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TIÊU ĐIỂM
• Ủy ban Chống bán phá giá
Indonesia (KADI) công bố kết
luận cuối cùng vụ việc điều tra
chống bán phá giá đối với sản
phẩm tôn màu nhập khẩu từ
Trung Quốc và Việt Nam
(trang 1)
• Thay đổi địa chỉ email tiếp
nhận các thông tin về Giấy
chứng nhận hạn ngạch thuế
quan của Tổng cục Hải quan
(vụ việc SG05).
(trang 2)
• Liên minh Châu Âu EU,
Canada đệ đơn khiếu nại lên
Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO) liên quan tới việc Mỹ
áp thuế đối với sản phẩm thép,
nhôm nhập khẩu từ các nước
này.
(trang 3)
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban
hành quyết định cuối cùng
trong vụ việc điều tra chống
bán phá giá đối với sản phẩm
mặt bích thép không gỉ nhập
khẩu từ Trung Quốc.
(trang 3)

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia
(KADI) công bố kết luận cuối cùng
vụ việc điều tra chống bán phá giá
đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu
từ Trung Quốc và Việt Nam

N

gày 07 tháng 6 năm 2018, Cục
Phòng vệ thương mại nhận được
thông tin về việc Ủy ban Chống
bán phá giá Indonesia (KADI) đã công
bố kết luận cuối cùng (tiếng Indonesia)
trong vụ việc điều tra chống bán phá
giá (CBPG) đối với sản phẩm tôn màu
nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam
(Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và
7212.40.20.00).
Theo đó, Indonesia xác định sản phẩm
bị điều tra nhập khẩu từ Việt Nam bán
phá giá vào thị trường nước này ở mức từ
12,01% – 28,49% và gây ra thiệt hại đáng
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kể cho ngành sản xuất trong nước của
Indonesia.
Căn cứ kết luận này, KPPI kiến nghị áp
dụng biện pháp chống bán phá giá với sản
phẩm tôn màu của Việt Nam trong khoảng
thời gian là 05 năm.
Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2016,
KADI đã khởi xướng điều tra CBPG đối
với sản phẩm liên quan nhập khẩu từ Việt
Nam và Trung Quốc.
Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Indonesia
thông báo bản Báo cáo dữ liệu trọng yếu
của vụ việc và đề nghị các bên liên quan
cho ý kiến.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Indonesia
đã tổ chức phiên điều trần trong khuôn
khổ vụ việc.
Một số thông tin về vụ việc:
• Sản phẩm bị điều tra: Tôn màu (Mã
HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và
7212.40.20.00)
• Nguyên đơn: PT NS BlueScope
Indonesia

• Giai đoạn điều tra bán phá giá: 7/2015
– 6/2016
• Tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia
(trong giai đoạn điều tra): 224,119 tấn.
Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt
Nam và Trung Quốc là 196,190 tấn,
chiếm 87.5% (theo số liệu trong Thông
báo của KADI).

• Ngày khởi xướng: 23/12/2016

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại
nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm
- Hà Nội
Điện thoại: (024)222. 05012; Fax:
(024)222.05003
(Phòng Xử lý phòng vệ thương mại
nước ngoài)

Thay đổi địa chỉ email tiếp nhận các thông tin về Giấy chứng
nhận hạn ngạch thuế quan của Tổng cục Hải quan (vụ việc
SG05)

N

gày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng
Bộ Công Thương đã ban hành
Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp
dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với
mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam
được phân loại vào các mã HS: 7210.7010,
7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090,
7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.
Theo đó các cơ quan cấp giấy chứng
nhận hạn ngạch sẽ phải cung cấp thông tin
về giấy chứng nhận hạn ngạch đến Tổng
cục Hải quan theo địa chỉ email: vugsql@
customs.gov.vn để phục vụ việc xác minh
thông tin trong giấy chứng nhận hạn ngạch
và theo dõi trừ lùi tự động lượng hàng hóa
nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan.

