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Đăng ký tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối
với sản phẩm thép cuộn/thép dây (mã vụ việc AC01.SG01)
Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành
Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp

(ba) đại diện tham gia.
Xin lưu ý rằng buổi tham vấn không mang tính bắt buộc, các

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm

Bên liên quan không có mặt tại buổi tham vấn vẫn được đảm bảo các

thép dây/thép cuộn, có mã vụ việc là AC01.SG04.

quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Theo Khoản 4 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương

Đơn đăng ký tham vấn (theo mẫu đính kèm) và nội dung trình

2017 và Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15

bày trong buổi tham vấn phải được gửi bằng đường bưu điện hoặc

tháng 01 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ

email tới Cơ quan điều tra trước 17h00 ngày 09 tháng 01 năm

tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các

2019, theo địa chỉ:

quan điểm liên quan tới vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn
tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn, cụ thể
như sau:
1. Thời gian: 14:00 – 17:00, Thứ năm, ngày 17 tháng 01 năm
2019

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại, 25 Ngô Quyền, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

Tel: +84-24-7303.7898 (máy lẻ 126)
2. Địa điểm: Phòng họp 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,

Hà Nội, Việt Nam
3. Chương trình dự kiến: Gửi kèm theo Thông báo này
4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
5. Số lượng: Mỗi bên liên quan có thể cử không quá 03
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Fax: +84-24-

7303.7897
Email: quynhpm@moit.gov.vn; hanv@moit.gov.vn
Cán bộ phụ trách: Nguyễn Việt Hà (Tel : 098.969.7468).

Xem chi tiết tài liệu kèm theo tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
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Cục Phòng vệ thương mại tổ chức Hội thảo về xu hướng sử dụng các biện
pháp phòng vệ thương mại hiện nay trên thế giới:
Những điều doanh nghiệp cần biết
Nam cập nhật các thông tin mới về pháp luật và xu hướng áp dụng
biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay trên thế giới, đặc biệt là thực
tiễn và kinh nghiệm xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của Nhật
Bản, Bộ Công Thương (MOIT) phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại
và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức hội thảo “Xu hướng sử dụng
các biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay trên thế giới – Những
điều doanh nghiệp cần biết”.
Tham dự hội thảo có Ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục
Phòng vệ thương mại (PVTM), đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và
Công nghiệp Nhật Bản (METI), các chuyên gia Cục PTVM và hơn 100
đại biểu đến từ các Bộ ngành có liên quan, Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội và doanh nghiệp, giảng

viên các trường đại học và các cơ quan báo chí, truyền thông trong
nước.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, thương

Chính sách thương mại của các nước thời gian vừa qua đang

mại toàn cầu đã và đang chứng kiến những biểu hiện bảo hộ thương chứng kiến hai xu thế có phần trái ngược nhau. Một mặt, nhiều quốc
mại phức tạp cùng nguy cơ bùng nổ các xung đột thương mại, đặc gia đẩy mạnh việc tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết, gia
biệt là ở một số thị trường lớn. Những biến đổi phức tạp này tác động nhập các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực trong
trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt bối cảnh vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại thế giới
Nam. Nhằm giúp doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt (WTO) đang rơi vào bế tắc. Mặt khác, một số nước có xu hướng tăng
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cường các biện pháp bảo hộ, đặc biệt thông qua công cụ phòng vệ thương
mại để bảo vệ sản xuất trong nước. Việc vừa tự do hóa thương mại vừa sử
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại được coi là phù hợp với các quy
định của WTO để bảo hộ thị trường nội địa là điểm nhấn trong chính sách
thương mại của nhiều quốc gia trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.
Công cụ phòng vệ thương mại mà WTO và các Hiệp định Thương mại
tự do (FTA) cho phép áp dụng gồm 3 biện pháp: chống bán phá giá, chống
trợ cấp và tự vệ. Theo số liệu của WTO, trong khoảng thời gian từ giữa
tháng 10 năm 2017 đến giữa tháng 05 năm 2018, các thành viên WTO đã
khởi xướng điều tra thêm 173 biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm
137 biện pháp chống bán phá giá, 28 biện pháp chống trợ cấp và 8 biện
pháp tự vệ. Số lượng các biện pháp phòng vệ thương mại chiếm tới hơn

