu thép của Brazil.

(carbon, alloy steel wire rod), Ủy ban Thương mại
quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã bỏ phiếu để tiếp tục duy

Năm 2018 Hoa Kỳ đã áp thuế theo Mục 232 của

trì thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiện tại.

Đạo luật Thương mại mở rộng 1962 đối với sản
phẩm nhôm và thép.

USITC đã lựa chọn tiếp tục duy trì lệnh áp thuế
chống bán phá giá và chống trợ cấp hiện tại vì nếu

Mặc dù vậy Brazil là một trong những quốc gia

hủy bỏ lệnh áp thuế có thể dẫn đến sự tiếp tục hoặc

tránh thuế quan nhưng thay vào đó phải đối mặt với

tái diễn gây ra các thiệt hại vật chất trong một

hạn ngạch xuất khẩu thép.

khoảng thời gian nhất định.
Thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm tháng 6/2020 giảm
thép cuộn được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ

Cục Thông kê dân số Hoa Kỳ đã đưa ra thông
Brazil, Indonesia, Mexico, Moldova và Trinidad và báo lượng nhập khẩu thép cuộn của Hoa Kỳ trong
Tobago. Ngoài ra, USITC vẫn duy trì lệnh áp thuế tháng 6 sụt giảm xuống còn 48.226 tấn. Trong khi
chống trợ cấp hiện tại đối với thép cuộn nhập khẩu đó lượng nhập khẩu trong tháng 5 là 63.173 tấn và
từ Brazil.

trong tháng 6 năm 2019 lượng nhập khẩu là 67.593

Rà soát hoàng hôn 5 năm lệnh áp thuế chống tấn.
trợ cấp được thực hiện theo những hiệp định vòng

Hoa Kỳ đã áp dụng hạn ngạch đối với thép bán
thành phẩm ở mức 100% của tổng xuất khẩu trung
bình hàng năm của Brazil từ năm 2015 -2017.
Trong khi đó Hoa Kỳ áp dụng hạn ngạch đối với
thép thành phẩm ở mức 70% mức trung bình hàng
năm.
Trong tháng 6 lượng nhập khẩu thép của Hoa
Kỳ từ Brazil giảm xuống từ 47.165 triệu tấn trong

Trong 5 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu tháng 5 còn 21.067 tấn (tháng 6).
đàm phán Uruguay. Đạo luật yêu cầu rà soát lệnh thép cuộn vào Hoa Kỳ tổng cộng là 300.389 tấn.
Nguồn: Bloomberg
áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp sau 5 Trong khi đó lượng nhập khẩu thép cuộn trong cùng
năm và việc loại bỏ lệnh áp thuể có thể dẫn đến kỳ năm 2019 là 443.854 tấn.
việc tiếp tục bán phá giá hoặc trợ cấp từ các nhà
Hoa Kỳ tìm cách giảm hạn ngạch xuất khẩu
xuất khẩu nước ngoài.
Lượng nhập khẩu dây thép của Hoa Kỳ trong

thép của Brazil
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Nguồn: Reuters
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WTO thành lập Ban hội thẩm về vụ việc tranh chấp dầu cọ của Indonesia

C

RED II được ban hành vào năm 2018 đã tác

ơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) của

động tiêu cực đến ngành công nghiệp dầu cọ của

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã

Indonesia , nước này đã kiện EU lên WTO cho rằng

đồng ý với yêu cầu lần thứ hai của Indonesia thành

EU đã phân biệt đối xử giữa dầu cọ của Indonesia

lập một Ban hội thẩm để xác minh các chính sách

và các sản phẩm nguyên liệu thô có xuất sứ nội

liên quan tới dầu cọ của Liên minh châu Âu (EU)

khối, do vậy xuất khẩu dầu cọ của Indonesia sang

đối với nhiên liệu sinh học.

các nước châu ÂU đã bị sụt giảm do tác động của

Trước đó, yêu cầu đầu tiên của Indonesia đã bị

các chính sách được đưa ra.

ngăn chặn tại cuộc họp của DSB vào ngày 29 tháng

Indonesia, Malaysia và Thái Lan là những nước

6 vừa qua, tuy nhiên yêu cầu thành lập Ban hội

sản xuất hầu hết dầu cọ nhập khẩu vào châu Âu.

thẩm đã được đưa lên lần thứ hai vào này 27 tháng
7.

khí hậu và đe dọa an ninh lương thực.
Indonesia là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất

thế giới đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để xác
minh Chỉ thị về Năng lượng tái tạo II (RED II – Renewable Energy Directive) của EU. Phía Indonesia
cho rằng Chỉ thị RED II của EU mang tính chất
phân biệt đối xử với nhiên liệu sinh học – vốn là thế
mạnh của của quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất
thuế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công
nghiệp dầu cọ nước này.
Được biết, RED II dự kiến sẽ được áp dụng tại
tất cả các nước thành viên của EU vào tháng 6
năm 2021, một số điều khoản của Chỉ thị này sẽ có
hiệu lực ngay từ 1/1/2021. 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 đối

