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Indonesia khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm hạt nhựa EPS

N

gày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban tự vệ

tâm, muốn tham gia phiên điều trần, cần nộp tất

Indonesia (KPPI) đã thông báo khởi

cả bằng chứng và bản lập luận cho Cơ quan Điều

xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm

tra không muộn hơn ngày 06 tháng 12 năm 2020.

hạt nhựa EPS được phân loại theo mã HS

Thủ tục đăng ký điều trần ngày 09 tháng 12 năm

3903.11.10

2020 sẽ bắt đầu lúc 09:00 và chỉ những đại diện
đã đăng ký mới có quyền tham gia phiên điều

Thông báo này được đưa ra trên cơ sở yêu

trần.

cầu của nguyên đơn ngành sản xuất nội địa
Indonesia – Công ty PT. Kofuku Plastic Indonesia.

The Indonesian Safeguards Committee

Nguyên đơn cáo buộc rằng hàng hóa nhập khẩu
nêu trên đã nhập khẩu vào Indonesia với khối

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

lượng gia tăng tuyệt đối và tương đối, là nguyên

Building I, 5th Floor

nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản
xuất hàng hóa tương tự của Indonesia.
Tiếp theo thông báo này, KPPI sẽ tổ chức
phiên điều trần dành cho các bên trình bày các
bằng chứng và quan điểm của mình về vụ việc.
* Một số thời hạn cần lưu ý:

- Thời hạn để gửi yêu cầu tham gia bên liên
quan bằng văn bản : trong vòng 15 ngày kể từ
ngày khởi xướng (ngày 18 tháng 11 năm 2020).
- Các bên liên quan gửi thông tin cần gửi kèm
tên, địa chỉ, email, điện thoại, fax. Địa chỉ nhận :

No. 5, Jl. M.I. Ridwan Rais

Theo quy định của Indonesia, trong trường
hợp các bên liên quan không cung cấp thông tin
cần thiết, hoặc thông tin và lập luận không được
gửi đúng thời gian quy định, Cơ quan điều tra sẽ

sử dụng các chứng cứ, thông tin sẵn có để đưa ra
kết luận điều tra.

Jakarta 10110

**Một số khuyến nghị ứng phó:

Indonesia

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp

Telephone / Facsimile: (62-21) 385 7758
Email address: kppi@kemendag.go.id
- Theo Điều 3.1 Hiệp định về Tự vệ của WTO,
Chính phủ Cộng hòa Indonesia sẽ tiến hành một
phiên điều trần dự kiến được tổ chức vào Thứ Tư,
ngày 09 tháng 12 năm 2020 (10:00-12:00 sáng

xuất khẩu ứng phó với các vụ kiện phòng vệ
thương mại của nước ngoài, Cục Phòng vệ
thương mại (PVTM) khuyến nghị các hiệp hội và
doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan một số
vấn đề sau:
- Hợp tác toàn diện với Cơ quan điều tra trong
suốt quá trình vụ việc diễn ra;

theo giờ Indonesia). Phiên điều trần sẽ được tổ
chức dưới hình thức online. Tất cả các bên quan
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- Thường xuyên phối hợp, trao
đổi thông tin với các đối tác nhập
khẩu của Indonesia để có ý kiến với

Trả lời đề nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có
hiệu lực trở về trước đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ

Chính phủ Indonesia, yêu cầu xem

Vương quốc Thái Lan

xét nghiêm túc lợi ích kinh tế xã hội
và quyền lợi của người tiêu dùng.

