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Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản
phẩm bột ngọt

N

Bộ

trưởng

Bộ

Công

5. Hàng hóa tương tự, hàng hóa

Thương đã ban hành Quyết định số

cạnh tranh trực tiếp được sản xuất

1933/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế

trong nước không đáp ứng đủ lượng

chống bán phá giá chính thức đối với

sử dụng trong nước;

một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ

6. Hàng hóa nhập khẩu nằm

từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và
Cộng hòa In-đô-nê-xi-a. (mã vụ việc:
AD09).
Sản phẩm bột ngọt bị áp dụng
thuế chống bán phá giá thuộc mã HS:
2922.42.20.
Điều 10 Thông tư 37/2019/TTBCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của
Bộ Công Thương quy định chi tiết
một số nội dung về các biện pháp
phòng vệ thương mại (Thông tư
37/2019/TT-BCT) quy định như sau:
"Bộ trưởng Bộ Công Thương
xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp
phòng vệ thương mại tạm thời, biện
pháp phòng vệ thương mại chính
thức đối với một số hàng hóa nhập
khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ

trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến

kiện thông thường;

gày 22 tháng 7 năm 2020,

trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy
thương mại thuộc một trong các

định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều

trường hợp sau:

này phục vụ mục đích nghiên cứu,

1. Hàng hóa trong nước không
sản xuất được;
2. Hàng hóa có đặc điểm khác
biệt với hàng hóa sản xuất trong
nước mà hàng hóa sản xuất trong
nước đó không thể thay thế được;

phát triển và các mục đích phi thương
mại khác."
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16
Thông

tư

37/2019/TT-BCT,

Cục

Phòng vệ thương mại (PVTM) đề
nghị các doanh nghiệp đáp ứng các
điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề

3. Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt

nghị miễn trừ áp dụng biện pháp

của hàng hóa tương tự hoặc hàng

chống bán phá giá (vụ việc AD09)

hóa cạnh tranh trực tiếp được sản

bao gồm các tài liệu được quy định

xuất trong nước;

tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư

4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa

37/2019/TT-BCT.

cạnh tranh trực tiếp được sản xuất

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông

trong nước không được bán trên thị

tư 37/2019/TT-BCT, đề nghị các do-

trường trong nước trong cùng điều

anh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn
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theo

địa

chỉ:

https://

dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục
Phòng vệ thương mại trước 17h ngày
11 tháng 9 năm 2020.
Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra Điều tra bán phá
giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ
Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 7303 7898
Chị

Trần

Hoàng

Mai,

email: maitrh@moit.gov.vn
Cục Phòng vệ thương mại trân
trọng thông báo./.
Tải hướng dẫn nộp và theo dõi
hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp
phòng vệ thương mại tại website:
www.trav.gov.vn./.
Nguồn: Cục PVTM
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Ấn Độ điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm kính năng lượng mặt trời của Malaysia

C

Trên cơ sở bằng chứng do

uối tháng 7 vừa qua, Tổng

nguyên đơn đệ trình, DGTR đã xác

vụ Phòng vệ Thương mại

định tác động của hành vi chống trợ

Ấn Độ (DGTR) thông báo phiên điều

cấp kính năng lượng mặt trời của Ma-

trần thứ hai trong cuộc điều tra chống

laysia. DGTR cho biết kính năng

trợ cấp đối với việc nhập khẩu kính

lượng mặt trời của ngành sản xuất

cường lực dùng trong sản xuất năng

trong nước sản xuất bị ảnh hưởng bởi

lượng mặt trời nhập khẩu từ Malay-

kính năng lượng mặt trời nhập khẩu

sia. Trước đó, công ty Gujarat Borosil

từ Malaysia.

Limited đã nộp đơn lên DGTR về việc
áp thuế chống trợ cấp đối với mặt

Mới đây nhất, Bộ Tài chính Ấn Độ

hàng kính cường lực của Malaysia.

