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THE U.S ISSUED NOTICE
ON SEVERAL TRADE
INVESTIGATION CASES

Sep 16, 2022 

Initiation of investigation
on certain Carbon Steel
butt-weld Pipe fittings 
 - 3,4

Rejected Submissions of the
AD and CVD orders on 
 Hardwood plywood- 2

UPDATES

Deadline extension for
final determinations on
Wooden cabinets and
vanities  - 5,6



The U.S Department of Commerce (DOC) rejected
Submissions of Trade Remedies Authority of Vietnam
(TRAV) and certain Vietnamese exporters of
circumvention inquiry on certain Hardwood plywood
imported from Vietnam

TRAV
Golden Bridge Industries Pte. Ltd.
Win Faith Trading Limited

On September 26, 2022, DOC issued a notice of rejection, rejecting
comment submissions from TRAV and certain Vietnamese exporters of
circumvention inquiry of the antidumping and countervailing duty orders
on certain hardwood plywood imported from Vietnam, as listed below:

1.
2.
3.

Reason for rejection: Containing untimely new factual information. 

The parties listed above may resubmit their comments with new factual
information and all references thereto redacted no later than September
29, 2022.
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The U.S Department of Commerce (DOC) rejected
Submissions of Trade Remedies Authority of Vietnam
(TRAV) and certain Vietnamese exporters of
circumvention inquiry on certain Hardwood plywood
imported from Vietnam

Certain carbon steel butt-weld pipe fittings are classified under
HTSUS code 7307.93.30. 

Specially, rough fittings originating in China and processed into butt-
weld pipe fittings through two production scenarios in Vietnam: (1)
Chinese-origin rough fittings that only underwent the final stage of
three production stages (i.e., finishing processes) in Vietnam; (2)
Chinese-origin rough fittings that underwent both the second and
third stages of production in Vietnam. 

Three productions stages: (1) Converting seamless pipe into the rough
shape through a cold or hot-forming (or forging) process; (2)
Reforming or sizing the rough fitting to match the pipe it is destined
to be welded to; and (3) A finishing process such as cleaning, grinding,
inspection, painting,...

On September 20, 2022, DOC issued a notice of initiation of a covered
merchandise inquiry on certain imported butt-weld pipe fittings from
Vietnam. Some key information of cover merchandise inquiry:

1. Merchandise subject: 

2.Time limit for submitting comments and factual information

Within 30 days of the date of publication of this notice, interested parties
are permitted to submit Comments. 

Within 14 days of the filing of such Comments, interested parties are
permitted to submit comments and factual information to rebut, clarify,
or correct factual information submitted by the other interested parties.
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3.Questionnaires and Responses

DOC may limit issuance of questionnaires to a reasonable number of
respondents, time limit to response will be specified by DOC. 

Other interested parties are permitted to submit comments and factual
information to rebut, clarify or correct factual information within 14 days
after a submission of questionnaire response, and within 07 days after the
filling of such rebuttal, clarification, or correction, the original submitter
can submit comments to respond.

4.Time limit for issuing the Final determination

Within 120 days of the publication of this notice (this deadline may be
extended if the DOC determines that good cause exists to warrant an
extension).
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On May 24, 2022, DOC initiated scope inquiries on certain wooden
cabinets and vanities imported from Vietnam. The deadline to issue a
final scope ruling was September 21, 2022.

Later, DOC extended the deadline for the issuance of the final scope
ruling by 177 days, until no later than Friday, March 17, 2023. 

Reason for extension: Due to the complexities of the scope inquiries,
including the range of products and processing scenarios covered by
the inquiries, as well as the large number of comments submitted by
interested parties.

The deadline to issue a preliminary determination in the
circumvention inquiry was November 07, 2022.

Later, DOC aligned the preliminary determination deadline for the
circumvention inquiries with the deadline for the final scope rulings.

Reason for alignment: An analysis of the circumvention inquiries
would be dependent in part on the results of the scope inquiries.