T

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ
với Cục PVTM để trao đổi thông tin
và

nhận

được

sự

hỗ

trợ

kịp

thời.Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại
nước ngoài, Cục Phòng vệ thương

thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 122) –

Chuyên

viên

phụ trách: Nguyễn

Trang Nhung. Di động: 0383.818.178.
Email: nhungntr@moit.gov.vn; ducpg

dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực

yêu cầu của đại

trở về trước.

diện ngành sản xuất

Thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có thể được

trong nước, căn cứ

áp dụng với hiệu lực trở về trước là để phòng chống trình

Luật Quản lý ngoại

trạng hàng hóa bị điều tra được nhập khẩu ồ ạt vào Việt

thương,

Nam trong giai đoạn điều tra, gây ra thiệt hại khó có khả

ngày

21

tháng 9 năm 2020,

mại, Bộ Công Thương – Tầng 8, 23
Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện

rên cơ sở Hồ sơ

ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc điều tra áp

Bộ Công Thương sẽ tuân thủ quy định tại Điều 81 và

dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối

Điều 89 của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó có việc

với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương

phân tích khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

quốc Thái Lan.

trong giai đoạn điều tra để đưa ra quyết định cuối cùng,
bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành

Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương nhận được

@moit.gov.vn./.
Tải thông báo khởi xướng, Đơn
kiện của Nguyên đơn tại website:
www.trav.gov.vn

Nguồn: Cục PVTM

năng khắc phục cho ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương đã

mía đường Việt Nam.

ý kiến của bên liên quan đề nghị không áp dụng thuế
chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước

Bộ Công Thương xin lưu ý để các doanh nghiệp biết

đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương

và đề nghị các doanh nghiệp căn cứ các quy định của

quốc Thái Lan. Đối với đề nghị này, Bộ Công Thương đã

pháp luật, có biện pháp phù hợp để phòng ngừa rủi ro

có ý kiến như sau:

thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có thể sẽ được áp
dụng với hiệu lực trở về trước như Bộ Công Thương đã

Theo quy định tại khoản 4 Điều 81 và khoản 4 Điều

cảnh báo tại Quyết định 2466/QĐ-BCT.

89 Luật Quản lý ngoại thương, trong trường hợp kết luận
Nguồn: Cục PVTM

cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng
kể hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản
xuất trong nước, Bộ Công Thương có thể quyết định áp
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Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá sợi của Việt Nam

N

gày 23/11/2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Sau khi lựa chọn bị đơn bắt buộc, DOC sẽ gửi

(DOC) chính thức thông báo khởi xướng

bản câu hỏi chính thức và phân tích, đánh giá mức

điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản

độ bán phá giá của các doanh nghiệp dựa trên số

phẩm sợi dún polyester (polyester textured yarn -

liệu thu thập được. Trong quá trình điều tra, DOC

PTY) nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan

có thể sẽ ban hành kết luận sơ bộ và áp thuế

và Việt Nam.

chống bán phá giá tạm thời.
DOC dự kiến sẽ ban hành kết luận điều tra sơ

Một số thông tin cụ thể như sau:

bộ muộn nhất vào ngày 06 tháng 4 năm 2021
1. Tên sản phẩm: sợi dún polyester (polyester
textured

yarn

-

PTY)

gồm

các

mã

HS:

5402.33.3000 và 5402.33.6000

ACCESS(https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm
xem xét lựa chọn bị đơn bắt buộc Các doanh
nghiệp không nhận được bản câu hỏi có thể truy

2. Giai đoạn điều tra: 01/4/2020 – 30/9/2020

cập vào đây để tìm hiểu:https://www.trade.gov/ec-

3. Biên độ bán phá giá cáo buộc: 54,13%.

adcvd-case-announcements.DOC yêu cầu bản trả
lời câu hỏi Q&V phải được cung cấp dưới dạng

4. Kim ngạch xuất khẩu:
Tổng kim ngạch xuất khẩu PTY của Việt Nam
sang Hoa Kỳ trong 3 năm từ 2017 đến 2019 lần
lượt là 490 ngàn USD, 778 ngàn USD và 4,5 triệu
USD[1]. Nhập khẩu từ Việt Nam chiếm khoảng 8,7

% tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ trong giai
đoạn từ tháng 9/2019 – tháng 8/2020.
5. Giai đoạn tiếp theo của vụ việc:
- Trong thời gian tới, DOC sẽ gửi bản câu hỏi
về lượng và giá trị (Q&V) đến một số nhà xuất khẩu
của Việt Nam mà cơ quan này biết trên hệ thống

Lịch trình điều tra dự kiến của vụ việc:

điện tử gửi trên hệ thống ACCESS(https://
access.trade.gov/login.aspx) trước 5h chiều ngày
01 tháng 12 năm 2020 (giờ địa phương).

