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Tin Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại gửi thư tham vấn và yêu Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công
cầu loại trừ Việt Nam ra khỏi 03 cuộc điều tra tự vệ khai vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với
của Philippines đối với một số sản phẩm thép

C

ục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa có thư gửi Cục Nhập

một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội)

dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa

khẩu, Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-líp-pin bày tỏ quan ngại về

việc Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-líp-pin khởi xướng điều tra 03 vụ việc tự
vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu vào Phi-líp-pin, bao gồm
thép mạ kẽm, thép mạ nhôm kẽm và thép phủ màu.

C

ăn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13
Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của

Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị Cơ quan điều tra của Phi-líp-pin tuân thủ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra
nghiêm túc các điều kiện khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ theo quy chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội)
định tại Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Cục Phòng vệ dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
thương mại yêu cầu Cơ quan điều tra Phi-líp-pin cần xem xét các số liệu nhập cụ thể như sau:
khẩu cập nhật nhất khi phân tích, đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho
ngành sản xuất trong nước hay không.
Theo các số liệu nhập khẩu cập nhật, Cục Phòng vệ thương mại cho rằng kim
ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ nhôm kẽm và thép phủ
màu của Phi-líp-pin từ Việt Nam ở mức không đáng kể, đủ điều kiện để được loại
trừ khỏi các biện pháp tự vệ của Phi-líp-pin căn cứ theo quy định tại Hiệp định Tự
vệ và các phán quyết liên quan của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO.

1. Thời gian: 9h00-12h00 ngày 14 tháng 8 năm 2020 (theo giờ Hà Nội)
2. Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương, 23-25 Ngô Quyền, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
3. Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
4. Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng
Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên

Trong thời gian tới, Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu
quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Hiệp hội Thép Việt Nam và không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch
các doanh nghiệp theo dõi diễn biến vụ việc, tiến hành các hoạt động cần thiết để ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và
bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất, xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.
khẩu của Việt Nam.

5. Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn
Nguồn: Cục PVTM
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Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00
ngày 07 tháng 8 năm 2020 (theo giờ Hà

Australia thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống
trợ cấp đối với thép mạ hợp kim nhôm kẽm có xuất xứ từ một số

Nội). Phòng họp tổ chức buổi tham vấn sẽ
được thông báo tới các Bên liên quan theo

nước, trong đó có Việt Nam

thông tin liên lạc đã đăng ký.

kim nhôm kẽm có chiều rộng từ 600 mm trở lên. Cụ

Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước

thể như sau:

17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2020 (nếu có).

Vụ việc 558: Thép mạ hợp kim nhôm kẽm có

Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên

chiều rộng từ 600 mm trở lên

quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi
đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản

+ Phân loại theo mã HS: 7210.61 và 7225.99

hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định tại

+ Thời kỳ điều tra: từ 01/4/2019 đến 31/3/2020.

Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:

+ Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ 01/4/2016 đến nay.

Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn

Ủ

Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 2220.5304
Email: trangntph@moit.gov.vn
Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.
Vui lòng nhấp vào đây để tải về:

đối với một số sản phẩm thép mạ hợp kim nhôm kẽm
(aluminium zinc coated steel) có xuất xứ từ Việt Nam
và một số quốc gia khác (vụ việc 558 và 559). Cụ thể
như sau:
1. Một số thông tin vụ việc
- Nguyên đơn: Công ty TNHH BlueScope Austral-

xem tại www.trav.gov.vn
Đơn đăng ký tham vấn (doc)
xem tại www.trav.gov.vn
Nguồn: Cục PVTM

thông báo khởi xướng điều tra 02 vụ việc về

chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC)

1. Thông báo của Cơ quan điều tra

2.

y ban chống bán phá giá Australia (ADC)

ia.
- Hàng hóa bị điều tra: ADC khởi xướng điều tra
điều tra 02 vụ việc đối với (i) thép mạ hợp kim nhôm
kẽm có chiều rộng dưới 600mm và (ii) thép mạ hợp
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+ Các quốc gia/lãnh thổ bị điều tra chống bán phá
giá: Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc
+ Quốc gia bị điều tra chống trợ cấp: Việt Nam
+ Thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi: chậm nhất đến
thứ Năm ngày 06/8/2020
Vụ việc 559: Thép mạ hợp kim nhôm kẽm có
chiều rộng dưới 600 mm
+ Phân loại theo mã HS: 7212.50 và 7226.99
+ Thời kỳ điều tra: từ 01/4/2019 đến 31/3/2020.
+ Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ 01/4/2016 đến nay.
+ Các quốc gia/lãnh thổ bị điều tra chống bán phá
giá: Việt Nam và Trung Quốc

www.trav.gov.vn 4
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Anti-Dumping Commission

+ Các quốc gia bị điều tra chống trợ cấp: Việt
Nam và Trung Quốc

GPO Box 2013

+ Thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi: chậm nhất

Canberra ACT 2601

đến thứ Năm ngày 06/8/2020

Australia

- Tài liệu liên quan và Bản trả câu hỏi điều
tra: được đăng tải tại website chính thức của ADC:
https://www.industry.gov.au/regulations-andstandards/anti-dumping-and-countervailing-system/