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Cục Phòng
vệ thương mại nhận được công văn số
1574/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản
lý về hải quan thông báo về việc Tổng cục
Hải quan thay đổi địa chỉ email tiếp nhận
thông tin Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế
quan từ các cơ quan có thẩm quyền của các
nước xuất khẩu theo địa chỉ email mới như
sau: plgsql@customs.gov.vn. Email mới này
chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng
6 năm 2018.
Cục Phòng vệ thương mại xin thông
báo đến các doanh nghiệp nhập khẩu và cơ
quan có liên quan để nắm được.
Mọi câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của
các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện
pháp tự vệ này xin gửi về:
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Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công
Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 2220 5002 (máy
lẻ: 1035)
Cán bộ phụ trách vụ việc:
- Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng,
email: hungnht@moit.gov.vn;
(Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ)

Liên minh Châu Âu EU, Canada đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO) liên quan tới việc Mỹ áp thuế đối
với sản phẩm thép, nhôm nhập khẩu từ các nước này

L

iên minh Châu Âu và Canada đã gửi
đề nghị tham vấn với Hoa Kỳ lên Tổ
chức Thương mại thế giới (WTO) về
hành động áp thuế một số sản phẩm thép
và nhôm nhập khẩu từ các nước này. Ngày
6 tháng 6 năm 2018, yêu cầu đã được gửi
đến các thành viên WTO.
Trong đơn khiếu nại, Liên minh Châu
Âu EU và Canada cho rằng việc Hoa Kỳ áp

thuế nhập khẩu các sản phẩm thép và nhôm
ở mức 25% và 10% là không phù hợp với
các điều khoản của Hiệp định chung về
thuế quan và thương mại (GATT) 1994 và
Hiệp định về các biện pháp tự vệ.
Theo quy định của WTO, đề nghị tham
vấn chính thức được thực hiện khi bắt đầu
tranh chấp. Các cuộc tham vấn mang lại
cho các bên cơ hội thảo luận vấn đề từ đó

tìm ra giải pháp thỏa đáng mà không phải
tiếp tục tố tụng. Sau 60 ngày, nếu tham
vấn thất bại trong giải quyết tranh chấp
thì bên khiếu nại có thể yêu cầu tổ chức
hội đồng xét xử.
(Nguồn: WTO)

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết định cuối cùng trong
vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mặt bích
thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc

N

gày 06 tháng 6 năm 2018, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ đã thông
báo quyết định cuối cùng trong
vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản
phẩm mặt bích thép không gỉ (stainless
steel flanges) nhập khẩu từ Trung Quốc.
Bộ thương mại xác định các nhà xuất
khẩu của Trung Quốc đã bán sản phẩm
mặt bích thép không gỉ tại thị trường Hoa
Kỳ ở mức 257,11% thấp hơn giá trị thông
thường.
Dựa trên kết quả của phán quyết định
ngày 06 tháng 6 năm 2018, Bộ Thương mại
Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn Cục Hải quan và Biên
phòng Hoa Kỳ tiếp tục thu các khoản tiền
kí quỹ từ các nhà nhập khẩu mặt bích thép
không gỉ từ Trung Quốc dựa trên mức tỷ
lệ cuối cùng này.
Trong năm 2017, Trung Quốc xuất
khẩu sản phẩm mặt bích thép không gỉ
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sang thị trường Hoa Kỳ trị giá khoảng 21,8
triệu USD
Nguyên đơn: Liên minh các nhà sản
xuất mặt bích thép Hoa Kỳ cùng với các
thành viên: Tập đoàn Core Pipe Products
(Carol Stream, IL) và tập đoàn Maass
Flange (Houston, TX).
Việc thực thi luật thương mại Hoa Kỳ
là mục tiêu trọng điểm của chính quyền
Trump. Bộ Thương Mại dưới chính quyền
Trump đã khởi xướng 114 vụ việc điều tra
chống bán phá giá và chống trợ cấp. Số

liệu này cao hơn 78% so với 64 lần khởi
xướng điều tra trong 500 ngày qua của
chính quyền trước đó.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
(ITC) dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối
cùng vào hoặc trong khoảng ngày 19 tháng
7 năm 2018. Trong trường hợp Uỷ ban
Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đưa ra
phán quyết cuối cùng khẳng định có thiệt
hại, Bộ Thương mại sẽ ban hành lệnh chống
bán phá giá đối với hàng hoá bị điều tra
nhập khẩu từ Trung Quốc. Trường hợp Uỷ
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ban đưa ra quyết định cuối cùng là không
có thiệt hại, vụ việc điều tra sẽ bị chấm
dứt và không có lệnh nào được ban hành.
Các công ty nước ngoài định giá sản
phẩm tại thị trường Hoa Kỳ dưới mức chi
phí sản xuất hoặc thấp hơn giá trong thị
trường nội địa của họ sẽ phải chịu thuế
chống phá giá.
(Nguồn: DOC)