Nội dung

Thời gian

Nhận đơn kiện

28/10/2020

Khởi xướng điều tra

17/11/2020

Xác định sơ bộ thiệt hại
Kết luận sơ bộ bán phá giá và áp
thuế nếu có phá giá
Kết luận cuối cùng bán phá giá

14/12/2020

Kết luận cuối cùng về thiệt hại
Áp thuế chính thức (5 năm)

04/8/2021
11/8/2021

06/4/2021
21/6/2021

- Ngoài ra, DOC cũng đề nghị các doanh
nghiệp muốn được hưởng mức thuế riêng rẽ

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình,

(separated rate) phải cung cấp thông tin theo mẫu

Cục PVTM khuyến nghị các doanh nghiệp hiện

tại:http://enforcement.trade.gov/nme/nme-sep-

đang sản xuất mặt hàng sợi PTY ở Việt Nam để

rate.html. và gửi DOC dưới dạng điện tử trên hệ

xuất khẩu sang Hoa Kỳ:

thống

ACCESS(https://access.trade.gov/

login.aspx) trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố
thông báo.
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Ấn Độ dừng điều tra chống bán phá giá đối với Mono Ethylene Glycol nhập
khẩu từ một số quốc gia

trong quá trình thẩm tra vụ
việc. DOC có quyền sử dụng
những dữ liệu sẵn có để ban
hành kết luận điều tra nếu các
doanh nghiệp không hợp tác

Ấ

n Độ đã dừng điều tra chống bán phá giá đối với Mono
Ethylene Glycol (MEG) nhập khẩu từ Kuwait, Ả Rập

đầy đủ trong quá trình điều Xê Út, Oman, Sigapore và UAE. Cuộc điều tra đã được tiến
hành sau khi hiệp hội Reliance Industries Limited (RIL) rút đơn
tra.
(ii)

Thường xuyên trao đổi,

phối hợp chặt chẽ với Cục

vào giữa tháng 11 vừa qua.
Trước đó, Hiệp hội RIL – đại diện cho 21 công ty sản xuất

PVTM trong quá trình xử lý vụ MEG tại Ấn Độ đã có đơn kiện lên Tổng vụ Phòng vệ thươn
mại cáo buộc rằng việc nhập khẩu MEG từ các quốc gia trên
việc.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Cục Phòng vệ thương mại,

Bộ Công Thương; địa chỉ:
Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn

email:

(máy

lẻ

so với trước. RIL là hiệp hội sản xuất MEG lớn nhất của Ấn

Vừa qua, RIL cho biết việc áp thuế chống bán phá giá

Độ, hiện đang vận hành 7 dây chuyền sản xuất lớn với tổng

đối với MEG sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất hàng dệt may,

công suát là 1,4 triệu tấn/năm.

điều này khiến ngành công nghiệp trong nước bị thiệt hại

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại, Ấn Độ đã nhập khẩu

nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dệt

121), khoảng 532 triệu USD MEG từ các quốc gia trong giai đoạn

may trong nước cũng như xuất khẩu do giá cả gia tăng, tích

Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024
73037898

đã khiến năng lực sản xuất MEG của Ấn Độ giảm khoảng 36%

dungnd@moit.gov.vn; 2018-2019 và khoảng 320,18 triệu USD từ tháng 4 đến tháng

thanhlk@moit.gov.
Tải thông báo của DOC tại
website: www.trav.gov.vn

lũy hàng tồn kho, giảm lợi nhuận.

11 năm 2019. Kuwait, Ả Rập Xê Út, Singapore và UAE là

DGTR đã tiến hành bắt đầu điều tra chống bán phá giá

những quốc gia xuất khẩu hàng đầu của sản phẩm này sang

đối với hóa chất MEG từ UAE, Kuwait, Oman, Ả Rập Xê Út

Ấn Độ trong năm qua.

và Singapore vào tháng 12 năm 2019.

