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CẬP NHẬT



Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo
khởi xướng Rà soát Hành chính với các biện
pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp

Công bố dữ liệu của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ
trong vòng 05 ngày kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2022. 
Lựa chọn bị đơn trong vòng 35 ngày kể từ ngày ngày 06
tháng 09 năm 2022.
Thời hạn để rút yêu cầu Rà soát Hành chính trong vòng 90
ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng rà soát theo yêu cầu,
có thể gia hạn thêm 90 ngày nếu có lý do chính đáng theo
từng vụ việc.
DOC dự kiến đưa ra kết luận cuối cùng không chậm hơn
ngày 31 tháng 07 năm 2023 đối với Rà soát Hành chính biện
pháp  chống bán phá giá đối với sản phảm Đinh sắt (Vụ việc
số A-552-818, giai đoạn rà soát từ ngày 01 tháng 07 năm
2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2022) và Rà soát Hành
chính biện pháp chống với sản phẩm Đinh sắt (Vụ việc số C-
552-819, giai đoạn rà soát từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 tới
ngày 31 tháng 12 năm 2021 và sản phẩm Lốp dành cho xe tải
nhẹ và xe chở khách (Vụ việc số C-552-829, giai đoạn rà soát
từ  ngày 20 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 2021.

Ngày 06 tháng 09 năm 2022, DOC ra thông báo khởi xướng Rà
soát Hành chính với các biện pháp chống bán phá giá và chống
trợ cấp trong đó có các biện pháp đang áp dụng đối đối với các
sản phẩm Việt Nam, cụ thể như sau:
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2.

3.

4.
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) gia hạn thời
gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc
điều tra chống lẩn tránh đối với sản phẩm
Thép tấm không gỉ 

Ngày 02 tháng 09 năm 2022, DOC thông báo gia hạn thời gian
ban hành kết luận cuối cùng đến ngày 04 tháng 01 năm 2023
đối với hai nội dung điều tra như sau:

Một là điều tra về phạm vi sản phẩm để xác định liệu sản phẩm
Thép tấm không gỉ được sản xuất tại Trung Quốc sau đó được
gia công thêm ở Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ có
thuộc đối tượng đang bị áp thuế hay không; và 

Hai là điều tra về hành vi lẩn tránh của các doanh nghiệp Việt
Nam.

Lý do gia hạn là DOC cần thêm thời gian để đưa ra các kết luận
sơ bộ, tiến hành xác minh, cho phép các bên có cơ hội bình luận
về các kết luận sơ bộ, phân tích và trả lời bất kỳ vấn đề nào mà
các bên có thể nêu ra khi phản hồi các kết luận sơ bộ, trước khi
ban hành kết luận cuối cùng đối với vấn đề điều tra về phạm vi
sản phẩm và hành vi lẩn tránh./.
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