Phone number: +61 3 8539 2559
Email: investigations3@adcommission.gov.au
- Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu

anti-dumping-commission-current-

SEF.
+ Ngày muộn nhất ban hành Kết luận điều tra
cuối cùng: 02/12/2020.
+ Ngày Bộ trưởng chính thức ra quyết định (dự
kiến): trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được
Kết luận điều tra cuối cùng.
2. Một số khuyến nghị ứng phó
Với tư cách là Cơ quan đầu mối của Chính phủ

cases/558 và https://www.industry.gov.au/

gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi: Doanh

Việt Nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng

regulations-and-standards/anti-dumping-and-

nghiệp chuẩn bị thư đề nghị gia hạn và gửi tới ADC

phó với các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp

countervailing-system/anti-dumping-commission-

theo địa chỉ

của nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại

current-cases/559 hoặc các doanh nghiệp có thể

email: investigations4@adcommission.gov.au

(PVTM) khuyến nghị Hiệp hội và doanh nghiệp sản

email tới investigations4@adcommission.gov.au để
nhận Bản câu hỏi điều tra và các tài liệu liên quan.
- Thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi và Bình luận
về

các

nội

dung

trong

Thông

báo

khởi

xướng: chậm nhất đến thứ Năm ngày 06/8/2020.
- Cách thức nộp bản trả lời câu hỏi: Các bên
liên quan có thể nộp bản trả lời câu hỏi và các tài
liệu kèm theo bằng một trong hai hình thức sau:
+ Qua email của ADC:
nvestigations4@adcommission.gov.au
+ Trực tiếp tại trụ sở ADC:
The Director
Investigation 4

- Các mốc thời gian vụ việc theo thông báo của
ADC:
+ Ngày khởi xướng điều tra: 30/6/2020.
+ Hạn cuối nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra:
06/8/2020.
+ Ngày sớm nhất để ban hành Kết luận điều tra
sơ bộ (PAD): 29/8/2020 (Nếu Kết luận sơ bộ không
được ban hành thì Báo cáo tình trạng vụ việc tại
ngày thứ 60 sẽ được công bố vào ngày này).
+ Ngày muộn nhất ban hành dữ kiện trọng yếu
(SEF): 19/10/2020.
+ Các đệ trình liên quan tới dữ kiện trọng yếu
(SEF): trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố
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xuất/xuất khẩu liên quan một số vấn đề sau:
- Hợp tác đầy đủ, toàn diện với ADC 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 hỏi. Trong điều kiện cho phép, doanh nghiệp
có thể nghiên cứu tìm kiếm luật sư, nhà tư vấn có
chuyên môn trong lĩnh vực phòng vệ thương mại
đối với thị trường Australia để đảm bảo hiệu quả
hợp tác cao nhất.
- Liên lạc với ADC để đăng ký tham gia, nhận
và nghiên cứu kỹ hướng dẫn và trả lời Bản câu hỏi
điều tra:
+ Thời kỳ điều tra bán phá giá và trợ cấp: Đây
là thời kỳ thu thập dữ liệu chính trong Bản câu hỏi
điều tra. Do thời kỳ này có thể lệch với năm tài
www.trav.gov.vn 5
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chính, khi trả lời cần điều chỉnh,

dẫn tới việc ADC sử dụng các

chiết xuất dữ liệu theo đúng

chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc

thời gian yêu cầu này.

áp dụng mức thuế chống bán

+ Trả lời đầy đủ, chính xác
các nội dung trong Bản câu hỏi
điều tra; đảm bảo phù hợp,
thống nhất với hệ thống quản
trị, lưu trữ của doanh nghiệp khi
ADC tiến hành điều tra tại chỗ
tại trụ sở nhà máy/văn phòng
của doanh nghiệp.

xuất khẩu tại Australia tìm hiểu
liệu ngành sản xuất trong nước
(trường hợp này là Công ty
BlueScope) có thực sự bị thiệt
hay

không,

cầu đề xuất. Việc bị áp dụng
thuế chống bán phá giá/chống
trợ cấp 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 Australia và/
hoặc các đối thủ cạnh tranh từ

- Phối hợp với các đối tác

hại

phá giá cao nhất do Bên yêu

thông

qua

nghiên cứu thị trường hoặc các
báo cáo tài chính niêm yết hoặc
các nguồn thông tin đang tin
cậy khác.
- Thường xuyên trao đổi
thông tin, hợp tác chặt chẽ với
Cục PVTM và Hiệp hội để nhận
được 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

Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài
Loan.

Bản câu hỏi về lượng và giá trị dành cho nhà sản xuất,
xuất khẩu nước ngoài vụ việc điều tra chống bán phá giá
đối với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh
bột ngô có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và
Đại Hàn Dân Quốc

N

gày 29 tháng 6 năm 2020, Bộ
Công Thương ban hành Quyết

định số 1715/QĐ-BCT về việc tiến hành điều
tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất
từ tinh bột ngô (còn gọi là HFCS) xuất xứ từ

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương
mại nước ngoài, Cục Phòng vệ
thương mại, Bộ Công Thương,
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội. Chuyên viên phụ trách:
Nguyễn Trang Nhung,
Di động: 0383.818.178,
Email: nhungntr@moit.gov.vn; d
ucpg@moit.gov.vn.
Tải Thông báo về việc khởi
xướng điều tra, Hồ sơ yêu cầu
(bản công khai) và Bản câu hỏi
điều tra tại www.trav.gov.vn./.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn
Dân Quốc. Chi tiết về phạm vi, nội dung và
thời hạn điều tra xem tại Quyết định số
1715/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá

trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn
Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan cứ để Cơ quan điều tra xem xét chọn mẫu
điều tra) đã gửi bản câu hỏi điều tra về giới hạn phạm vi điều tra. Trong trường hợp
lượng và giá trị cho tất cả các doanh nghiệp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin
sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất

điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp
Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra thông tin cung cấp không chính xác, không

là trước 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2020 đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ
(theo giờ Hà Nội).
sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận
Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại
Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản thương.

