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DOC ra thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp Chống bán phá
giá đối với một số sản phẩm bìa giấy kẹp tài liệu từ Trung Quốc, Ấn Độ và
Việt Nam. 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 điều tra: Bìa giấy kẹp tài liệu (bao gồm tất cả các loại bìa,
không giới hạn ở bìa kẹp giấy nâu, bìa kẹp có thể treo, bìa kẹp phân loại,
bìa kẹp có thể mở rộng, bìa kẹp dạng túi, ví,...) có mã HS 4820.30.0040. Mô
tả chi tiết về sản phẩm bị điều tra xem tại file đính kèm.

3. Giai đoạn điều tra: Từ 01/04/2022 - 30/09/2022.

4. Thời hạn nộp Bản trả lời Bản câu hỏi Lượng và Giá trị: không muộn
hơn 17h00 (giờ miền Đông), ngày 15 tháng 11 năm 2022, tức 4 giờ sáng,
ngày 16 tháng 11 năm 2022 (theo giờ Việt Nam).

DOC dự kiến ban hành quyết định về việc lựa chọn Bị đơn trong vòng 20
ngày kể từ ngày đăng thông báo và ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra áp
dụng biện pháp Chống bán phá giá không muộn hơn 140 ngày kể từ ngày
khởi xướng (trừ trường hợp hoãn).

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo khởi xướng
điều tra áp dụng biện pháp Chống bán phá giá đối với
một số sản phẩm Bìa giấy kẹp tài liệu từ Trung Quốc,
Ấn Độ Và Việt Nam



Công ty TNHH POSCO VST
Công ty TNHH Trung tâm Gia công POSCO Việt Nam

Ngày 02 tháng 11 năm 2022, DOC ban hành thông báo thẩm tra thông tin
cần thiết để đưa ra kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống lẩn tránh đối
với thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam, cho Đại sứ quán Việt Nam
tại Hoa Kỳ, như sau:

1. Thời gian tiến hành thẩm tra: 05/12/2022 - 09/12/2022

2. Các công ty bị tiến hành thẩm tra:

3. Số người thẩm tra: 04 người

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ra thông báo thẩm tra
cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ trong vụ điều tra
Chống lẩn tránh đối với Thép tấm không gỉ nhập khẩu
từ Việt Nam
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Bộ Công thương Ma-rốc đã tiến hành khởi xướng điều tra chống bán phá
giá đối với một số sản phẩm Săm lốp xe đạp, xe gắn máy và mô-tô có xuất
xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Sản phẩm bị điều tra: Sản phẩm Săm, lốp xe đạp, xe gắn máy, mô tô
thuộc các mã HS 4013.20.00.00; 4013.90.00.10 và 4013.90.00.20. Theo số
liệu tổng hợp từ ITC Market map, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều
tra từ Việt Nam sang Ma-rốc đạt 150 nghìn USD năm 2019, giảm một nửa
còn 74 nghìn USD năm 2020 và tăng lên 636 nghìn USD năm 2021. Mức kim
ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều tra cao hơn 04 lần so với năm 2019 và
8,5 lần so với năm 2020.

2. Thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra: 16 giờ, ngày 22 tháng 11
năm 2022. (Lưu ý: Bản trả lời cần được dịch sang Tiếng Pháp hoặc tiếng Ả
Rập, được chứng nhận về độ chính xác). 

* Lưu ý: Việc bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ trong quá trình điều
tra có thể dẫn tới việc Tổng vụ Thương mại - Bộ Công Thương Ma-rốc sử
dụng các chứng cứ sẵn có (thường là bất lợi) để tính toán biên độ phá giá,
dẫn tới mức thuế cao.

Ma-Rốc khởi xướng điều tra Chống bán phá giá với sản
phẩm Săm lốp xe đạp, xe gắn máy & mô-tô từ Việt Nam
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Cục PVTM đã ra thông báo tổ chức buổi làm việc trực tiếp với các bên liên
quan về vấn đề phạm vi hàng hóa bị áp dụng biện pháp PVTM trong vụ việc
điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản
phẩm bàn, ghế. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022 (theo giờ Hà Nội).

2. Chủ trì: Lãnh đạo Cục PVTM.

3. Địa điểm: Phòng họp 904, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Thành phần tham gia: Cục PVTM và các bên liên quan.

5. Nội dung: Các bên liên quan trao đổi, trình bày ý kiến về phạm vi hàng
hóa áp dụng biện pháp CBPG.

Các bên liên quan đăng ký tham gia buổi làm việc gửi đăng ký dưới dạng
văn bản hoặc thư điện tử về địa chỉ: Cục PVTM - số 23 Ngô Quyền, Hoàn
Kiếm, Hà Nội; Email: hunghq@moit.gov.vn

Các bên liên quan đăng ký phát biểu tại buổi làm việc gửi trước ý kiến, tài
liệu dưới dạng văn bản về cục PVTM trước ngày 10 tháng 11 năm 2022. 

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) tổ chức buổi làm việc
về vấn đề phạm vi hàng hóa bị áp dụng biện pháp
PVTM trong vụ điều tra áp dụng biện pháp Chống bán
phá giá đối với một số sản phẩm Bàn, Ghế 
(mã vụ việc: AD16)

mailto:hunghq@moit.gov.vn
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11,3% đối với sản phẩm phôi thép 
6,4% đối với sản phẩm thép dài.

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công thương đã ra quyết định tiến hành rà
soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và
thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc: ER02.SG04). Cụ thể như sau:

1. Sản phẩm thuộc đối tượng rà soát: Sản phẩm phôi thép và thép dài
thuộc các mã HS 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99;
7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41;
7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.10.

2. Mức thuế tự vệ đang áp dụng: 

3. Nội dung rà soát cuối kỳ về việc áp dụng biện pháp tự vệ: 

(i) Xác định mức độ gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; 

(ii) Đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất
trong nước; 

(iii) Những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước; 

(iv) Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị
đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự
vệ.

Bộ Công thương ra quyết định tiến hành rà soát cuối
kỳ về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản
phẩm Phôi thép và Thép dài nhập khẩu 
(mã vụ việc: ER02.SG04)
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4. Bản câu hỏi rà soát

Cơ quan điều tra sẽ gửi Bản câu hỏi rà soát tới các Bên liên quan trong vòng
mười lăm (15) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

5. Thời hạn tiến hành rà soát

Không quá 06 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát (trong trường
hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 06 tháng).

6. Đăng ký làm bên liên quan

Các cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký tham gia để làm Bên liên quan
trong vụ việc rà soát trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có hiệu lực
của Quyết định rà soát, cho Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ - Cục Phòng
vệ Thương mại, Bộ Công thương; Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà
Nội; Email: trongnd@moit.gov.vn

mailto:trongnd@moit.gov.vn