MEG là nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất sợi
Nguồn: Cục PVTM polyester, màng và nhựa, bên cạnh đó còn được sử dụng

.

Nguồn: Economictimes

trong việc xử lý sợi dệt, ngành công nghiệp giấy và chất kết
dính, mực và giấy bóng kính. Ấn Độ là nhà sản xuất polyester
lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc với công suất khoảng
10 triệu tấn/năm.
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Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tháp gió nhập khẩu từ Ấn
Độ, Malaysia và Tây Ban Nha

N

gày 10 tháng 11 vừa qua, Bộ Thương

Đối với vụ việc điều tra chống trợ cấp, DOC sẽ

mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo khởi

xác định xem xét liệu các nhà sản xuất tháp gió tại

xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

Ấn Độ và Malaysia có đang nhận trợ cấp không

đối với tháp gió (Utility Scale Wind Towers) nhập

công bằng của chính phủ hay không. Hiện tại, DOC

khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Tây Ban Nha.

đã tiến hành các cuộc điều tra các chương trình trợ
cấp bao gồm các chương trình thuế trực tiếp, thuế

Các đơn kiện được đệ trình bởi Liên minh

gián thu, trợ cấp xuất khẩu, trợ cấp năng lượng và

Thương mại Tháp gió bao gồm các thành viên là

tài nguyên, các khoản vay và các chương trình tài

Arcosa

trợ của cả Ấn Độ và Malaysia.

Wind

Towers,

Inc.

(Dallas,

TX)

và

Broadwind Towers, Inc. (Manitowoc, WI) đã đề nghị
áp thuế chống bán phá giá đối với tháp gió nhập

Nếu DOC và ITC đều xác định tồn tại hành vi

khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Tây Ban Nha, và thuế

bán phá giá và hành vi trợ cấp không công bằng và

chống trợ cấp đối với Ấn Độ và Malaysia.

nhập khẩu đó hay không. Xuyên suốt quá trình điều

các thiệt hại nghiêm trọng của các hành vi này gây
ra thì DOC sẽ áp đặt thuế đối với những mặt hàng

Đơn kiến nghị của các nhà sản xuất nội địa

tra, hai cơ quan này sẽ hoạt động một cách độc

Hoa Kỳ được đồng thời đưa lên Bộ Thương mại

lập, ITC sẽ tập trung vào các bằng chứng về thiệt

(DOC) và Uỷ ban Thương mại Quốc tế (ITC).

hại đối với các nhà sản xuất trong nước, còn DOC

Trong đó, DOC là cơ quan duy nhất có thẩm quyền

sẽ tập trong tập trung vào biên độ phá giá. Trong

Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu tháp gió của

mở hay không mở một cuộc điều tra. DOC xác định

đơn kiến nghị, các nhà sản xuất Hoa Kỳ đã đưa ra

Hoa Kỳ từ Ấn Độ đạt 29 triệu USD, từ Malaysia là

liệu việc bán phá giá có xảy ra hay không và mức

biên độ bán phá giá đối với tháp gió nhập khẩu từ

27 triệu USD và Tây Ban Nha đạt 21,7 triệu .

độ của việc bán phá giá – nghĩa là bán hàng với

một số quốc gia như sau:

mức giá dưới giá trị thị trường của các sản phẩm

Ấn Độ : 54,03%

tương tự. Bên cạnh đó, ITC xác định xem ngành
công nghiệp của Hoa Kỳ đang cạnh tranh với

Malaysia : 93,83%

những sản phẩm bị cáo buộc là bán phá giá có bị

Tây Ban Nha : 73%

nhập khẩu đó với mức độ bán phá giá và / hoặc trợ
cấp không công bằng tương ứng.

ITC sẽ đưa ra quyết định sơ bộ trước ngày 4
tháng 12 năm 2020. Nếu ITC xác định sơ bộ rằng
có dấu hiệu hợp lý về thương tích vật chất hoặc đe
dọa gây thương tích vật chất, thì các cuộc điều tra
của DOC sẽ vẫn được tiếp tục.

thiệt hại hoặc đe dọa về vật chất bởi các hàng hóa
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Các quyết định sơ bộ về
thuế chống trợ cấp dự kiến
thông báo vào ngày 13
tháng 1 năm 2021 và các
quyết định về thuế chống
bán phá giá sơ bộ là ngày
29 tháng 3 năm 2021.