Nguồn: Cục PVTM xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan
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Tin Việt Nam và Thế Giới
Các thông tin, số liệu
cung cấp trong quá trình trả
lời bản câu hỏi của Cơ quan
điều tra và quyền tiếp cận

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 24

giá và trợ cấp

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền,

liên quan trong quá trình điều

Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt

tra sẽ được thực hiện theo

Nam

bảo mật thông tin tại Điều 11
Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 01 năm 2018
quy định chi tiết một số điều
của Luật Quản lý ngoại
thương về các biện pháp
phòng vệ thương mại.
Cách thức trả lời các
phần trong bản câu hỏi, số
lượng phải nộp, hình thức
nộp và thời hạn nộp được
hướng dẫn chi tiết trong Bản
câu hỏi dành cho doanh
nghiệp. Do đó, Cơ quan điều

phẩm của Trung Quốc và các bên thứ ba

mại – Bộ Công Thương

thông tin vụ việc của các bên

đúng quy định pháp luật về

Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản

Cục Phòng vệ thương

Điện

Các sản phẩm thước đo bằng thép và sợi
thủy tinh và các phụ kiện nhập khẩu từ Trung
Quốc đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho
các nhà sản xuất trong nước, Ấn Độ đã áp

thoại:

+84

(24)

thuế chống bán phá giá đối với những sản

2220 5304 (Chị Lê Thị Kim

phẩm này từ ngày 9 tháng 7 năm 2015, hết

Phụng)

hạn vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Sau khi
tiến hành cuộc điều tra vào tháng 12 năm

Email: phungltk@moit.go

2019, Bộ Tài chính nhận thấy rằng trong

v.vn.

khoảng thời gian kể từ tháng 7 năm 2015

Danh sách tài liệu gửi

Ấ

kèm:

n Độ xác định các sản phẩm của
Trung Quốc đang xâm nhập vào thị

- Công văn số 552/PVTM

trường Ấn Độ thông qua các nước thứ ba

-P1 về việc ban hành bản

như Singapore và Campuchia để lẩn tránh

câu hỏi điều tra về lượng và

các quy định của nước này, Ấn Độ đã quyết

giá trị đối với nhà sản xuất,

định áp thuế chống bán phá đối với một số

xuất khẩu nước ngoài trong

sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc và một

vụ việc AD11 xem tại đây;

số quốc gia có liên quan khác.

tra đề nghị doanh nghiệp đọc

- Bản câu hỏi điều tra về

Ấn Độ không chỉ áp thuế chống bán phá

kỹ hướng dẫn trước khi trả

lượng và giá trị dành cho các

giá đối với thước dây bằng thép và sợi thủy

lời và nộp bản trả lời đúng

doanh nghiệp sản xuất/xuất

tinh của Trung Quốc vào ngày 8 tháng 7 vừa

thời hạn.

khẩu nước ngoài xem tại :

qua, mà còn mở rộng lệnh áp thuế tương tự

www.trav.gov.vn ./.

đối với các sản phẩm nhập khẩu từ nước thứ

Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá

ba - nơi hàng hóa của Trung Quốc được thay
Nguồn: Cục PVTM

đổi xuất xứ.
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lượng nhập khẩu mặt hàng này từ Trung
Quốc đã giảm đáng kể, trong khi đó lượng
nhập khẩu từ các quốc gia khác như Singapore và Campuchia lại ghi nhận tăng vọt
trong cùng kỳ.
Do vậy Bộ Tài chính đã áp thuế chống
bán phá giá từ mức 1,83 USD/kg đến 2,56
USD/kg đối với Trung Quốc và một số quốc
gia đóng vai trò là nước thứ ba trong vụ việc
trên. Quyết định được đưa ra sau cuộc điều
tra kỹ lưỡng của Tổng vụ Phòng vệ Thương
mại (DGTR). DGTR đã xác định cả Singapore
và Campuchia đều không có hoặc sản xuất
rất ít các mặt hàng thước đo và phụ kiện đi
kèm, mặt khác DGTR lại phát hiện các nhà
sản xuất Trung Quốc đã thực hiện hành vi
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Tin Thế Giới và Tin WTO
xuất khẩu các mặt hàng này

Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp nhận đơn yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp

sang 2 quốc gia nói trên. Việc
điều tra và thu thập các bằng
chứng cho thấy dấu hiệu của

chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống thép nhập khẩu từ
một số nước

việc nhập khẩu đáng kể một
lượng lớn hàng hóa từ Cam-

N

puchia và Singapore nhưng
lại có nguồn gốc từ Trung

thép hợp kim (trừ thép không gỉ). Các

gày 8 tháng 7 năm 2020, công

sản phẩm này có mã HS theo Biểu thuế

ty Vallourec Star, LP đã thông

quan hài hòa của Hoa Kỳ: 7304.19.1020,

báo rằng họ đã gửi đơn kiến nghị áp

Quốc.
Trong

một

diễn

biến

khác, ngày 11 tháng 5 vừa
qua, Ấn Độ thông báo gia hạn
thuế chống bán phá giá và
thuế chống trợ cấp đối với
hơn hai chục hàng hóa của
Trung Quốc, bao gồm máy
tính, ổ USB, thép pin năng
lượng mặt trời và vitamin E
trong bối cảnh nhập khẩu ồ ạt
hàng hóa từ Trung Quốc,

7304.19.1045,

7304.19.1060,

7304.19.5020,

7304.19.5050,

7304.31.6050,

7304.39.0016,

7304.39.0020,

7304,39.0024,

7304,39.0028,

7304,39.0032,

7304,39.0036,

7304,39.0040,

7304,39.0044,

(LTFV) của các sản phẩm tương tự. Bên

7304,39.0048,

7304,39.0052,

cạnh đó, ITC xác định xem ngành công

7304,39.0056,

7304,39.0062,

nghiệp của Hoa Kỳ đang cạnh tranh với

7304,39.0068,

những sản phẩm bị cáo buộc là bán phá

7304.51.5060,

7304.59.6000,

giá có bị thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt

7304.59.8010,

7304.59.8015,

hại bởi các hàng hóa nhập khẩu đó hay

7304.59.8020,

7304.59.8025,

không. Xuyên suốt quá trình điều tra, hai

7304.59.8030,

7304.59.8035,

cơ quan này sẽ hoạt động một cách độc

7304.59.8040,

7304.59.8045,

lập, ITC sẽ tập trung vào các bằng

7304.59.8050,

7304.59.80

chứng về thiệt hại đối với các nhà sản

7304.59.8060,

7304.59.8065,

xuất trong nước, còn DOC sẽ tập trong

7304.59.8070.

một số sản phẩm ống thép nhâp khẩu từ
Cộng hóa Séc, Hàn Quốc, Liên bang
Nga và Ukraine và nguyên đơn nghị áp
thuế chống trợ cấp (CTC) đối với Hàn
Quốc và Liên bang Nga hiện đang gây
thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản
xuất nói trên của Hoa Kỳ. Ngoài nguyên
đơn là Vallourec Star, các kiến nghị
cũng được Tập đoàn thép Hoa Kỳ hỗ
trợ.

điều này sẽ đe dọa tới các

Đơn kiến nghị của các nhà sản xuất

nhà sản xuất trong nước, gây

nội địa Hoa Kỳ được đồng thời gửi lên

thiệt hại cho nền kinh tế.

Bộ Thương mại (DOC) và Uỷ ban
Thương mại Quốc tế (ITC). Trong đó,
DOC là cơ quan duy nhất có thẩm quyền

Nguồn: Financial Express

7304.19.1030,

thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với

ra quyết định mở hay không mở một
cuộc điều tra. DOC xác định liệu việc
bán phá giá có xảy ra hay không và mức
độ của việc bán phá giá – nghĩa là bán
hàng với mức giá dưới giá trị thị trường

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

tập trung vào biên độ phá giá.

7304,3972

5005,

Trong đơn kiến nghị, các nhà sản

Đối tượng điều tra trong vụ việc này

xuất Hoa Kỳ đã đưa ra biên độ bán phá

là các sản phẩm ống thép carbon và ống

giá mặt hàng ống thép nhập khẩu từ một
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Tin Thế Giới
USITC đưa ra quyết định sơ bộ.

số quốc gia như sau:
-

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 –

mặt hàng đay của Bangladesh

USITC đưa ra quyết định sơ bộ về thiệt

49,24%
-

-

Cộng hòa Séc: 48,18% đến

Ấn Độ không áp thuế chống trợ cấp đối với

Hàn

Quốc:

119,07%

đến

132,16%
-

Nga: 30,31% đến 246,31%

-

Ukraine: 40,28% đến 40,44%

Các nguyên đơn cho rằng nhiều
khoản trợ cấp được cung cấp cho các
nhà sản xuất Hàn Quốc và Liên bang
Nga, bao gồm các khoản vay và lãi suất
ưu đãi, các khoản trợ cấp, chương trình
lợi ích thuế, miễn thuế nhập khẩu, trợ

Bangladesh và Nepal. Theo cáo

hại.
-

buộc của Hiệp hội nhà máy sợi đay

Ngày 1 tháng 10 năm 2020 –

Ấn Độ, mặt hàng này từ Bangla-

DOC đưa ra quyết định sơ bộ về thuế

desh và Nepal đang được bán thấp

chống bán phá giá.
-

hơn giá bán tại thị trường nội địa
Ấn Độ, do vậy gây ảnh hưởng tiêu

Ngày 7 tháng 12 năm 2020 –

cực tới ngành công nghiệp nội địa

DOC đưa ra quyết định sơ bộ về thuế

của Ấn Độ. Mức thuế áp từ 6,30

chống trợ cấp.
-

Ngày 15 tháng 12 năm 2020 –

Các phiên điều trân của Ủy ban
-

USD đến 351,72 USD cho mỗi tấn

Ấ

n Độ đã tiến hành cuộc
điều tra chống trợ cấp đối

Ngày 3 tháng 2 năm 2021 – với các sản phẩm đay được nhập

cấp tín dụng xuất khẩu, và cung cấp

DOC xác định mức thuế chống bán phá khẩu từ Bangladesh, tuy nhiên

nguyên liệu đầu vào cụ thể, nhưng

giá cuối cùng và mức thuế chống trợ Tổng vụ Phòng vệ Thương mại

không có mức trợ cấp cụ thể nào.

cấp cuối cùng.