40% tổng số các biện pháp chính sách tác động đến thương mại mà các
thành viên WTO thực hiện trong giai đoạn này.
Xem thêm tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Theo dõi tình hình nhập khẩu các nhóm sản phẩm thép của EU từ
Việt Nam cập nhật đến tháng 10 năm 2018
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Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định

Tin Việt Nam

không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh. Đối với 20 nhóm sản phẩm

khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với 28 nhóm sản

còn lại, tạm thời các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vào EU được

phẩm thép nhập khẩu do lo ngại sự gia tăng nhập khẩu có thể gây

loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp (không bị áp dụng hạn ngạch

thiệt hại đến ngành sản xuất trong nước.

và không phải chịu thuế suất vượt hạn ngạch bổ sung 25%). Tuy
nhiên, nếu trong thời gian áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, nhập

Trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ, EC đã quyết định áp dụng biện

khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam tăng vượt mức 3%, Việt Nam sẽ

pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn ngạch thuế quan đối với

đối mặt với nguy cơ không được loại trừ khi EC quyết định áp dụng

23/28 nhóm sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra. Mỗi nhóm sản

biện pháp tự vệ chính thức (sau ngày 3/2/2019).

phẩm có một mức hạn ngạch riêng, được tính toán trên cơ sở trung
bình cộng của tổng lượng xuất khẩu của các nước vào EU trong 03

Để theo dõi khả năng xuất khẩu vượt ngưỡng 3% và có nguy cơ bị

năm gần nhất (2015-2017). Hạn ngạch được cấp theo hình thức “trừ

EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức, hàng tháng Cục Phòng vệ

lùi” cho đến khi hết hạn ngạch, không phân bổ trên cơ sở tình hình

thương mại sẽ công bố số liệu xuất khẩu sang EU nhằm hỗ trợ các

xuất khẩu của từng quốc gia. Thuế suất trong hạn ngạch bằng với

doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng theo dõi tình hình

thuế suất MFN hiện hành, khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ

xuất khẩu các nhóm sản phẩm thép sang EU và có biện pháp kiềm

phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%. Biện pháp tự vệ

chế phù hợp.

tạm thời có thời hạn hiệu lực trong 200 ngày (từ 19/7/2018 đến

Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của EU mới cập nhật đến tháng 10

3/2/2019). Sau đó, trên cơ sở kết quả điều tra cuối cùng, EC sẽ quyết

năm 2018, mặt hàng thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, quét véc

định có áp dụng biện pháp tự vệ chính thức hay không. (Chi tiết về

ni, phủ plastic) và thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn điện có định

quyết định của EC tham khảo tại đây).
Căn cứ quy định của Điều 9.1 Hiệp định tự vệ WTO về việc loại trừ
các nước đang phát triển ra khỏi biện pháp nếu có thị phần nhập khẩu
không đáng kể (dưới 3%), Việt Nam chỉ bị áp dụng biện pháp hạn

hướng) thuộc nhóm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp tự vệ chính
thức sau ngày 3/2/2019 nếu tăng trưởng xuất khẩu mạnh trong những
tháng tới.
Xem chi tiết tại đây.

ngạch thuế quan đối với 3/23 nhóm sản phẩm bao gồm: (1) thép cán
nguội hợp kim và không hợp kim; (2) thép tấm mạ kim loại; (3) thép

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Theo dõi tình hình nhập khẩu các sản phẩm lốp cao su cho xe khách và xe tải của
EU từ Việt Nam (số liệu cập nhật đến tháng 10/2018)
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng lốp xe khách và xe tải
có xuất xứ từ Trung Quốc. Biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực trong vòng 5 năm (từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến ngày 21 tháng 10
năm 2022). Các mặt hàng bị áp thuế chống bán phá giá gồm có:
- lốp bơm hơi bằng cao su, loại mới, dùng cho xe khách và xe tải có chỉ số tải trọng lớn hơn 121 (mã HS 4011.20.90)
- lốp bơm hơi bằng cao su, loại đắp lại, dùng cho xe khách và xe tải (mã HS 4012.12.00)
(Chi tiết về quyết định của EC tham khảo tại đây).
Mức thuế chống bán phá giá cuối cùng áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc cụ thể như sau:

