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Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công
trực tuyến HQ36a việc xác nhận hạn
ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết
định 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT
của Bộ Công Thương
(trang 1)

Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a
việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo
Quyết định 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ
Công Thương

Hội thảo xu hướng mới trong pháp luật

và thực tiễn phòng vệ thương mại ở Hoa
Kỳ - Cập nhật thông tin và khuyến nghị
cho Doanh nghiệp
(trang 2)




Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban
hành quyết định sơ bộ trong vụ việc
điều tra chống bán phá giá đối với sản
phẩm tấm nhôm hợp kim thông thường
nhập khẩu từ Trung Quốc.
(trang 3)
Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết
định cuối cùng trong cuộc điều tra
chống bán phá giá đối với sản phẩm
nhập khẩu sợi xơ polyester nóng chảy
thấp từ Hàn Quốc và Đài Loan – Trung
Quốc.
(trang 4)

N

gày 08 tháng 6 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ
Công Thương nhận được công văn số 3233/TCHQ-GSQL

về việc triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

HQ36a xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định 1931/
QĐ và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Theo đó, việc nộp hồ sơ
đề nghị xác nhận hạn ngạch của năm thứ hai trở đi quy định sẽ được
thực hiện như sau:
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin đối với sản phẩm tôn màu không
chịu thuế tự vệ từ Trung Quốc/Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan có giấy
chứng nhận hạn ngạch tại nước xuất khẩu trước ngày 15/6/2018 sẽ được
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thực hiện theo Hướng dẫn của tổng cục Hải quan tại công văn số 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2017, công văn số

4458/TCHQ-GSQL ngày 3/07/2017.
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông tin đối với sản phẩm tôn màu không chịu thuế tự vệ từ Trung Quốc/Hàn Quốc,
lãnh thổ Đài Loan có giấy chứng nhận hạn ngạch tại nước xuất khẩu và từ các quốc gia vùng lãnh thổ khác từ ngày
15/6/2018 sẽ thực hiện theo Hệ thống DVCTT theo hướng dẫn của công văn số 3233/TCHQ-GSQL.
Địa chỉ truy cập và tài liệu hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Đối với doanh nghiệp:
Địa chỉ nộp hồ sơ điện tử: http://pus.customs.gov.vn
Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ: tham khảo tại http://pus.customs.gov.vn
2. Đối với cơ quan hải quan:

Công chức tra cứu theo mạng nội bộ< http://10.224.128.128:8081>
Cục Phòng vệ thương mại xin thông báo để các doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Mọi thắc mắc xin liên lạc với Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan và Cục Công nghệ Thông
tin và Thống kê Hải quan để biết thêm chi tiết: Số điện thoại:(024)37.824.754, (024)37.824.755, (024)37.824.756,
(024)37.824.757(helpdesk)
(Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ)

Hội thảo xu hướng mới trong pháp luật và thực tiễn phòng vệ thương mại ở Hoa Kỳ Cập nhật thông tin và khuyến nghị cho Doanh nghiệp

Nhằm giúp doanh nghiệp và

thương mại – Bộ Công Thương phối

Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục

các cơ quan liên quan của Việt Nam

hợp với Phòng thương mại và Công

Phòng vệ thương mại, Bà Nguyễn

cập nhật các thông tin mới nhất về

nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức

Thị Thu Trang – Giám đốc Trung

pháp luật và thực tiễn các vụ kiện

hội thảo “Xu hướng mới trong pháp

tâm WTO và Hội nhập, Thành viên

chống bán phá giá, chống trợ cấp ở

luật và thực tiễn phòng vệ thương

Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương

Hoa Kỳ, đặc biệt là các nội dung liên

mại ở Hoa Kỳ - Cập nhật thông tin

mại VCCI, các chuyên gia của Bộ

quan tới Việt Nam, ngày 25 tháng 6

và khuyến nghị cho doanh nghiệp”.

Thương mại Hoa Kỳ cùng các đại

năm 2018, tại Hà Nội, Cục Phòng vệ

Tham dự hội thảo có ông Chu

biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà
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nước, doanh nghiệp, hiệp hội và

khẩu Việt Nam phải đối mặt ở

pháp phòng vệ thương mại của

các cơ quan báo chí, truyền thông

nước ngoài. Tiếp đó là các thị

Việt Nam.

trong nước.

trường Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc,

Bà Nguyễn Thị Thu Trang -

Canada, EU, Braxin…

Cũng trong buổi hội thảo, các
chuyên gia khuyến nghị doanh

Giám đốc Trung tâm WTO và Hội

Thời gian vừa qua, pháp luật

nghiệp cần nâng cao nhận thức để

nhập, thành viên hội đồng tư vấn

và thực tiễn Hoa Kỳ về phòng vệ

có những hiểu biết nhất định về

về Phòng vệ thương mại VCCI cho

thương mại đã có một số thay đổi

quy trình kiện, về những thị trường

biết, hiện nay số vụ việc Việt Nam

đáng kể, tác động trực tiếp tới xuất

mà mình đang xuất khẩu để có sự

bị điều tra nhiều nhất là số vụ việc

khẩu Việt Nam ở thị trường này.