đã thông báo sử dụng biện pháp tự

Nguyên đơn cáo buộc rằng các nhà

vệ đối với mặt hàng pin và các mô-

sản xuất kính cường lực của Malaysia

đun năng lượng mặt trời trong vòng

đã hưởng trợ cấp từ chính phủ Malay-

một năm bắt đầu từ ngày 30 tháng 7

sia dưới nhiều hình thức khác nhau
như chuyển vốn trực tiếp cho doanh
nghiệp hoặc không thu các khoản thu
mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải
nộp cho Chính phủ.
DGTR đã tiến hành một cuộc điều
tra về các khoản trợ cấp bị cáo buộc
và thiệt hại do hành vi này gây ra cho
thị trường nội địa. Cuộc điều tra cũng
sẽ xác định mức độ và ảnh hưởng
của các khoản trợ cấp để đề xuất
mức thuế chống trợ cấp tương ứng.

năm 2020.
Cuộc điều tra kéo dài 12 tháng từ

thiệt hại nghiêm trọng do việc nhập

tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm

khẩu giá rẻ các sản phẩm kính cường

2019, và giai đoạn xác định thiệt hại

lực từ Malaysia.

là từ 2015 đến 2018.

Nguồn: Business Standard

Sản phẩm kính cường lực được

Năm 2019, Ấn Độ đã áp thuế

sử dụng trong các tấm pin năng

chống bán phá giá ở mức 114,58 $/

lượng mặt trời và các ứng dụng nhiệt

tấn đối với sản phẩm tương tự của

mặt trời. Kính có độ truyền tối thiểu

Malaysia có hiệu lực trong vòng 5

90,5% với độ dày không quá 4,2mm

năm. Sau khi điều tra, DGTR kết luận

(có dung sai 0,2mm).

rằng ngành sản xuất trong nước bị
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Bộ Thương mại Ấn Độ đề nghị áp thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm thép nhập
khẩu từ Indonesia

B

dung các biện pháp trợ cấp này để

ộ Thương mại Ấn Độ đã đề

thúc đẩy xuất khẩu của họ. Ở Ấn Độ,

nghị lên Bộ Tài chính áp

các vụ việc trợ cấp được điều tra bởi

thuế chống trợ cấp tạm thời đối với

DGTR thuộc Bộ Thương mại Ấn Độ.

một số sản phẩm thép được nhập

Sau khi tiến hành điều tra, DGTR sẽ

khẩu từ Indonesia nhằm bảo vệ các

có kết luận liệu hành vi trợ cấp cho

nhà sản xuất trong nước trước tình

các hàng hóa đó có ảnh hưởng đến

trạng hàng hóa nhập khẩu từ nước
này được nhận trợ cấp từ chính phủ.
Sau khi cơ quan điều tra của
Tổng vệ Phòng vệ Thương mại
(DGTR) đưa ra thông báo sơ bộ về vụ
việc một số sản phẩm thép nhập khẩu
từ Indonesia được nhận trợ cấp từ
chính phủ gây ảnh hưởng tới ngành
sản xuất thép nội địa, đã đề nghị mức
thuế chống trợ cấp phải được áp
dụng đối với các sản phẩm này.
Theo thông báo sơ bộ, các ngành
sản xuất trong nước đã bị thiệt hại
nghiêm trọng do hành vi trợ cấp mà
Indonesia giành cho các nhà sản xuất
xuất khẩu thép của nước này. Do đó,
việc áp thuế chống trợ cấp tạm thời là
cần thiết để bù đắp trợ cấp và thiệt
hại cho đến khi việc điều tra kết thúc.

các ngành công nghiệp trong nước
Các mức thuế được DGTR đề
xuất từ mức 22,31% đến 24,83% áp
dụng cho từng nhà sản xuất xuất
khẩu khác nhau của Indonesia. Sau
khi DGTR đưa yêu cầu lên Bộ Tài
chính, cơ quan này sẽ xem xét và
đưa ra thông báo cuối cùng về việc
áp thuế.

chính phủ nước này cung cấp dưới

hay không. Sau khi đã xác định được

nhiều hình thức khác nhau.

hành vi bán phá giá và thiệt hại, mức

Theo các quy tắc thương mại
toàn cầu của Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), một quốc gia thành
viên được phép áp thuế chống trợ
cấp nếu sản phẩm được chính phủ
của đối tác thương mại trợ cấp. Việc

thuế sẽ được DGTR đề nghị lên Bộ
Tài chính. Sau khi xem xét, Bộ Tài
chính sẽ đưa ra thông báo cuối cùng
về việc áp thuế. Việc áp thuế chống
trợ cấp được thực hiện theo quy định
của Tổ chức thương mại Thế giới
(WTO).