BẢN TIN PVTM & CBS - Số 40

Việt quất tươi (Fresh blueberries) và một số việt quất đông lạnh của Mỹ bị
ảnh hưởng bởi thuế mới của EU
Ngoài ra, danh sách thuế quan
cuối cùng của EU không bao gồm việt

Các quyết định cuối cùng
của DOC được dự kiến vào
ngày 29 tháng 3 năm 2021
đối với các cuộc điều tra
chống trợ cấp và ngày 14
tháng 6 năm 2021 đối với
các cuộc điều tra chống
bán phá giá

quất khô. Sự điều chỉnh này có thể
phản ánh mức thuế trả đũa giảm được

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
đồng ý. Ban đầu EU được dự đoán
rằng sẽ trừng phạt lên đến 11 tỷ đô la
để trả đũa Hoa Kỳ. Mức cuối cùng thay
vào đó là 4 tỷ đô la.

Nguồn: internationaltrade

V

Vào tháng 10 năm 2019, chính
ào ngày 10/11/2020, Liên minh

quyền Tổng thống Donald Trump đã áp

châu Âu đã áp đặt mức thuế trả

đặt thuế quan đối với các sản phẩm

đũa bổ sung 25% đối với một loạt sản

của EU sau phán quyết thành công tại

phẩm nông nghiệp của Mỹ. Mức thuế mới

WTO đối với các khoản trợ cấp bất hợp

này ảnh hưởng đến cả việt quất tươi (mã

pháp của EU cho hãng Airbus.Tháng

HS 0810.40.50) và một số quả việt quất

10 năm nay,

thúc, Ủy ban châu Âu đang tiến hành
việc thực hiện các mức thuế trả đũa.
NABC đã nhận được xác nhận
rằng Vương quốc Anh sẽ áp đặt thuế
trả đũa như một phần của hành động
này của EU nếu thuế của Hoa Kỳ đối
với Airbus vẫn duy trì. Tuy nhiên, cần
nhấn mạnh rằng EU và Anh đều mong
muốn đạt được một giải pháp về vấn
đề này.

Nguồn: Blueberriesconsulting

đông lạnh (HS 0811.90.50). Tổng mức
thuế của EU đối với quả việt quất tươi

WTO đã cho phép EU áp đặt các

của Mỹ lên 28,2% và đối với các sản

mức thuế tương tự đối với hàng hóa

phẩm đông lạnh trong danh sách là 25%.

của Mỹ sau phán quyết thành công
của EU tại WTO đối với các khoản trợ

Mặc dù cả hai mã HS đều có thể

cấp bất hợp pháp của Mỹ đối với

được sử dụng để mô tả “việt quất thông

Boeing. EU đã không áp dụng thuế

thường”, nhưng HS 0811.90.50 thường

quan ngay lập tức và cho biết họ sẽ

được sử dụng nhất để phân loại quả

đợi cho đến sau cuộc bầu cử để hành

việt quất đen và quả việt quất,

động. Đến nay cuộc bầu cử đã kết
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EU dừng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ của Indonesia
y ban châu Âu (EC) đã chấm dứt

đã xuất khẩu lượng thép không gỉ

điều tra chống bán phá giá đối

cán nóng trị giá 2,6 tỷ USD trên toàn

với sản phẩm thép không gỉ cán nóng

thế giới, tăng 30% so với 2 tỷ USD

nhập khẩu từ Indonesia sau khi các

một năm trước đó. Năm 2017, tại

hiệp hội thép châu Âu rút lại đơn

Indonesia, giá trị xuất khẩu thép

khiếu nại lên EC.

không gỉ cán nóng chỉ đạt 483 triệu

Ủ

USD.

