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Kết luận của Việt Nam
trong vụ điều tra Chống
bán giá với sản phẩm
Bàn, Ghế - 2

CẬP NHẬT IDVN THÀNH CÔNG BẢO VỆ
KHÁCH HÀNG TRONG VỤ
VIỆC ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN
PHÁ GIÁ CỦA VIỆT NAM ĐỐI
VỚI SẢN PHẨM BÀN, GHẾ  

Ấn Độ khởi xướng điều
tra tự vệ với sản phẩm
Nhựa PVC - 3

Mỹ gia hạn nộp Bản
Bình luận trong vụ điều
tra Lẩn tránh sản phẩm
Ống thép hàn  - 4



Ngày 30 tháng 09 năm 2022, Bộ Công thương đã ban hành quyết định số
1991/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) tạm thời
trong vụ việc điều tra CBPG đối với một số sản phẩm Bàn, Ghế từ Malaysia
và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

1. Mức thuế áp dụng đối sản phẩm Bàn, Ghế từ Trung Quốc: 

Mức thuế là 35,20% đối với sản phẩm Bàn được phân loại theo mã HS
9403.30.00, 9403.60.90 và 9403.90.90.

Mức thuế là 21,40% đối với sản phẩm Ghế được phân loại theo mã HS
9401.30.00, 9401.40.00, 9401.61.00, 9401.69.90, 9401.71.00, 9401.79.90,
9401.80.00, 9401.90.40, 9401.90.92 và 9401.90.99.

2. Không áp dụng thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm Bàn, Ghế từ
Malaysia.

Thuế CBPG tạm thời có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết
định.

Thời hạn áp dụng 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực.

Trong vụ việc này, IDVN đã đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho Hiệp hội Nội thất Malaysia, đây cũng là quốc gia có các sản
phẩm điều tra không bị áp dụng thuế CBPG tạm thời trong vụ điều tra
này.

Không áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối
với một số sản phẩm Bàn, Ghế từ Malaysia
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Bản Bình luận lựa chọn nước thay thế: không muộn hơn 17:00 giờ chiều
theo giờ phương Đông, thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022 (tức 04:00
giờ sáng theo giờ Việt Nam, thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022)

Bình luận phản bác, giới hạn trong những thông tin đã được các Bên
nộp về lựa chọn nước thay thế: không muộn hơn 17:00 giờ chiều theo
giờ phương Đông, thứ Năm, ngày 20/10/2022 (tức 04:00 giờ sáng theo
giờ Việt Nam, thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022).

Vào 30 tháng 9 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành thông
báo gia hạn thời gian nộp Bản bình luận về nước thay thế trong vụ điều tra
chống lẩn tránh đối với một số sản phẩm Ống thép hàn các-bon và Ống
thép hàn nhẹ hình chữ nhật có xuất xứ từ Việt Nam. 

Lý do gia hạn: Các Bên liên quan trong nước đã yêu cầu DOC gia hạn thời
gian nộp Bản Bình luận về nước thay thế thêm 10 ngày. Thời hạn nộp ban
đầu được thông báo là đến ngày 03 tháng 10 năm 2022. Sau khi xem xét,
DOC nhận thấy rằng có lý do chính đáng để gia hạn thêm thời gian.

Do đó, thời hạn nộp cụ thể như sau: 

Gia hạn thời gian nộp Bản Bình luận lựa chọn quốc gia
thay thế 
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Thời kỳ điều tra từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến ngày 30 tháng 06
năm 2022.

Thời kỳ điều tra gần nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 30
tháng 06 năm 2022 (Cơ quan điều tra thực hiện đánh giá hàng quý về
hàng nhập khẩu trong giai đoạn này)

Bất kỳ thông tin liên quan đến vụ điều tra phải được gửi cho Cơ quan
điều tra (CQĐT) thông qua email qua địa chỉ adg15-dgtr@gov.in; adv11-
dgtr@gov.in; dir16-dgtr@gov.in; dd15@dgtr@gov.in trong vòng 30
ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng. Trong trường hợp không nhận
được thông tin nào/ thông tin nhận được không đầy đủ, CQĐT sẽ dựa
vào các thông tin thực tế có sẵn để đưa ra kết luận.

Các bên quan tâm đến việc điều tra có thể nộp Bản trả lời câu hỏi trong
thời hạn nêu trên. Các bên được yêu cầu nộp riêng bao gồm 01 bản bảo
mật và 01 bản công khai tương tự./.

Ngày 16 tháng 09 năm 2022, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ đã ban
hành thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm nhựa
PVC.

1. Sản phẩm bị điều tra: Nhựa PVC theo công nghệ huyền phù với hợp
chất Vinyl Chloride Monomer dư trên 2 PPM thuộc mã HS 3904.10.20.

2. Thời kỳ điều tra:

3.Các thủ tục tiếp theo:

Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản
phẩm Nhựa PVC
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