On September 21, 2022, DOC issued a notice of extension of the deadline
for the final scope ruling and circumvention determinations for certain
wooden cabinets and vanities and components thereof from China, which
are further processed in Vietnam, as follows:

1. Extension of deadline for Final scope ruling

2. Alignment of circumvention deadlines with scope inquiry

The U.S Department of Commerce (DOC) extended
the deadline for final scope ruling and
circumvention determinations for certain wooden
cabinets and vanities from Vietnam
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Final determinations in the circumvention inquiries were due April 6,
2023.

Later, DOC extended the deadline for the final circumvention
determinations by 64 days, to no later than Friday, June 09, 2023.

Reason for extension: To allow DOC sufficient time for briefing and
drafting the final determinations in the circumvention inquiry, after
issuing the final scope rulings and the preliminary circumvention
determinations./.

3.Extension of deadline for Final circumvention determinations
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Khởi xướng điều tra sản
phẩm phụ kiện Đường ống
hàn bằng thép cácbon - 3,4

Từ chối Bản Bình luận của
một các số bên trong vụ điều
tra sản phẩm Ván ép Gỗ
cứng - 2

CẬP NHẬT

Gia hạn ban hành kết luận
rà soát sản phẩm và điều
tra lẩn tránh sản phẩm Tủ
gỗ cố định - 5,6

HOA KỲ RA THÔNG BÁO VỀ  
MỘT SỐ VỤ VIỆC ĐIỀU TRA
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Đọc tiếp



Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo từ chối
Bản Bình luận của Cục Phòng vệ Thương mại (PVTM)
và một số nhà xuất khẩu Việt Nam trong vụ điều tra
lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm Ván gỗ
ép cứng nhập khẩu từ Việt Nam

Cục PVTM
Công ty TNHH Golden Bridge
Win Faith Trading Limited

Ngày 26 tháng 09 năm 2022, DOC ra thông báo từ chối một số Bản bình
luận được nộp bởi Cục PVTM và một số doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
trong vụ điều tra lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp
đối với một số sản phẩm ván gỗ ép cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể: 

1.
2.
3.

Lý do từ chối: Quá thời hạn nộp các thông tin thực tế mới trong Bản Bình
luận.

Các bên có trong danh sách nêu trên có thể nộp lại Bản bình luận với
thông tin thực tế mới và tất cả các dẫn chiếu đã được soạn thảo lại không
muộn hơn ngày 29 tháng 09 năm 2022.
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra
phạm vi sản phẩm đối với một số phụ kiện Đường
ống hàn bằng thép các-bon từ Việt Nam 

Một số phụ kiện đường ống hàn bằng thép các-bon thuộc mã HTSUS:
7307.93.30. 

Cụ thể, thành phẩm thô có xuất xứ Trung Quốc, trải qua 02 trường hợp
trong quá trình sản xuất tại Việt Nam: (1) Phụ kiện thô xuất xứ từ
Trung Quốc chỉ trải qua giai đoạn cuối (giai đoạn hoàn thiện) trong ba
giai đoạn sản xuất, tại Việt Nam; và (2) Phụ kiện thô xuất xứ từ Trung
Quốc trải qua cả giai đoạn sản xuất thứ hai và ba tại VN.

Ba giai đoạn sản xuất bao gồm: (1) Chuyển đổi đường ống liền mạch
thành hình dạng thô thông qua quá trình tạo hình (hoặc rèn) nguội
hoặc nóng; (2) Cải tiến hoặc định cỡ ống nối thô phù hợp với đường
ống dự định hàn; và (3) Hoàn thiện bằng cách làm sạch, mài, dập
khuôn, kiểm duyệt, sơn,...

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, các bên liên
quan được phép nộp bản bình luận và thông tin thực tế về việc khởi
xướng điều tra.

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp Bản Bình luận, các bên liên quan
được phép nộp bản phản bác, làm rõ hoặc chỉnh sửa thông tin thực tế
do các bên liên quan khác nộp.