Quyết định của EC sẽ đảm bảo khả
năng tiếp cận thị của các doanh

Trước đó, EC cho biết đã áp dụng

nghiệp sản xuất xuất khẩu của

thuế chống bán phá giá tạm thời đối

Indonesia, nhằm nâng cao năng lực

với một số sản phẩm thép không gỉ

sản xuất của ngành thép nói chung
và đối với thép không gỉ nói riêng.
Bộ thương mại Indonesia rất hoan
nghênh việc EU quyết định hủy bỏ
cuộc điều tra chống bán phá giá vì
phía Indonesia rất chắc chắn về các
sản phẩm của nước này luôn cạnh
tranh một cách công bằng trên thị
trường châu Âu.
Quyết định này cũng sẽ khuyến
khích ngành công nghiệp Indonesia
tận dụng lợi thế của quyết định hủy
bỏ này bằng cách cải thiện hoạt động
xuất khẩu của các sản phẩm thép
không gỉ cán nóng sang EU và chủ

động duy trì khả năng tiếp cận xuất

cho các nhà sản xuất thép Châu Âu,

khẩu.

đã đệ đơn kiện chống bán phá giá

Indonesia bắt đầu xuất khẩu thép
không gỉ cán nóng sang EU vào năm
2018, thu về tổng cộng 99,3 triệu
USD chỉ riêng trong năm 2018. Đến
năm 2019, giá trị kim ngạch xuất
khẩu tiếp tục tăng nhẹ lên 100,5 triệu
USD.
Châu Âu đã tiến hành mở cuộc
điều tra chống bán phá giá đối với
thép

không

gỉ

cán

nóng

của

Indonesia vào tháng 10 năm ngoái.
Hiệp hội thép Châu Âu, đại diện

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

lên EC từ cuối tháng 8 năm 2019 sau
khi Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá
giá 25% lên các sản phẩm thép nhập
khẩu từ Châu Âu.Tháng 9 vừa qua,
Eurofer bất ngờ rút đơn khiếu nại lên
EC, sau đó EC quyết định dừng cuộc
điều tra lại.
Thép không gỉ cán nóng, được sử
dụng rộng rãi trong xây dựng, đã trở
thành một mặt hàng quan trọng trong
các

mặt

hàng

xuất

khẩu

của

Indonesia. Dữ liệu từ Cơ quan Thống
kê Trung ương cho thấy, Indonesia

từ Trung Quốc, Indonesia và Đài
Loan (Trung Quốc). Theo phán quyết
của EC, các sản phẩm thép tấm và
thép cuộn không gỉ cán nóng do 2 chi
nhánh trực thuộc tập đoàn thép
Tsingshan Holding Group (Trung
Quốc) đặt tại Indonesia sẽ chịu áp
mức thuế chống bán phá giá tạm thời
ở mức 17%.

Đối với các doanh nghiệp Trung
Quốc, hãng sản xuất thép Shanxi
Taigang

Stainless

Steel

Co.Ltd

(Trung Quốc) và 3 công ty con của
hãng chịu mức thuế chống bán phá
cao nhất lên tới 18,9%; các doanh
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nghiệp sản xuất thép còn lại tại

xuất khẩu quặng nickel thô kể

Trung Quốc chịu mức thuế từ

từ đầu năm 2020. Theo EC,

14,5% đến 17,4%. và Tây Ban

việc áp thuế chống bán phá giá

Nha, và thuế chống trợ cấp đối

lên các doanh nghiệp này sẽ

với Ấn Độ và Malaysia

giúp

Trong khi đó, các doanh
nghiệp sản xuất thép tại Đài
Loan (Trung Quốc) bị áp mức
thuế từ 6% đến 7,5%. Những
mức thuế nay sẽ có hiệu lực
trong thời gian 6 tháng. Trong
thời gian này, EC sẽ tiếp tục điều
tra để xem có nên thực hiện các
biện pháp khác hay không.