Tên công ty

Mức thuế tuyệt đối

Công ty TNHH Xingyuan Tire Group; Công ty TNHH Guangrao Xinhongyuan Tyre

61,76

Công ty TNHH Giti Tire (Anhui); Công ty TNHH Giti Tire (Fujian); Công ty TNHH Giti Tire (Hualin); Công ty

47,96

TNHH Giti Tire (Yinchuan)
Công ty TNHH Aeolus Tyre; Công ty TNHH Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp;

49,44

Công ty TNHH Qingdao Yellow Sea Rubber; Công ty TNHH Pirelli Tyre.
Công ty TNHH Chongqing Hankook Tire; Công ty TNHH Jiangsu Hankook Tire;

42,73

Các công ty khác có trong phần phụ lục

49,31

Các công ty khác

61,76

Xem thêm chi tiết tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO - CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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Thỏa thuận giữa Nhật Bản và Liên minh Châu Âu được chấp thuận để năm 2019 triển khai
Theo báo Reuters, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản có kế hoạch để từ chối gia nhập khi mới ngày đầu lên nhậm chức, nên đã đổi đối tác
thành lập một khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới để xóa thương mại trọng tâm từ Nhật Bản sang các đối tác thương mại trọng
rào cản cuối cùng của hai bên khi những nhà làm luật Liên minh Châu tâm khác ví dụ như Liên minh Châu Âu.
Âu ủng hộ kế hoạch hợp tác này để đi vào hoạt động vào đầu năm tới.

Liên minh Châu Âu cũng đã tìm kiếm các đối tác khác sau khi các

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu gồm 474 phiếu đồng thuận và 156 cuộc đàm phán của TTIP (Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây
Dương) với Hoa Kỳ khi đã bị gián đoạn năm 2016. Đầu năm 2018, EU
phiếu không đồng thuận với sự thỏa thuận giữa hai bên.
cũng đã ký một thỏa thuận thương mại với Mexico.
Cả hai bên đều phải đối mặt với căng thẳng thương mại với Hoa
Kỳ và vẫn phải đối mặt với các mức thuế của Hoa Kỳ bị áp bởi Tổng
thống Donald Trump lên các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu, mặc

Thỏa thuận giữa EU-Nhật Bản sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu 10% của

EU đối với ô tô Nhật Bản và 3% đối với hầu hết các phụ tùng xe hơi.

dù vậy cả EU và Nhật Bản đều đồng ý có những cuộc thảo luận về Thỏa thuận này sẽ loại bỏ thuế của Nhật Bản khoảng 30% đối với sản
phẩm phô mai từ EU và 15% đối với rượu vang cũng như quyền tham
thương mại một cách tách biệt với Hoa Kỳ.
gia vào các cuộc đấu thầu công khai tại Nhật Bản.
Theo Cao ủy Cecilia Malmstrom: “Điều này sẽ mang lại những lợi
ích cho các bên, ví dụ như: các công ty, những người nông dân, các
bên cung cấp dịch vụ và các bên khác nữa”.

Ngoài ra, Thỏa thuận của hai bên cũng sẽ tạo điều kiện cho các thị

trường dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ về tài chính, viễn thông, thương
mại điện tử và dịch vụ vận tải.

“Nhật Bản là đối tác về kinh tế của EU – đây là khu vực thương
mại lớn nhất mà EU từng hợp tác – và bây giờ là thời điểm rất gần để
sự hợp tác thành sự thật”.

Cả hai bên cùng cho biết rất ủng hộ Thỏa thuận giữa hai bên thông
qua các cuộc bỏ phiếu từ Ủy ban Châu Âu và sự phê chuẩn của Quốc
hội Nhật Bản.

