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Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ
Thương mại Ấn Độ đã ra thông báo chấm dứt vụ việc điều tra chống bán
phá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu
từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 

Chấm dứt điều tra đối với sản phẩm Pin năng lượng mặt trời đã được lắp
ráp hoặc chưa lắp ráp thành tấm Module hoặc Panel thuộc mã HS
8541.40.11 và 8541.10.12

Lý do chấm dứt điều tra: Ngành sản xuất trong nước Ấn Độ đã nộp đơn đề
nghị rút đơn yêu cầu điều tra vào ngày 14 tháng 07 năm 2022. Đơn đề nghị
được thông báo và nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan. Theo đó, Cơ
quan điều tra sẽ ra thông báo chấm dứt điều tra khi có đơn yêu cầu của
ngành sản xuất trong nước.

Chấm dứt vụ điều tra Chống bán phá giá đối với sản
phẩm Pin năng lượng mặt trời từ Trung Quốc, Thái
Lan và Việt Nam



Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) gia hạn thời gian
ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng trong vụ điều tra lẩn tránh
biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm tế bào
quang điện silicon, đã hoặc chưa được lắp ráp thành mô-đun pin năng
lượng mặt trời, từ Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Việt Nam. 

1. Thời hạn ban hành kết luận sơ bộ cho đến ngày 01 tháng 12 năm
2022.

Lý do gia hạn: Các bên liên quan đã nộp Bản bình luận liên quan đến kết
luận sơ bộ sắp ban hành, ngoài ra vụ điều tra này đặt ra nhiều vấn đề phức
tạp, do đó DOC cần thêm thời gian để xem xét và phân tích đầy đủ.
 
2.Thời hạn ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 01 tháng 05 năm
2023.

Lý do gia hạn: DOC nhận thấy rằng vụ điều tra lẩn tránh đặc biệt phức tạp,
cần có thêm một khoảng thời gian tương ứng với thời gian gia hạn ban
hành kết luận sơ bộ để đưa ra kết luận cuối cùng trong vụ điều tra này. Do
đó, DOC xác định rằng có lý do chính đáng để gia hạn thời hạn ban hành
kết luận cuối cùng.

Gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ và kết luận
cuối cùng trong vụ điều tra Chống lẩn tránh đối với
sản phẩm Tế bào quang điện silicon (pin năng lượng
mặt trời) từ Cam-pu-chia, Malaysia, Thái Lan Và Việt
Nam
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Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, Bộ Công thương (MOIT) ban hành quyết
định về việc tiến hành rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng
biện pháp Chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm
bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Malaysia,
Thái Lan và Trung Quốc, nhập khẩu vào Việt Nam. 

1. Sản phẩm bị áp thuế: một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic
được làm từ các polyme từ propylen, được phân loại theo mã HS:
3920.20.10 và 3920.20.91.

2. Mức thuế CBPG hiện hành: 9,05% - 23,71%

3. Công ty được tiến hành rà soát: Công ty SRF Industries (Thailand)
Limited (SRF Thailand)

4. Thời kỳ rà soát: 01/10/2021 - hết 30/09/2022

5. Thời hạn rà soát: không quá 03 tháng kể từ ngày có quyết định rà soát,
trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 03
tháng.

6. Đăng ký làm bên liên quan: Các cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng
ký làm Bên liên quan trong vụ việc rà soát với Cơ quan điều tra trong thời
hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 theo hình thức (i)
bưu điện hoặc (ii) thư điện tử.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2022./.

Ban hành quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong
vụ việc áp dụng biện pháp Chống bán phá giá đối với
một số sản phẩm Plastic và bằng Plastic được làm từ
các Polyme từ Propylen, nhập khẩu vào Việt Nam 
(mã vụ việc: NR01.AD07)
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