đảm

bảo

công

bằng

USITC đưa ra quyết định rà soát hoàng hôn đối với
thép kỹ thuật điện không định hướng (non-oriented
electrical steel) nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển và Đài Loan (Trung Quốc)

thương mại tại thị trường Châu
Âu và giúp ngành công nghiệp
sản xuất thép Châu Âu phục hồi

sau các tác động do hành vi
bán phá giá gây ra. EC cho biết
hành vi bán phá giá đã gây tác
động

nghiêm

trọng

lên

lợi

nhuận của các nhà sản xuất
thép Châu Âu. EC cho biết
trong giai đoạn điều tra hành vi

N

gày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban
Thương

mại

Quốc

tế

Hoa

Kỳ

(USITC) ra thông báo kết quả của quá trình
rà soát hoàng hôn thuế chống bán phá giá
đối với

thép kỹ thuật điện không định

hướng nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển và Đài
Loan (Trung Quốc) và thuế chống trợ cấp
đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung

EC cho biết trong quá trình

bán phá giá (1/7/2018 đến

điều tra đã phát hiện các doanh

30/6/2019), lượng thép được

nghiệp sản xuất thép thuộc

Trung Quốc, Indonesia và Đài

Sau khi tiến hành rà soát hoàng hôn đối

Tsingshan Holding Group (Trung

Loan xuất khẩu sang thị trường

với thép kỹ thuật điện không định hướng

Quốc) đặt tại Indonesia thu mua

Liên minh Châu Âu

của các quốc gia kể trên, USITC quyết

quặng nickel, nguyên liệu chính
để sản xuất thép không gỉ, thấp
hơn giá quốc tế đến 30%.

(EU) đã tăng vọt 66% so với
cùng kỳ năm trước. Mức bán
phá giá của Đài Loan, Trung

EC cũng cho biết đã gửi đơn

Quốc và Indonesia được EC

khiếu nại lên Tổ chức Thương

xác định lần lượt ở mức 4,1%,

mại Thế giới (WTO) về việc

9,3% và 10,7%.

Indonesia,

nước

xuất

Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

định vẫn tiếp tục áp thuế chống bán phá
giá đối với Trung Quốc, Đức, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Thụy Điển và Đài Loan (Trung
Quốc) và thuế chống trợ cấp đối với Trung

2014, sau khi hết hạn vào tháng 11 năm
2019, Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành rà soát
hoàng hôn đối với sản phẩm trên. Trước
đó, Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ
6,88% đến 407,52%, trong đó mức thuế
cao nhất được áp cho Trung Quốc.
Nguồn: Agmetalminer

Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá và
chống trợ cấp lần đầu vào tháng 10 năm

khẩu

nicken lớn nhất thế giới, cấm
Nguồn: Idnfinancials
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Vương quốc Anh duy trì thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ

V

ương quốc Anh sẽ duy trì các mức thuế

năm, Trong khi đó, các loại hạt và nước sốt đều

phạt đối với cả hai bờ Đại Tây Dương. Xuất khẩu

trừng phạt của EU đối với hàng hóa của

sẽ phải đối mặt với mức thuế quan bổ sung lên tới

rượu whisky Scotch đã giảm 1/3 kể từ khi Mỹ áp

hơn 4,5 triệu bảng Anh.

dụng thuế quan vào năm ngoái để trả đũa việc EU

Mỹ sau khi kết thúc giai đoạn chuyển đổi, trong một

động thái có thể khiến ngành công nghiệp thực
phẩm phải tiêu tốn 45 triệu bảng mỗi năm.

Trong khi Vương quốc Anh sẽ được tự do lựa
chọn có duy trì thuế quan đối với Mỹ từ năm tới
hay không, Bộ Thương mại xác nhận rằng họ sẽ
bảo lưu quyền tiếp tục áp đặt thuế quan nếu
không đạt được tiến độ trong việc giải quyết.