Tháng 10 năm 2019, DGTR khởi

áp thuế này là các biện pháp phòng

xướng điều tra chống trợ cấp đối với

vệ thương mại để bảo vệ ngành sản

Cả Indoneseia và Ấn Độ đều là

một số sản phẩm thép của Indonesia

xuất trong nước. Hành vi trợ cấp sẽ

thành viên của WTO, cả hai quốc gia

sau khi một số doanh nghiệp của Ấn

tác động đến giá của sản phẩm đó ở

đều là đối tác thương mại lớn của

Độ đệ đơn khiếu nại nhằm yêu cầu

nước nhập khẩu, gây ra thiệt hại cho

nhau. Thương mại song phương giữa

điều tra vụ việc. Bên nguyên đơn đã

các ngành sản xuất trong nước. Việc

hai nước đã giảm xuống 19,18 tỷ

cáo buộc rằng các nhà sản xuất/xuất

trợ giá đối với một sản phẩm làm cho

USD trong giai đoạn 2019-2020 từ

khẩu sản phẩm thép ở Indonesia đã

nó có tính cạnh tranh về giá cả ở các

mức 21,12 tỷ USD trong giai đoạn

được hưởng các khoản trợ cấp do

thị trường khác. Các quốc gia sử

2018-2019.
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Hàn Quốc đối mặt với nhiều rào cản thương mại giữa đại dịch Covid 19

T

heo dữ liệu đưa ra ngày 9/8/2020, Hàn
Quốc phải đối mặt với nhiều rào cản

thương mại nhất từ trước đến nay trong 6 tháng đầu
năm nay khi các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch
đẩy mạnh chủ nghĩa bảo hộ kinh tế trong nước lên
trên hết.
Theo số liệu của Cơ quan xúc tiến đầu tư –
thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết, tổng số
quy định nhập khẩu nhằm vào Hàn Quốc lên tới 226
trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay,
bao gồm thuế chống bán phá giá, các biện pháp tự
vệ và thuế đối kháng do 28 quốc gia đưa ra

Các sản phẩm thép và kim loại của Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay.

Các rào cản thương mại đối với Hàn Quốc gia đang phải chịu nhiều rào cản thương mại nhất hiện
tăng đều từ mức 117 quy định trong năm 2011 đến nay với 108 quy định rào cản thương mại hoặc 48%
210 quy định trong năm 2019.
Trong nửa đầu năm nay quy định về thuế chống
bán phá giá chiếm 73% trong tổng số 226 quy định.

tổng số rào cản thương mại, trong khi các mặt hàng
nhựa và cao su đối mặt với 18 quy định.

các sản phẩm y tế và dược phẩm sản xuất trong
nước trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11,
trong khi Liên minh Châu Âu cũng đang siết chặt

KOTRA cho biết, chủ nghĩa bảo hộ ở Ấn Độ và các hàng hóa nước ngoài được trợ cấp.

Các biện pháp tự vệ chiếm 23% và thuế thối kháng Thái Lan đã gia tăng đáng kể.
chiếm 4%.

Hoa Kỳ đang xây dựng các biện pháp để bảo vệ

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2020,

Các nền kinh tế mới nổi đã tăng cường các quy thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đạt 19,17

Hoa Kỳ thực hiện nhiều rào cản thương mại định nhập khẩu đối với các sản phẩm thép và hóa tỷ USD do đại dịch COVID-19 bùng phát, mức thấp
nhất đối với Hàn Quốc với 44 quy định, tiếp đến là chất như một phần trong nỗ lực thúc đẩy các công nhất trong vòng 8 năm qua kể từ nửa đầu năm
Ấn Độ với 34 quy định, Trung Quốc với 17 quy định, ty sản xuất trong nước.
Thổ Nhĩ Kỳ 16 quy định và Canada với 14 quy định.