Chỉ riêng Indonesia và Malaysia đã sản xuất 85%
lượng dầu cọ trên thế giới. Dầu cọ thường được sử

Theo chi thị này các quốc gia thành viên EU

dụng trong nhiều lĩnh vực như chế biến dược mỹ

phải chuyển đổi RED II thành luật quốc gia trước

phẩm, nhiên liệu sinh học. Tuy có tính ứng dụng

ngày 30 tháng 6 năm 2021. RED II sẽ phân loại

thực tiễn cao do có chi phí thấp nhưng chi phí tổn

nguyên liệu dầu cọ là nhân ảnh hưởng tới môi

gây tổn hại môi trường và xã hội lại rất cao. Mỗi

trường đất, nguyên nhân dẫn đến phá rừng do vậy

năm, hàng ngàn héc ta rừng nhiệt đới biến mất

dầu cọ sẽ bị cấm làm nguyên liệu cho xăng sinh

nhằm đáp ứng nhu cầu dầu cọ trên khắp thế giới.

học. EU cũng cam kết cắt giảm khí thải nhà kính
40% vào năm 2030, so với mức năm 1990 và đưa
vào sử dụng năng lượng tái tạo đạt mức 27%. Ủy
ban sinh học châu Âu (EBB) – tổ chức đại diện cho
75% các nhà sản xuất tại EU đã tuyên bố hỗ trợ
cho Chỉ thị RED II.

EU tự tin sẽ thắng trong tranh chấp và sẵn
sàng thảo luận về các thỏa thuận tạm thời. Ban hội
thẩm sẽ có thời hạn từ 6 đến 9 tháng để đưa ra
phán quyết về tranh chấp này.
Nguồn: Financial Express

EBB cũng hoan nghênh việc áp thuế chống trợ
cấp cuối cùng đối với sản phẩm dầu cọ nhâp khẩu
từ Indonesia.
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Tin WTO

WTO thành lập ban hội thẩm về vụ việc Hàn Quốc và Nhật Bản

V

ừa qua, Bộ Thương mại Nhật Bản đả bày
tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Tổ chức

Thương mại Thế giới (WTO) về việc thành lập một
Ban hội thẩm để đưa ra phán quyết về hạn chế xuất
khẩu của Nhật Bản đối với một số nguyên vật liệu
công nghệ sang Hàn Quốc.
Vào tháng 7 năm 2019, Chính phủ Nhật Bản
cho biết nước này sẽ ngừng sự ưu đãi đối với các lô
hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc đối với các vật liệu

WTO đã quyết định thành lập ban hội thẩm để xét
xử vụ việc theo yêu cầu của Hàn Quốc vào tháng
trước sau khi nước này cho biết các cuộc thảo luận
song phương nhằm giải quyết vấn đề đã đi vào ngõ
cụt.
Theo quy định của WTO, ban hội thẩm phải đưa
ra báo cáo cuối cùng và phán quyết có hiệu lực
trong vòng sáu tháng kể từ khi tiến hành mở vụ
kiện, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được

bán dẫn mà các công ty như Samsung Electronics nhập khẩu hải sản của Nhật Bản sau thảm họa hạt kéo dài hơn chín tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, một
sử dụng để sản xuất chip điện tử và màn hình điện nhân Fukushima năm 2011 và loạt căng thẳng về ban hội thẩm thường mất vài năm để đưa ra phán
quyết của mình. Điều đó cũng có nghĩa tranh chấp
thoại thông minh.
việc kiểm soát xuất khẩu các nguyên liệu liên quan
về kiểm soát xuất khẩu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc
WTO đã thành lập một ban hội thẩm cơ quan đến công nghệ.
sẽ còn tiếp tục kéo dài căng thẳng.

giải quyết tranh chấp bấp chấp sự phản đối từ phía

Nhật Bản thua kiện trước Hàn Quốc vào tháng 4
Nhật Bản. Trước tình hình đó, Bộ Thương mại Hàn năm 2019 khi WTO ủng hộ Hàn Quốc trước lệnh
Quốc cho biết nước này sẽ có kế hoạch chứng minh cấm nhập khẩu hải sản từ Fukushima và bảy tỉnh

Nguồn: Reuters

các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản là khác do ảnh hưởng từ thảm họa kép 9 năm về
“độc đoán và phân biệt đối xử”, kêu gọi Nhật Bản rút trước.
lại các biện pháp này càng sớm càng tốt.

Hiện tại, căng thẳng giữa hai quốc gia vẫn chưa
Nhóm Bộ ngoại giao Nhật Bản chịu trách nhiệm có dấu hiện giảm xuống, Nhật Bản thắt chặt việc
xử lý các tranh chấp thương mại của Nhật Bản đã kiểm soát xuất khẩu đối với ba vật liệu được sử
trải qua cuộc cải tổ nhằm giải quyết tốt hơn tại dụng để sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện

WTO. Động thái này diễn ra ngay sau khi Nhật Bản thoại, Hàn Quốc tìm cách tham vấn song phương
thua kiện Hàn Quốc trong vụ việc Hàn Quốc cấm nhưng thất bại. Cơ quan Giải quyết tranh chấp của
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