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tháng 05 năm 2021

V/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với
nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong
vụ việc AD15

Kính gửi: Các bên liên quan trong vụ việc AD15
Ngày 18 tháng 3 năm 2021 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số
947/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một
số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương
quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD15).
Căn cứ Điều 57 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về
các biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Nghị định 10/2018/NĐ-CP),
Cục Phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra) gửi bản câu hỏi điều
tra cho các bên liên quan. Cụ thể như sau:
1. Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài:
Bản câu hỏi điều tra được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ
quan điều tra và Bộ Công Thương. Các bên liên quan có thể tải trực tiếp từ trang
thông tin điện tử hoặc liên hệ với Cơ quan điều tra theo thông tin tại cuối công
văn này.
2. Bản trả lời câu hỏi điều tra phải gửi đầy đủ gồm 01 bản bảo mật, 01 bản
công khai (bản cứng phần bản trả lời) và 01 USB chứa bản mềm đầy đủ của bản
trả lời và các phụ lục kèm theo theo các hướng dẫn cụ thể tại bản câu hỏi điều tra.
Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các
bản cứng và bản mềm trước 17h00 ngày 5 tháng 7 năm 2021 (theo giờ Hà Nội).
3. Việc bảo mật thông tin được Cơ quan điều tra thực hiện căn cứ quy định
tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.
4. Cơ quan điều tra đề nghị các bên liên quan tham gia trả lời nghiên cứu
kỹ các hướng dẫn trong Bản câu hỏi điều tra trước khi trả lời và nộp Bản trả lời
câu hỏi trong thời hạn quy định.
Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, Cơ quan điều tra khuyến
nghị tất cả các công ty sản xuất/xuất khẩu nước ngoài liên quan cần tham gia hợp

tác đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc. Nội dung bản trả lời là một trong các căn
cứ quan trọng để Cơ quan điều tra đưa ra các kết luận trong vụ việc. Cơ quan điều
tra có quyền trưng cầu giám định hoặc kiểm tra, xác minh tính xác thực của thông
tin, tài liệu do bên liên quan cung cấp hoặc thu thập thêm thông tin, tài liệu cần
thiết để giải quyết vụ việc phòng vệ thương mại, bao gồm cả việc tiến hành điều
tra tại chỗ nước ngoài.
Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được Bản trả lời đúng hạn
hoặc thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu, Cơ quan điều
tra sẽ áp dụng quy định tại Điều 10 Nghị định 10/2018/NĐ-CP về việc bên liên
quan không hợp tác trong vụ việc phòng vệ thương mại.
Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại
Bộ Công Thương Việt Nam
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Cán bộ phụ trách vụ việc:
Chị Lê Thị Kim Phụng, điện thoại: +84 24 73037898 (số máy lẻ: 112);
email: phungltk@moit.gov.vn
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Phạm Châu Giang;
- Phòng 2;
- Lưu: VT, P1, phungltk.
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