Nhật Bản tham gia vào Hiệp định xuyên thái bình dương gồm 12
nước bây giờ là CPTPP– đây là Hiệp định mà Tổng thống Trump đã
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Trung Quốc sẽ cắt bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu
của Hoa Kỳ
Trung Quốc sẽ giảm thuế ô tô nhập khẩu được sản xuất ở Hoa Kỳ từ 40% xuống chỉ còn 15%. Nếu điều này xảy ra sẽ nâng giá trị cổ phiếu

của các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu.
Tháng 7, Trung Quốc đã tăng thuế đối với ô tô do Hoa Kỳ sản xuất – đây coi
như là một phần của các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ.
Nhưng sau Hội nghị thượng đỉnh về thương mại ở thủ đô Buenos Aires đầu tháng
11, Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Chiến tranh thương mại
Chiến tranh thương mại đã gây thiệt hại cho các nhà sản xuất ô tô sản xuất tại
Hoa Kỳ, do yếu tố thuế nhập khẩu nên đã buộc các nhà sản xuất xe hơi ví dụ như
Mercedes-Benz và BMW đã phải tăng giá tại Trung Quốc. Sau đó, doanh số bán ô
tô tại Trung Quốc lần đầu tiên giảm trong ít nhất hai thập kỷ qua.
Hoa Kỳ hiện đang áp thuế ở mức 27,5% đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc.
Năm 2017, Trung Quốc nhập khẩu ô tô với giá trị lên đến 51 tỷ đô la, khoảng 13,5 tỷ đô la nhập khẩu ô tô từ Bắc Mỹ. Trung Quốc đã nhập
khẩu 280.208 xe, tương đương 10% tổng số xe nhập khẩu từ Hoa Kỳ năm 2017.
Xuất khẩu ô tô và xe tải nhẹ của Hoa Kỳ sang Trung Quốc đạt giá trị 9,5 tỷ đô la trong năm 2017 và đã giảm đáng kể kể từ khi Trung Quốc

áp thuế trả đũa, điều này đã giúp các nhà xuất khẩu ở châu Âu và Nhật Bản có lợi thế đáng kể.
Nguồn: Reuters
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Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ việc chống bán phá giá và chống trợ cấp đối
với sản phẩm nhập khẩu dây ruy bang trang trí từ Trung Quốc. Các nhà xuất khẩu sản phẩm này vào Hoa Kỳ đã bán với biên độ phá giá từ
54,21 – 370,04%. Và biên độ trợ cấp mà các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã nhận từ chính phủ là từ 14,27 – 94,67%.
Năm 2017, sản phẩm dây ruy băng trang trí nhập khẩu vào Hoa Kỳ có trị giá 22,5 triệu $.
Nguyên đơn là công ty TNHH Berwick Offray (Berwick, PA).

Các bước tiếp theo:
Ủy ban thương mại Hoa Kỳ (ITC) dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 04 tháng 02 năm 2019.
Nếu ITC đưa ra quyết định khẳng định sản phẩm nêu trên nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại
đến thị trường nội địa Hoa Kỳ, Bộ Thương mại sẽ ra lệnh áp thuế chống bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm trên nhập khẩu từ Trung
Quốc.
Chi tiết quyết định cuối cùng xem tại đây.
Nguồn: DOC
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Ấn Độ kháng cáo lại phán quyết của Ban Hội thẩm thuộc WTO
Ấn Độ đã không đồng ý với phán quyết của Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp của WTO rằng động thái của nước này khi áp thuế tự vệ
đối với một số sản phẩm sắt và thép đã không phù hợp với một số quy tắc của thương mại toàn cầu.
Cơ quan phúc thẩm và Ban Hội thẩm là một phần của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO (viết tắt: DSM). Đây là một cơ quan đa