Vào ngày 20 tháng 09 năm 2922, DOC ban hành thông báo khởi xướng
điều tra phạm vi sản phẩm đối với một số phụ kiện Đường ống hàn bằng
thép các-bon từ Việt Nam, cụ thể: 

1. Sản phẩm bị điều tra

2.Thời hạn gửi bình luận và thông tin thực tế
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3.Bản Câu hỏi và Bản Trả lời

DOC có thể ban hành Bản câu hỏi đối với một số đối tượng bị điều tra, giới
hạn thời gian để trả lời được DOC quy định cụ thể. 

Sau khi một bên liên quan nộp Bản trả lời, các bên liên quan khác có 14
ngày để nộp bản ý kiến phản bác, làm rõ hoặc chỉnh sửa thông tin có trong
Bản trả lời đó; và bên gửi Bản trả lời có 07 ngày để phản hồi.

4.Thời hạn ban hành kết luận cuối cùng

Trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành.

DOC có thể gia hạn thêm thời hạn ban hành kết luận cuối cùng nếu nhận
thấy có lý do chính đáng).
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Trước đó, ngày 24 tháng 05 năm 2022, DOC đã khởi xướng điều tra rà
soát phạm vi đối với một số sản phẩm tủ gỗ cố định nhập khẩu từ Việt
Nam. Thời hạn ban hành kết luận cuối cùng theo dự kiến là 21 tháng 09
năm 2022.

DOC quyết định gia hạn thời hạn ban hành kết luận cuối cùng rà soát
phạm vi thêm 177 ngày, không muộn hơn ngày 17 tháng 03 năm 2023.

Lý do gia hạn: DOC nhận thấy tính phức tạp về việc điều tra rà soát
phạm vi, bao gồm cả phạm vi sản phẩm và những trường hợp thuộc
phạm vi rà soát, cũng như số lượng lớn Bản bình luận do các bên nộp.

Trước đó, DOC dự kiến thời hạn ban hành Kết luận sơ bộ là 07/11/2022.

DOC quyết định điều chỉnh thời hạn ban hành kết luận sơ bộ vụ điều
tra lẩn tránh phù hợp với thời hạn ban hành kết luận cuối cùng rà soát
phạm vi.

Lý do điều chỉnh: DOC nhận thấy rằng việc phân tích trong vụ điều tra
lẩn tránh phụ thuộc một phần vào kết luận rà soát phạm vi. 

Ngày 21 ngày 09 năm 2022, DOC ra thông báo gia hạn thời hạn ban hành
kết luận cuối cùng rà soát phạm vi và điều tra lẩn tránh biện pháp phòng
vệ thương mại đối với một số sản phẩm Tủ gỗ cố định nhập khẩu từ Việt
Nam. Cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời hạn ban hành kết luận cuối cùng rà soát phạm vi

2.Điều chỉnh thời hạn điều tra lẩn tránh phù hợp với thời hạn rà soát
phạm vi

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) gia hạn thời hạn ban
hành kết luận cuối cùng về rà soát phạm vi sản phẩm
và điều tra lẩn tránh đối với một số sản phẩm Tủ gỗ
cố định nhập khẩu từ Việt Nam 
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Trước đó, DOC dự kiến thời hạn ban hành kết luận cuối cùng là 06
tháng 04 năm 2023.

DOC quyết định gia hạn thời hạn ban hành kết luận cuối cùng thêm 64
ngày, không muộn hơn ngày 09 tháng 06 năm 2023.

Lý do gia hạn: DOC cần đủ thời gian để bình luận và soạn thảo bản dự
thảo kết luận cuối cùng vụ điều tra chống lẩn tránh sau khi ban hành
kết luận cuối cùng rà soát phạm vi và kết luận sơ bộ điều tra lẩn
tránh./.

3.Gia hạn thời hạn ban hành kết luận cuối cùng trong vụ điều tra lẩn
tránh
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