Lịch điều tra dự kiến:
-

Ngày 8 tháng 7 năm 2020 –

Đơn kiện gửi lên Bộ Thương mại Hoa
Kỳ(DOC) và Ủy ban thương mại quốc tế

-

Ngày 18 tháng 6 năm 2021 –

Bỏ phiếu của Bộ thương mại Hoa Kỳ.
-

pháp lý và thiếu bằng chứng để kết
luận các sản phẩm đay được nhận
trợ cấp từ chính phủ nước xuất

Ngày 8 tháng 8 năm 2021 – khẩu gây ra thiệt hại nghiêm trọng

Quyết định chính thức của DOC.

Hoa Kỳ (USITC).
-

(DGTR) nhận thấy không có giá trị

Nguồn: Reuters

cho ngành sản xuất nội địa nước
nhập khẩu.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020 –

Trước đó, kể từ tháng 4 năm

DOC thông báo về việc khởi xướng

2017, Ấn Độ đã áp thuế chống bán

thuế chống bán phá giá và thuế chống

phá giá đối với sợi đay và các sản

trợ cấp.

phẩm từ sợi đay nhập khẩu từ

-

đối với tất cả các chủng loại và các
loại cụ thể gồm sợi đay, túi đựng
bằng đay và bao đay trong thời
gian 5 năm. Bangladesh xuất khẩu
các sản phẩm từ sợi đay như sợi,
túi, bao trị giá khoảng 700 triệu
USD tới nhiều thị trường trên thế
giới, trong đó khoảng 10.000 tấn
sợi đay được xuất khẩu tới Ấn Độ
hàng năm với giá trị xuất khẩu
chiếm 20% tổng giá trị xuất khẩu
mặt hàng này của Bangladesh và
tương đương với 8% toàn bộ thị
phần nội địa của Ấn Độ. Với con số
8% khiêm tốn này, theo phía Bangladesh, không thể làm lũng đoạn thị
trường sợi đay nội địa của Ấn Độ.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020 –
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Phía Ấn Độ đã có cuộc điều tra
chống trợ cấp đối với sản phẩm
đay của Bangladesh trong đầu năm
nay. Tuy nhiên phía Bangladesh

Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp nhận đơn yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp
chống trợ cấp đối với sản phẩm phân lân nhập khẩu từ Morocco và Liên
bang Nga

cho rằng DGTR đã có sự thiếu sót
trong việc tính toán liên quan tới
các khoản trợ cấp của nước này.
Theo kế hoạch, hai bên sẽ có các
cuộc trao đổi và tham vấn qua lại,
nhưng do tình hình dịch bệnh
Covid-19 nên các cuộc họp vẫn bị
trì hoãn.

N

gày 26 tháng 6 năm 2020,
công ty The Mosaic Compa-

ny đã đệ đơn kiến nghị lệ Bộ Thương
mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương
mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) cáo buộc
rằng chính phủ Morocco và Liên bang
Nga đang cung cấp các khoản trợ cấp

Phía Bangladesh đã yêu

không công bằng cho các nhà sản xuất

cầu Ấn Độ phải chứng minh rằng

và xuất khẩu phân lân ở Morocco và

trợ cấp được đưa ra ở nước xuất
khẩu đang gây ra hoặc đe dọa gây
thiệt hại nghiêm trọng cho ngành
sản xuất của nước nhâp khẩu.
Đồng thời Bangladesh cũng bác bỏ
việc Ấn Độ cho rằng nước này
đang làm sai các quy định của
WTO. Cụ thể, theo tiểu mục 5 Điều
VI của Hiệp định GATT quy định:
không có sản phẩm nào phải chịu

việc trợ cấp có xảy ra hay không và
mức độ của việc trợ cấp gây ra. Bên
cạnh đó, ITC xác định xem ngành công
nghiệp của Hoa Kỳ đang cạnh tranh
với những sản phẩm bị cáo buộc là
được trợ cấp có bị thiệt hại hoặc đe