chuẩn bị trước về kiến thức, hồ sơ,

chống bán phá giá (78 vụ), các sản

Bà Phạm Thị Quỳnh Chi -

chứng từ sổ sách sao cho minh

phẩm bị kiện chống bán phá giá

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết

bạch, rõ ràng và phù hợp với quy

nhiều nhất là sắt thép, các sản

Việt Nam cũng đã bắt đầu tăng

định để đến khi cần thì có thể

phẩm công nghiệp, sợi, dệt, giày

cường việc sử dụng các biện pháp

chứng minh được dễ dàng hơn.

dép, nông thủy sản; chống trợ cấp

phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần

là 12 vụ và chống lẩn tránh thuế

quyền và lợi ích hợp pháp của các

chú trọng hơn đến công tác phòng

chống bán phá giá là 17 vụ.

ngành sản xuất trong nước, nhưng

vệ thương mại, cần chủ động nắm

Tính đến tháng 5 năm 2018,

vẫn còn khá mỏng. Bên cạnh

bắt thông tin pháp luật, hợp tác đầy

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có hơn

những quy định của WTO về

đủ với cơ quan điều tra, phối hợp

400 lệnh chống bán phá giá và

chống bán phá giá, một số quy định

với các bên liên quan trong quá

chống trợ cấp có hiệu lực, trong đó

của Việt Nam đã được bổ sung chi

trình theo đuổi các vụ kiện phòng

có 10 lệnh chống bán phá giá liên

tiết như các quy định về thiệt hại,

vệ thương mại để chứng minh hoạt

quan đến Việt Nam.

các phương pháp tính toán biên độ

động xuất khẩu của doanh nghiệp

Hoa Kỳ là thị trường xuất

bán phá giá, biên độ trợ cập; các

phù hợp với pháp luật và thông lệ

khẩu trọng điểm của Việt Nam,

quy trình, thủ tục và thời hạn điều

quốc tế.

cũng là thị trường chiếm tới 22%

tra rà soát hàng hóa... để đảm bảo

tổng số vụ kiện chống bán phá giá,

tăng cường tính minh bạch cũng

chống trợ cấp mà hàng hóa xuất

như tính hiệu quả của các biện

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán
phá giá đối với sản phẩm tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc
Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thương mại

Luật pháp Hoa Kỳ để bảo vệ người lao

Hoa Kỳ, ông Wilbur Ross đã đưa ra quyết định sơ bộ trong vụ

động, nền công nghiệp và cộng đồng Hoa

việc điều tra chống bán phá giá đầu tiên mà Chính phủ liên bang

Kỳ khỏi thiệt hại từ những hành vi thương

khởi xướng từ năm 1985. Vụ việc điều tra chống bán phá giá tự

mại không công bằng.

khởi xướng mang tính lịch sử này liên quan đến việc nhập khẩu

Trong quyết định sơ bộ, DOC xác

tấm nhôm hợp kim thông thường từ Trung Quốc. Vụ việc điều

định các nhà xuất khẩu của Trung Quốc đã

tra chống bán phá giá cùng với vụ việc điều tra chống trợ cấp

bán sản phẩm tấm nhôm hợp kim thông

được khởi xướng bởi Vụ Tuân thủ và thực thi thuộc Bộ Thương

thường tại thị trường Hoa Kỳ ở mức

mại Hoa Kỳ theo thẩm quyền được cấp cho Bộ trưởng trong Đạo

167,16% thấp hơn giá trị thông thường.

luật thuế quan Hoa Kỳ 1930, như đã được sửa đổi.

Dựa trên quyết định sơ bộ ngày 20

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, ông Wilbur Ross cho

tháng 6 năm 2018, DOC sẽ hướng dẫn Cơ

biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi nghiêm khắc

quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ
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thu tiền đặt cọc từ các nhà nhập

công nhân Hoa Kỳ một cơ chế

đưa ra quyết định cuối cùng về

khẩu nhôm hợp kim thông thường

được quốc tế chấp nhận để giảm

việc có bán phá giá và ITC đưa ra

có nguồn gốc từ Trung Quốc dựa

thiểu thiệt hại trước những ảnh

quyết định cuối cùng về thiệt hại,

trên các mức thuế sơ bộ này.

hưởng có hại của hành vi định giá

DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế

Trong năm 2017, Trung

không công bằng của hàng hóa

chống bán phá giá. Nếu DOC ra

Quốc xuất khẩu sản phẩm tấm

nhập khẩu vào Hoa Kỳ. DOC hiện

quyết định cuối cùng khẳng định

nhôm hợp kim thông thường sang

đang duy trình 449 lệnh áp thuế

không có bán phá giá hoặc ITC ra

thị trường Hoa Kỳ trị giá khoảng

chống bán phá giá và chống trợ

quyết định cuối cùng khẳng định

900 triệu USD.

cấp nhằm giúp đỡ các công ty và

không có thiệt hại, vụ việc điều tra

Việc thực thi Luật Thương

các ngành công nghiệp Hoa Kỳ bị

sẽ kết thúc và không ban hành lệnh

mại Hoa Kỳ là mục tiêu trọng điểm

ảnh hưởng bởi những hành vi

áp thuế.