trợ cấp cho Airbus, trong khi các nhà máy chưng
cất rượu whisky của Mỹ cũng chịu tổn thất tương
tự về doanh thu ở EU sau khi EU nhắm mục tiêu
vào rượu whisky của Mỹ để đáp trả quyết định áp
thuế của Tổng thống Donald Trump lên thép và
nhôm Châu Âu.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại cho
Nguồn: News18

biết. Chúng tôi kỳ vọng việc áp đặt thuế quan sẽ

dẫn đến việc Hoa Kỳ đàm phán một giải pháp cân
bằng và công bằng, cuối cùng sẽ chấm dứt những
tranh chấp này. Đó là ưu tiên của Vương quốc
Anh,”
Các mức thuế này không vì lợi ích của ai và
EU đã áp đặt mức thuế 25% đối với 4 tỷ đô la

gây thiệt hại cho ngành công nghiệp và sinh kế

hàng hóa của Mỹ vào tuần trước, bao gồm cả sô cô

của cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Chúng tôi

la và hải sản, sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới

muốn giảm leo thang vấn đề này với Mỹ và gỡ bỏ

WTO cho phép hành động trả đũa đối với các khoản

các loại thuế quan này để chúng tôi có thể thúc

trợ cấp bất hợp pháp của Mỹ đối với Boeing.

đẩy mối quan hệ thương mại của mình về phía
trước

Phân tích dữ liệu thương mại năm 2019. Tại
Vương quốc Anh, khoai lang sẽ phải chịu gánh

Các mức thuế quan mới là sự leo thang mới

nặng tồi tệ nhất với khoản thuế 11 triệu bảng mỗi

nhất trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều
năm giữa EU và Mỹ, dẫn đến việc áp thuế trừng
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Thái Lan tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ
Việt Nam và Ai Cập

S

au khi tiếp nhận đơn kiện từ 4 nhà sản xuất thép nội địa lớn nhất tại nước này bao gồm Sahaviriya Steel Industries, G Steel, GJ Steel, và Sahaviriya
Plate Mill, chính phủ Thái Lan đã tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam và Ai Cập.

Đối tượng điều tra là thép dạng tậm có độ dày từ 0,9mm đến 100mm, chiều rộng từ 100mm đến 3200mm, có mã HS như sau:72081000020,

72081000030, 72081000040, 72081000090, 72083600011, 72083600012, 72083600013, 72083600021, 72083600022, 72083600023, 72083600031,
72083600032, 72083600033, 72083700041, 72083700042, 72083700043, 72083700051, 72083700052, 72083700053, 72083700071, 72083700072,
72083700073, 72083700090, 72083800041, 72083800042, 72083800043, 72083800051, 72083800052, 72083800053, 72083800071, 72083800072,
72083800073, 72083800090, 72083990041, 72083990042, 72083990043, 72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072,
72083990073, 72083990081, 72083990082, 72083990083, 72083990090, 72084000020, 72084000030, 72084000040, 72084000090, 72085100011,
72085100012, 72085100013, 72085100021, 72085100022, 72085100023, 72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100041, 72085100042,
72085100043, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085100090, 72085200011, 72085200012, 72085200013, 72085200021, 72085200022,
72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085200090, 72085300011, 72085300012, 72085300013, 72085300021, 72085300022,

72085300023, 72085300090, 72085490011, 72085490012, 72085490013, 72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042,
72085490043, 72085490051, 72084590052, 72085490053, 72085490090, 72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030,
72111413090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020, 72111913030, 72111913090, 72111919020, 72111919030, 72111919090,
72253090031, 72253090032, 72253009041, 72253009042, 72254090021,

2254090032,

Trước đó, Bộ Ngoại thương Thái Lan (DFT) thông báo đã bắt đầu rà soát cuối kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nóng nhập
khẩu từ Nhật Bản, Nam Phi, Nga, Kazakhstan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Venezuela , Argentina, Ukraine, Algeria, Indonesia, Slovakia và Romania để gia
hạn thuế chống bán phá giá thêm một năm.
Theo tuyên bố của DFT, thuế chống bán phá giá ban đầu được áp dụng vào tháng 5 năm 2015, với mức thuế dao động từ 0% đến 128,11% và sẽ hết hạn
vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Việc xem xét sẽ kéo dài 30 ngày. Các bên quan tâm có 15 ngày để trả lời. SteelOrbis hiểu rằng thuế chống bán phá giá có thể
sẽ sớm được gia hạn
Nguồn: mrssteel
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