Nga dao động từ 11,42% đến 30,72%. khẩu. Thuế bổ sung có thể được áp trung vào các bằng chứng về thiệt hại
Các nguyên đơn cho rằng nhiều khoản dụng nếu DOC xác định rằng hàng hóa đối với các nhà sản xuất trong nước,

trợ cấp được cung cấp cho các nhà nhập khẩu được trợ cấp và nếu ITC còn DOC sẽ tập trong tập trung vào
sản xuất Morocco và Liên bang Nga, cũng xác định rằng ngành công nghiệp biên độ phá giá.
bao gồm các khoản vay và lãi suất ưu trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng
đãi, các khoản trợ cấp, chương trình hoặc bị đe dọa gây thiệt hại vì lý do

chống trợ cấp để bù đắp cho tình

cấp tín dụng xuất khẩu, và cung cấp

Nguồn: CNBC News

một cuộc điều tra. DOC xác định liệu

Bên khởi kiện cũng đưa ra biên độ trợ tra CTC về cáo buộc trợ cấp cho các quá trình điều tra, hai cơ quan này sẽ
cấp của Morocco ít nhất là 71,5% và nhà sản xuất của chính phủ nước xuất hoạt động một cách độc lập, ITC sẽ tập

lợi ích thuế, miễn thuế nhập khẩu, trợ nhập khẩu hàng hóa được trợ cấp.

khẩu.

quyền ra quyết định mở hay không mở

Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng cho công nghiệp trong nước có thể kiến dọa gây thiệt hại bởi các hàng hóa
các nhà sản xuất nói trên của Hoa Kỳ. nghị chính phủ bắt đầu một cuộc điều nhập khẩu đó hay không. Xuyên suốt

cả thuế chống bán phá giá và thuế
trạng bán phá giá hoặc trợ cấp xuất

DOC là cơ quan duy nhất có thẩm

Đối tượng điều tra trong vụ việc
này là các sản phẩm phân lân ở tất cả
các dạng vật lý(rắn và lỏng), có hoặc

Đơn kiến nghị của các nhà sản không có chất phụ gia. Phân lân ở
nguyên liệu đầu vào cụ thể, nhưng xuất nội địa Hoa Kỳ được đồng thời gửi dạng rắn bao gồm dạng hạt, dạng viên,
không có mức trợ cấp cụ thể nào.
lên Bộ Thương mại (DOC) và Uỷ ban hoặc kể cả ở dạng rắn khác ( ví dụ ,
Theo luật pháp Hoa Kỳ, ngành Thương mại Quốc tế (ITC). Trong đó, dạng bột). Các sản phẩm này có mã
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HS theo Biểu thuế quan hài hòa của USITC đưa ra phiên điều trần .
Hoa Kỳ: 3103.11.0000, 3103.19.0000,
3105.20.0000,

3105.30.0000,

3105.40.0010,

3105.40.0050,

3105.51.0000 và 3105.59.000 . Một số
mã có thể tham khảo: 3103.90.0000,
3105.10.0000,

- Ngày 2 tháng 8 năm 2020 USITC đưa ra quyết định sơ bộ về thiệt

Ủy ban châu Âu thay đổi một số quy định về
hạn ngạch thép trong biện pháp tự vệ

hại .
- Ngày 21 tháng 9 năm 2020 – DOC

3105.60.0000, đưa ra quyết định sơ bộ về thuế chống

3105.90.0010 và 3105.90.0050.
Bản kiến nghị xác định rõ Tập đoàn

trợ cấp.
- Ngày 23 tháng 11 năm 2020 –

OCP là nhà sản xuất phân lân duy nhất DOC đưa ra quyết định sơ bộ về thuế
từ Morocco; và EuroChem Trading RUS chống trợ cấp.
và PhosAgro PJSC - nhà sản xuất phân
lân từ Nga đang được nhận trợ cấp từ
chính phủ nước xuất khẩu.
Năm 2019, giá trị nhập khẩu phân
lân của Hoa Kỳ từ Morocco là 751 triệu
đô la, và giá trị nhập khẩu phân lân của
Hoa Kỳ từ Nga là 315 triệu đô la.
Lịch điều tra dự kiến:

- Ngày 15 tháng 2 năm 2021 – DOC
xác định mức thuế chống trợ cấp cuối
cùng.
- Ngày 1 tháng 4 năm 2021 –
USITC xác định cuối cùng về thiệt hại.
- Ngày 8 tháng 4 năm 2021 – Quyết
định chính thức của DOC về thuế chống
trợ cấp.

- Ngày 26 tháng 6 năm 2020 – Đơn

Ủ

y ban châu Âu (EC) đã
công bố kết quả của cuộc

điều tra thứ hai xem xét các biện
pháp tự vệ do Liên minh châu Âu
đưa ra đối với việc nhập khẩu các
sản phẩm thép. Các biện pháp sẽ
có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7

Theo lịch trình cho các cuộc điều tra nhằm bảo vệ ngành thép châu Âu
kiện lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ(DOC)
CTC, quyết định sơ bộ của ITC phải trong tình hình thị trường khó khăn
và Ủy ban thương mại quốc tế Hoa
được đưa ra trong vòng 45 ngày sau hiện nay. Kể từ tháng 2 năm 2020,
Kỳ(USITC).
khi nộp đơn khởi kiện. Một phiên điều EC đã xem xét hơn 300 đơn kiến
- Ngày 8 tháng 7 năm 2020 – DOC trần của ITC được tổ chức khoảng 21 nghị từ các bên liên quan, thao
khảo các ý kiến của các quốc gia
thông báo về việc khởi xướng thuế đến 23 ngày sau ngày nộp đơn.
thành viên EU và nhận được sự hỗ
chống trợ cấp .
Nguồn: Bloomberg trợ rộng rãi của họ về những thay
- Ngày 9 tháng 7 năm 2020 –
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đổi được đề xuất.

