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Khởi xướng điều tra
Chống bán phá giá và
Chống trợ cấp Bìa kẹp
tại liệu giấy - 3



Cá da trơn đông lạnh, 01/08/2021 - 31/07/2022 (Biện pháp CBPG)
Ống đồng: 01/02/2021 - 31/07/2022 (Biện pháp CBPG)
Tháp gió: 01/08/2021 - 31/07/2022 (Biện pháp CBPG) và 01/01/2021 -
31/12/2021 (Biện pháp CTC)

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, DOC ra thông báo khởi xướng Rà soát hành
chính việc áp dụng các biện pháp Chống bán phá giá (CBPG) và Chống trợ
cấp (CTC), trong đó có các biện pháp đang áp dụng với một số sản phẩm từ
Việt Nam. Cụ thể như sau: 

1. Công bố dữ liệu CBP: DOC sẽ công bố dữ liệu trong vòng 05 ngày kể từ
ngày thông báo khởi xướng. 

2. Lựa chọn bị đơn: DOC sẽ thông báo trong vòng 35 ngày kể từ ngày
thông báo khởi xướng dựa trên dữ liệu của CBP.

3. Rút đơn yêu cầu rà soát: Một bên liên quan có thể rút đơn yêu cầu đã
nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng rà soát theo yêu
cầu, DOC có thể gia hạn thêm 90 ngày nếu có lý do chính đáng theo từng vụ
việc.

4. Khởi xướng rà soát: DOC dự kiến sẽ công bố kết luận cuối cùng của các
vụ rà soát không muộn hơn ngày 31 tháng 08 năm 2023, cụ thể các vụ Rà
soát hành chính đối với sản phẩm từ Việt Nam.

5. Các sản phẩm và giai đoạn rà soát
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Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo khởi xướng
Rà soát hành chính biện pháp Chống bán phá giá và
Chống trợ cấp đối với Ca dơn trơn đông lạnh, Ống đồng
và Tháp gió 



Ngày 12 tháng 10 năm 2022, ITC thông báo tiến hành điều tra CBPG và CTC
đối với sản phẩm Bìa kẹp tài liệu giấy từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ.
Một số thông tin cụ thể như sau: 

1. Bên yêu cầu: Liên minh các Nhà sản xuất Bìa kẹp Hoa Kỳ. 

2. Sản phẩm bị đề nghị điều tra: Bìa đóng hồ sơ (trừ bìa đóng sách), bìa
kẹp hồ sơ và vỏ bìa kẹp hồ sơ có mã HS 4820.30.00.

3. Kết luận sơ bộ điều tra CBPG và CTC: ITC dự kiến ra kết luận sơ bộ
trong 45 ngày, tức ngày 28 tháng 11 năm 2022. Kết luận sơ bộ của ITC phải
được gửi tới DOC vào ngày 05 tháng 12 năm 2022.

Nếu ITC kết luận sơ bộ khẳng định có hiện tượng bán phá giá hoặc trợ
cấp, DOC sẽ tiến hành điều tra và xác định biên độ phá giá đối với
hàng hóa nhập khẩu từ 03 nước nêu trên và tỷ lệ trợ cấp hàng hóa
nhập khẩu từ Ấn Độ.
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Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ (ITC) thông báo điều tra
Chống bán phá giá (CBPG) và Chống trợ cấp (CTC) đối
với sản phẩm Bìa kẹp tài liệu giấy
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Cơ cấu và tổ chức doanh nghiệp
Hệ thống kế toán và dữ liệu
Sản phẩm thuộc phạm vi điều tra
Đối chiếu số lượng và giá trị
Bài kiểm tra tính đầy đủ của các giao dịch mua và bán đã được báo cáo
Nguyên liệu đầu vào
Các giấy chứng nhận đã nộp kèm theo các Bản Bình luận

Bản sao của tài liệu bổ sung, cùng với bản dịch tiếng Anh của tất cả
thông tin thích hợp phải được chuẩn bị trước khi tiến hành thẩm tra. 
Máy photocopy để sử dụng trong toàn bộ quá trình thẩm tra.
Đại diện thích hợp của doanh nghiệp để trả lời Ban thẩm tra trường hợp
có câu hỏi liên quan đến Bản trả lời và các thông tin liên quan khác đã
được nộp. 

Ngày 07 tháng 10 năm 2022, DOC ra thông báo tiến hành thẩm tra Bản Trả
lời của một số công ty trong vụ điều tra Chống lẩn tránh đối với một số sản
phẩm ván gỗ ép cứng từ Việt Nam, cụ thể: 

1. Thời gian thẩm tra

Việc thẩm tra sẽ diễn ra tại các địa điểm và ngày được chỉ định trong Lịch
thẩm tra trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến ngày 25
tháng 10 năm 2022. 

2. Nội dung thẩm tra

3. Các yêu cầu tiến hành thẩm tra

Doanh nghiệp cần chuẩn bị: 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo thẩm tra
trong vụ điều tra Chống lẩn tránh sản phẩm Ván gỗ ép
cứng có xuất xứ từ Việt Nam



Nhu cầu về thông tin đó trước đây không rõ ràng;
Những sửa đổi đối với thông tin đã có trong hồ sơ là không đáng kể;
hoặc
Thông tin chứng thực, hỗ trợ hoặc làm rõ thông tin đã có trong hồ sơ.

Tất cả các tài liệu trên phải được nộp bằng phương thức điện tử qua
cồng thông tin điện tử ACCESS.
Trong trường hợp doanh nghiệp không trả lời thắc mắc kịp thời, Ban
thẩm tra sẽ chuyển sang phần khác. 
Nếu thời gian bị giới hạn, không thể quay lại phần trên thì các câu hỏi
chưa được giải đáp sẽ được coi là chưa được kiểm chứng, xác minh, các
kết luận của vụ việc sẽ dựa trên các dữ liệu sẵn có bất lợi cho doanh
nghiệp.

Thông tin mới sẽ chỉ được chấp nhận trong quá trình thẩm tra khi:

Các công ty phải nộp tài liệu thông tin tại DOC và gửi tận tay cho người
khởi kiện trong vòng hai ngày làm việc sau khi thông tin được xuất trình
khi thẩm tra.

4. Thời hạn gửi tài liệu để thẩm tra

Không muộn hơn cuối ngày của ngày làm việc thứ năm kể từ sau khi quá
trình thẩm tra hoàn tất (trừ khi có “nhu cầu rõ ràng và thuyết phục” để
không tiết lộ tài liệu thẩm tra).

5. Lưu ý

17/10/2022 | 5