của

thương mại không công bằng.

chính quyền Trump. Bộ

Các công ty nước ngoài định

Thương mại Hoa Kỳ đã tiến hành

Dự kiến, DOC đưa ra quyết

giá sản phẩm tại thị trường Hoa Kỳ

118 vụ việc điều tra chống bán phá

định cuối cùng vào ngày 30 tháng

dưới mức chi phí sản xuất hoặc

giá và chống trợ cấp dưới chính

10 năm 2018.

thấp hơn giá trong thị trường nội

quyền Trump. Thống kê này cao

Nếu DOC đưa ra quyết định

hơn 59% so với 74 lần được khởi

cuối cùng khẳng định có bán phá

xướng trong 514 ngày qua của

giá, dự kiến Ủy ban thương mại

chính quyền trước đó.

quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ đưa ra

Luật thuế chống bán phá giá

quyết định cuối cùng về thiệt hại

cung cấp cho các doanh nghiệp và

vào tháng 10 năm 2018. Nếu DOC

địa của họ sẽ bị áp thuế chống bán
phá giá.
Nguồn: DOC

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành quyết định cuối cùng trong cuộc điều
tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhập khẩu sợi xơ polyester nóng

chảy thấp từ Hàn Quốc và Đài Loan – Trung Quốc.
Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Bộ thương mại Hoa kỳ ban hành quyết

Nguyên đơn trong vụ việc lần này

định cuối cùng trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm

là: Công ty Nan Ya Plastics, America

nhập khẩu sợi xơ polyester nóng chảy thấp (Low Melt Polyester Staple

(SC)

Fiber) từ Hàn quốc và Đài Loan – Trung Quốc.

Việc

thực

thi

nghiêm

Luật

Bộ Thương mại khẳng định các nhà xuất khẩu từ Hàn Quốc và Đài

Thương mại là trọng tâm dưới chính

Loan – Trung Quốc đã bán sản phẩm sợi xơ polyester nóng chảy thấp ở

quyền Trump. Kể từ khi ông Trump

mức biên độ bán giá từ 0.00 đến 16.27% và 49.93%.

nắm quyền, Bộ Thương mại đã khởi

Theo kết quả của ngày 19 tháng 6 năm 2018, Bộ Thương mại sẽ

xướng thêm 118 vụ việc chống bán phá

hướng dẫn Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ thu các khoản ký quỹ từ

giá và trợ cấp – con số này chiếm 59%

các nhà nhập khẩu sợi xơ polyester nóng chảy thấp từ Hàn Quốc và Đài

nhiều hơn 74 vụ việc so với 515 ngày

Loan – Trung Quốc dựa trên tỷ lệ bên trên.

so với chính quyền trước.

Trong năm 2017, lượng nhập khẩu sợi xơ polyester nóng chảy thấp
từ Hàn Quốc và Trung Quốc xấp xỉ 75.5 nghìn USD và 26.9 nghìn USD.
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Các bước tiếp theo:

Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra để xác định xem ngành sản xuất trong nước có bị thiệt hại
hay có nguy cơ bị thiệt hại bởi nhà nhập khẩu sợi xơ polyester nóng chảy thấp từ Hàn Quốc và Đài Loan – Trung
Quốc hay không. ITC dự định sẽ đưa ra quyết định về thiệt hại trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.
Nếu ITC đưa ra phán quyết cuối cùng về thiệt hại, Bộ thương mại sẽ đưa ra lệnh chống bán phá giá và ngược
lại, nếu ITC ra quyết định cuối cùng khẳng định không có thiệt hại, cuộc điều tra sẽ kết thúc và không ban hành lệnh
áp thuế.
Tỷ lệ phá giá cuối cùng:
Đất nước

Nhà xuất khẩu/sản xuất

Tỷ lệ phá giá

Hàn Quốc

Tổng công ty Huvis

0.00%

Tập đoàn Toray Hóa học Hàn

16.27%

quốc
Các công ty khác

16.27%

Đất nước

Nhà xuất khẩu/sản xuất

Tỷ lệ phá giá

Đài Loan - Trung Quốc

Tổng công ty viễn đông Thế hệ

49.93%

Các công ty khác

49.93%

Trình tự vụ việc:
Trình tự

Điều tra chống bán phá giá

Nhận đơn

27.06.2017

Bộ Thương mại (DOC)

17.7.2017

Khởi xướng điều tra
Xác định sơ bộ của Ủy ban thương mại quốc tế

30.9.2017

(ITC)

Xác định sơ bộ của DOC

26.01.2018

Xác định cuối cùng của DOC

18.6.2018

Xác định cuối cùng của ITC

01.8.2018

Ban hành lệnh áp thuế

08.8.2018

Một công ty nước ngoài khi nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa kỳ với mức giá thấp hơn chi phí bỏ ra hoặc
thấp hơn giá bán ở thị trường nội địa thì đều bị coi là bán phá giá.
Nguồn: DOC
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