Một số thay đổi được đề cập
như sau: Hạn ngạch dành riêng cho
từng quốc gia sẽ được cung cấp
theo quý và không phải phân theo
năm như quy định cũ. Điều này sẽ
giúp đảm bảo dòng nhập khẩu ổn
định hơn trong giai đoạn này và sẽ
giảm thiểu rủi ro tăng đột biến nhập
khẩu ngắn hạn. Hay như sẽ có hạn
ngạch dành riêng cho mặt hàng
thép cán nóng đối với từng quốc
gia cụ thể. EC cho biết các biện
pháp vẫn hoàn toàn phù hợp với
các cam kết quốc tế của khối và
theo quy định hiện hành của WTO,
các quốc gia ngoài EU bị ảnh
hưởng đã được tham vấn vào đầu
www.trav.gov.vn 11
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tháng này.
EC đã đưa ra các biện pháp tự vệ
ban đầu đối với nhập khẩu thép vào
tháng 7 năm 2018, EU áp dụng biện
pháp tự về tạm thời đối với 23/28 sản
phẩm dưới dạng hạn ngạch thuế quan
với mức hạn ngạch là trung bình mức
nhập khẩu trong giai đoạn 2015-2017,
mức thuế ngoài hạn ngạch là 25%.
Biện pháp tạm thời có hiệu lực trong
vòng 200 ngày và có loại trừ đối với
hàng hóa xuất khẩu từ các thành viên

khẩu nào vượt quá giới hạn này đều
phải chịu mức thuế 50%. Điều này đã
Kỳ. Thị trường thép toàn cầu đã thay

theo lịch trình thời hạn hết hiệu lực
của biện pháp là ngày 30 tháng 6 năm
2021. Các biện pháp này nhằm ngăn
chặn thiệt hại kinh tế cho các nhà sản
xuất thép châu Âu, do rủi ro tăng nhập

phản đối kịch liệt và yêu cầu sử dụng

các biện pháp phòng vệ thương mại ở

giá bán trong thị trường nước xuất

nhiều nước châu Âu. Trong nỗ lực

khẩu để so sánh.

giảm cung vượt cầu trên thị trường,

Trung Quốc đã khởi xướng một

các nhà sản xuất thép không gỉ trong

tranh chấp về mặt pháp lý nhằm

nước đang giảm dần sản lượng.
EC đã xem xét hạn ngạch tự vệ
năm 2020

thời gian áp dụng biện pháp tạm thời,

nước nhập khẩu. Trung Quốc đã

suy yếu vào tháng 3, với sự ra đời của

không đáng kể. Đến đầu năm 2019,

trong thời gian 3 năm, bao gồm cả

giá bán tại thị trường nội địa của

đổi mạnh mẽ, nhu cầu thép tại EU đã

trước thay đổi vào

thức đối với các sản phẩm bị điều tra

bán phá giá thép

hạn chế EU mua nguyên liệu từ Hoa

đang phát triển có lượng nhập khẩu
EU áp dụng biện pháp tự vệ chính

Trung Quốc yếu thế trước EU tại WTO về vụ việc

ngày 1 tháng 7

T

rung Quốc đã từ bỏ tranh
chấp để Liên minh châu

Âu(EU) thay đổi các tiêu chuẩn về

Sau khi xem xét, hạn ngạch cụ thể
của từng quốc gia sẽ được quản lý
hàng quý, trong nỗ lực tránh ùn tắc
hàng nhập khẩu trong vài tuần đầu
tiên của mỗi giai đoạn gia hạn hạn
ngạch. Tuy nhiên, trong vài ngày đầu
của giai đoạn hạn ngạch mới kéo dài
đến tháng 9, một số lượng lớn của

việc bán phá giá, Trung Quốc chấp
nhận cho phép EU, Hoa Kỳ và Nhật
Bản áp đặt thuế nhập khẩu bằng việc
cho rằng Trung Quốc có hành vi dùng
hàng hóa giá rẻ để xuất khẩu gây ra
tình trạng bán phá giá tại các thị
trường nội địa của nước nhâp khẩu.
Tại Tổ chức Thương mại thế giới

chống lại EU vào năm 2016, tuy nhiên
hiện tại dường như Trung Quốc đã từ
bỏ nỗ lực này. Hiện tại, giá sản phẩm
trong nội địa của Trung Quốc được
bán với mức giá thấp do dư thừa
trong sản xuất, nên việc so sánh với
giá đó sẽ khiến Hoa Kỳ, EU và Nhật
Bản khó đưa ra trường hợp Trung
Quốc xuất khẩu hàng hóa giá rẻ ra
bên ngoài lãnh thổ.
Khi gia nhập WTO vào năm 2001,
Trung Quốc đã chấp nhận là một nền

một số nhóm sản phẩm đã được đặt (WTO), Trung Quốc được xếp vào
trước. Điều này đặc biệt lưu ý đối với các quốc gia có nền kinh tế phi thị
các sản phẩm thép cán nguội và thép trường, do vậy Hoa Kỳ, EU và Nhật

nghĩa là giá bán ở các nước thứ ba

Nhập khẩu thép có xuất xứ từ Hoa

không gỉ của Ấn Độ đã hết hạn hạn Bản đã sử dụng giá ở các nước thứ
ngạch ngày 30 tháng 6 năm 2020.
ba để so sánh trong việc quyết định

trong vòng 15 năm. Vào tháng 12

Kỳ phải chịu mức thuế 25% dưới mức

liệu Trung Quốc có bán phá giá hoặc

khẩu liên quan đến việc giới hạn
thương mại của Hoa Kỳ đối với các
sản phẩm thép và nhôm.