KOTRA cũng cho biết thêm chủ nghĩa bảo hộ

2012.

Nguồn: Bloomberg

trong thương mại có khả năng sẽ còn tiếp diễn
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Hoa Kỳ, EU và một số quốc gia nghi ngờ Ấn Độ sử dụng điều khoản hòa bình (Peace clause)
của WTO

H

hóa thủ tục hải quan.

oa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Canada,
Brazil, Nhật Bản và Paraguay đã chất

Chính phủ Ấn Độ cho biết mức trợ cấp này là

vấn Ấn Độ về việc sử dụng điều khoản hòa bình

phù hợp với giới hạn được chốt ở mức 10% và

của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để hỗ trợ

không vi phạm vượt trần quy định của Ủy ban

vượt mức trần mà nước này có thể dành cho nông
dân

đối

với

lúa

Nông nghiệp WTO để có thể làm bóp méo hoạt

gạo.

động thương mại lương thực toàn cầu hoặc ảnh
hưởng xấu đến an ninh lương thực của các nước
thành viên khác cũng như đảm bảo sẽ không có

Điều khoản hoà bình (Peace clause) của WTO
nhằm bảo vệ các chương trình mua sắm thực
phẩm của một nước đang phát triển để chống lại
hành động của các thành viên WTO trong trường
hợp mức trần trợ cấp bị vi phạm. Vì mức trợ cấp
cao sẽ dẫn đến những méo mó trong thương mại
toàn cầu.
Theo điều khoản hòa bình của WTO, các quốc
gia phát triển sẽ không tiến hành chống lại một
nước đang phát triển, ngay cả khi các quốc gia này
vi phạm trần 10% trong trợ cấp nông nghiệp.
Đây là tình huống khẩn cấp đã được các thành
viên WTO thông qua nhằm kế hoạch kéo dài vô
thời hạn "điều khoản hòa bình" cho vấn đề dự trữ
lương thực, mà không áp đặt thêm điều kiện mới
đối với các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ.
Ấn Độ đã sử dụng điều khoản hoà bình của tổ

chức này để hỗ trợ cho nông dân nước này trong
bối cảnh đại dịch Covid-19 đe doạ tới an ninh
lương thực.
Ấn Độ cho biết giá trị sản xuất gạo của nước
này là 43,67 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2019, và

quốc gia nào đưa vấn đề này ra tranh chấp.
Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên điều luật này
được kích hoạt triển khai tại Ấn Độ nhằm theo đuổi
chương trình dữ trữ quốc gia như là một biện pháp
phòng vệ.

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, khiến

EU đã yêu cầu Ấn Độ cung cấp tất cả thông tin

nước này đang áp lệnh phong tỏa toàn quốc kéo

về các sản phẩm nằm trong chương trình dự trữ để

dài 21 ngày nên cần phải trợ cấp 5 tỷ USD cho

đảm bảo rằng lúa gạo là mặt hàng duy nhất được

nông dân sản xuất lúa để đảm bảo an ninh lương

hỗ trợ vượt quá giới hạn.

thực.

Hiện Ấn Độ đang tham gia các buổi tham vấn

Tuy nhiên theo quy định của WTO nhằm giải

với các thành viên WTO khác theo quyết định của

quyết những bất đồng về vấn đề an ninh lương

Hội nghị Bộ Trưởng Tài chính tại Bali về việc tích

thực và trợ cấp nông nghiệp, Ấn Độ phải cam kết

trữ lương thực vì mục đích an ninh lương thực.

về việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề
an ninh lương thực song song với việc ký kết hiệp

Nguồn: Financial Express

định tạo thuận lợi cho thương mại giúp đơn giản
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