phương gồm 164 thành viên, cơ quan này đưa ra các quy tắc liên quan đến xuất nhập khẩu trên toàn cầu.
"Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ấn Độ đã thông báo cho cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO về quyết định kháng cáo lên Cơ quan phúc
thẩm về một số vấn đề về luật pháp và cách diễn giải pháp lý trong báo cáo của Ban Hội thẩm.
Vụ việc này được Nhật Bản đệ trình vào tháng 12 năm 2017 liên quan đến việc Nhật Bản phán đối các mức thuế tự vệ của Ấn Độ áp dụng
lên một số sản phẩm sắt thép.
Cơ quan Phúc thẩm có trụ sở tại Geneva có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc đảo ngược các kết luận pháp lý và kết luận của Ban Hội thẩm
giải quyết tranh chấp thuộc WTO và các báo cáo của Ban này.
"Ấn Độ đã không đồng ý về một số điểm trong phán quyết của Ban Hội thẩm".
Nhật Bản – nhà sản xuất thép lớn thứ hai trên thế giới, đã cáo buộc các mức thuế bị áp bởi Ấn Độ đã vi phạm các quy tắc về thương mại
của WTO.
Vào tháng 9 năm 2015, Ấn Độ đã áp dụng thuế tự vệ tạm thời 20% đối với việc nhập khẩu một số loại thép nhằm mục đích bảo vệ các nhà
sản xuất trong nước. Sau đó, nó đã được giảm bớt và được gia hạn đến tháng ba năm nay.
Tranh chấp này có ý nghĩa quan trọng khi Ấn Độ và Nhật Bản đã thực hiện một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện vào năm 2011.
Thỏa thuận này cho phép nhật Bản tiếp cận dễ dàng vào thị trường thép của Ấn Độ.
Nguồn: Economics time
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Tổ chức thương mại thế giới ban hành báo cáo của Ban Hội thẩm liên quan
đến các mức thuế của Hoa Kỳ đối với sản phẩm ống dẫn (tube & pipe) của Thổ
Nhĩ Kỳ
Ngày 18 tháng 12 năm 2018, WTO đã đưa ra Bản báo cáo của Ban Hội thẩm
trong vụ việc được đưa ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ do các biện pháp đối kháng của Hoa Kỳ
đối với một số sản phẩm ống dẫn của Thổ Nhĩ Kỳ (DS523).
Vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa yêu cầu thành lập một Ban
hội thẩm. Trong cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2017, Cơ quan giải quyết tranh chấp
(DSB) đã trì hoãn việc thành lập Ban hội thẩm.
Tại cuộc họp vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, DSB đã thành lập một Ban hội thẩm.
Trong đó, các nước như Brazil, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản,
Kazakhstan, Hàn Quốc, Mexico, Liên bang Nga, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương
quốc Ả Rập đóng vai trò như bên thứ ba quan tâm.

Thành lập Ban Hội thẩm xem xét các cáo
buộc với các biện pháp thương mại của Nga, Ả
Rập Xê Út và Cộng hòa Costa Rica
Tại buổi họp ngày 18 tháng 12 năm 2018, Cơ
quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) đã
đồng ý thành lập một Ban Hội thẩm để xem xét các
cáo buộc của Mexico đối với các lệnh cấm nhập
khẩu của Cộng hòa Costa Rica lên mặt hàng quả

bơ tươi từ Mexico. Cơ quan giải quyết tranh chấp
đồng ý thành lập một Ban Hội thẩm để xem xét về
các cáo buộc của Hoa Kỳ liên quan đến thuế nhập

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ban Hội thẩm đã thông báo cho DSB rằng
việc trì hoãn thành lập Ban Hội thẩm do thiếu luật sư trong Ban thư ký. Chủ tịch cũng
đã thông báo cho DSB rằng họ dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng cho các bên
vào nửa cuối năm 2018. Trong thông báo này, Chủ tịch cũng đã thông báo cho DSB
rằng báo cáo sẽ có sẵn để đưa ra truyền thông sau khi báo cáo được gửi cho các
Thành viên bằng cả ba ngôn ngữ chính thức và ngày lưu hành sẽ phụ thuộc vào việc
hoàn thành bản dịch.

khẩu của Nga đối với một số mặt hàng từ Hoa Kỳ
và thành lập một Ban Hội thẩm liên quan đến các
cáo buộc của Qatar liên quan đến các biện pháp
của Ả Rập Xê Út đối với việc bảo vệ quyền sở hữu
trí tuệ.
Nguồn: WTO

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Báo cáo của Ban Hội thẩm đã được gửi đến cho
các Thành viên.

Nguồn: WTO
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