hạn ngạch. Do đó, bất kỳ việc nhâp

Nguồn: Reuters
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bán sản phẩm với giá bán thấp hơn

kinh tế phi thị trường – điều này có
được sử dụng làm cơ sở để so sánh
năm 2016, sau khi giai đoạn đó kết
thúc, Trung Quốc cho rằng với tình
hình hiện tại họ sẽ sớm đổi thành nền
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kinh tế thị trường, khi đó giá nội địa sẽ

tục áp thuế lên hàng nhập khẩu giá rẻ

Steel Co.Ltd (Trung Quốc) và 3 công

với mức thâm hụt của châu Âu so với

được sử dụng để so sánh.

của nước này, cho dù Trung Quốc

ty con khác cũng phải chịu mức thuế

Trung Quốc là 185 tỷ Euro. của chính

khẳng định các mức giá bán là công

chống bán phá cao nhất lên tới

phủ nước này cho các nhà xuất khẩu

bằng.

18,9%; các công ty sản xuất thép còn

có trụ sở bên ngoài Trung Quốc.

Để thay đổi vị thế tại WTO, Trung
Quốc đã bắt đầu hành động pháp lý

lại tại Trung Quốc chịu mức thuế từ

chống lại EU và Hoa Kỳ vào tháng 12

Trung Quốc đã tiến hành khởi

năm 2016, và WTO đã thành lập một

kiện với lý do nước này phải được

ban hội thẩm vào tháng 4 năm 2017

công nhận là nền kinh tế thị trường

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, lần

để giải quyết tranh chấp với EU. Tuy

sau 15 năm gia nhập WTO kể từ năm

đầu tiên EU nhắm vào cáo buộc liên

nhiên, Trung Quốc đã đơn phương

2001. Tuy nhiên, EU và Hoa Kỳ không

quan tới các khoản viện trợ làm méo

tạm dừng các cuộc thảo luận của ban

nhất trí, cho rằng hàng hóa Trung

mó thị trường do một quốc gia cấp

hội thẩm vào tháng 6 năm 2019 và

Quốc, đặc biệt là nhôm và thép,

cho các nhà xuất khẩu ở một quốc gia

đến tháng 6 năm nay Trung Quốc đã

thường được bán phá giá và giúp các

khác. Đây là hành động mang tính

từ bỏ bằng cách không tìm cách nối

công ty nước này có lợi thế không

bước ngoặt, khi mà sự hỗ trợ của nhà

lại các cuộc thảo luận.

công bằng trong thương mại.

nước Trung Quốc trên thực tế đã

14,5% đến 17,4%.

vượt khỏi biên giới nước này, với

Trước đó, ngày 17 tháng 6 năm

Tháng 4 năm 2020, Ủy bản châu

2019, Trung Quốc đã rút khiếu nại về

Âu (EC) đã áp thuế chống bán phá

phán quyết do WTO đưa ra vào đầu

giá các sản phẩm thép có xuất xứ từ

năm 2019, phán quyết cho rằng nước

Trung Quốc. EC cho biết đã áp dụng

Châu Âu đang tăng cường các nỗ

này không đủ điều kiện để trở thành

thuế chống bán phá giá tạm thời đối

lực để bảo vệ các chính sách thương

nền kinh tế thị trường. Điều này đồng

với một số sản phẩm thép không gỉ từ

mại mở rộng của Trung Quốc, đây là

nghĩa với việc Trung Quốc sẽ phải

Trung Quốc. Các sản phẩm thép tấm

một hành động nhằm cân bằng lại mối

chấp nhận việc EU và Hoa Kỳ tiếp tục

và thép cuộn không gỉ cán nóng do 2

lo ngại của Hoa Kỳ về sự gia tăng

áp thuế "chống bán phá giá" lên hàng

chi nhánh trực thuộc tập đoàn thép

kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc

hóa giá rẻ của nước này.

Tsingshan

(Trung

là đối tác thương mại lớn thứ hai của

Quốc) đặt tại Indonesia sẽ chịu áp

EU, sau Hoa Kỳ và EU là đối tác

mức thuế chống bán phá giá tạm thời

thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

ở mức 17%. Đối với các nhà sản xuất

Thương mại song phương đạt mức

xuất khẩu Trung Quốc, công ty sản

604 tỷ Euro vào năm 2018 (dữ liệu

xuất thép Shanxi Taigang Stainless

thống kê gần đây nhất được công bố)

Theo một quan chức thương mại,
nhiều nội dung trong phán quyết của
WTO là bất lợi cho Trung Quốc. Khi tổ
chức này không ra phán quyết ủng hộ
Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ có thể tiếp

Holding

Group
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Nguồn: Asian Nikkei Reviews

những tác động lệch lạc đối với EU và
cả các bên liên quan khác.
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