
Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 2 8 8 0 /QĐ-BCT Hà Nội, ngày thảng Jịị năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối 

với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hơp kim đươc cán phẳng, đươc 
son có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước 

Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04)

B ộ  TRƯỞNG B ộ  CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 
năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B * 
Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Quản lý ngoại thương về các 
biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp 
phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3198/QĐ-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số 
sản phâm thép họp kim hoặc không họp kim được cán phẳng, được sơn có xuất 
xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Tiên hành rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện 
pháp chông bán phá giá đôi với một sô sản phâm thép hợp kim hoặc không họp



kim được cán phẳng, được son nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo 
mã HS: 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 
7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40 99, 7225.99.90, 
7226.99.19, 7226.99.99 có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và 
nước Đại Hàn Dân quốc (mã vụ việc NR01.AD04) với nội dung chi tiết nêu tại 
Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự, thủ tục điều tra rà soát thực hiện theo quy định pháp luật 
về phòng vệ thương mại của Việt Nam.

Điều 3. Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát không 
được gây cản trở việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đang có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và 
Thủ trưởng các đơn vị, các Bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Các Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, ĐB, PC;
- Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
-Lưu: VT,PVTM(06).
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B ộ  CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá 

đoi với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán 
phẳng, được sơn có xuất xứ tư nươc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và

nước Đại Hàn Dân Quốc
(Kèm theo Quyết định sổ  2 8 8 ỪQĐ-BCTngày ịb tháng / Ị  năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Thông tin cơ bản

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 
3 198/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá 
đối với một số sản phẩm thép họp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng 
được sơn có xuât xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn 
Dân quốc (mã vụ việc AD04).

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) (Cơ 
quan điều tra) nhận được Hồ sơ đề nghị rà soát thuế chống bán phá giá áp dụng 
cho doanh nghiệp xuât khâu mới đôi với các sản phẩm thép phủ màu nhập khẩu 
từ Hàn Quôc thuộc vụ việc AD04 của công ty KG Dongbu Steel (Hồ sơ).

Trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu, Cục PVTM đã tiến hành thẩm định và có các 
công văn yêu cầu bổ sung, làm rõ một số thông tin, nội dung về căn cứ rà soát 
nhà xuất khẩu mới của công ty.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Cục PVTM nhận được hồ sơ hoàn thiện của 
công ty KG Dongbu Steel, trong đó bổ sung đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Cục PVTM có công văn số 875/PVTM-P1 
xác nhận Hồ sơ đã đầy đủ và họp lệ.

Căn cứ Khoản 3 Điêu 82 Luật Quản lý ngoại thương về việc rà soát đối 
VƠI nha san xuat, xuât khâu nước ngoài không bán hàng hóa bị điều tra vào lãnh 
thổ Việt Nam trong giai đoạn điều tra ban đầu nhưng sau đó xuất khẩu hàng hóa 
đó vào lãnh thô Việt Nam, Bộ Công Thương quyết định 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 thép hợp kim hoặc không họp kim được cán phẳng, được sơn xuất 
xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân Quốc.

2. Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát là các sản phẩm thép họp kim hoặc 
không họp kim, được cán phang, được mạ hoặc không mạ sau đó được sơn.

Tên thông thường: thép phủ màu hoặc tôn màu.

b) Mã số hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát có tên gọi và đặc tính cơ bản nêu tại 
Điểm a Mục 2 của Thông báo này và được phân loại theo các mã HS sau: 
7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 
7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 
7226.99.99.

c) Mức thuế chống bán phá giả hiện hành’. Từ 2,53% tới 34,27% tùy 
thuộc vào nước và tên nhà sản xuất/xuất khẩu. Mức thuế cụ thể được công bố 
trên website của Cục Phòng vệ thương mại.

3. Cơ sở và phạm vi rà soát

Bên yêu cầu là công ty KG Dongbu Steel (“KG Dongbu”) (Hàn Quốc) 
yêu cầu Cơ quan điều tra rà soát nhà nhập khẩu mới và áp dụng mức thuế chống 
bán phá giá riêng đối với công ty.

Căn cứ hồ sơ và bằng chứng cung cấp ban đầu về các yêu cầu rà soát nêu 
trên, theo Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành rà 
soát và đưa ra kết luận cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối 
với KG Dongbu.

4. Thòi kỳ rà soát

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020.

5. Quy trình và thủ tục rà soát

Cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục điều tra, rà soát như sau:

5.1. Đăng kỷ bên liên quan

a) Căn cứ Điều 6 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các
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biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Thông tư 37/2019/TT-BCT), tổ 
chức, cá nhân quy định tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương có thể đăng ký 
làm bên liên quan trong vụ việc rà soát với Cơ quan điều tra để tiếp cận thông 
tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, 
thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát được nêu tại Mục 3 

Thông báo này.

b) Tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu Đơn đăng ký bên 
liên quan ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 37/2019/TT-BCT và gửi tới 
Cơ quan điều tra qua đường bưu điện hoặc thư điện tử hoặc nộp trực tiếp theo 
địa chỉ Mục 6 Thông báo này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ban 

hành quyết định tiến hành rà soát.
c) Bên liên quan theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương 

thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 9 Nghị định sô 10/2018/NĐ- 
CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Nghị định 

10/2018/NĐ-CP).

5.2. Bản câu hỏi rà soát

Căn cứ Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP:

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định rà soát, Cơ quan điều 
tra gửi bản câu hỏi điều tra cho các đối tượng sau đây:

- Bên nộp hồ sơ yêu cầu rà soát;

- Bên bị đề nghị rà soát (nếu có); và

- Các bên liên quan khác mà Cơ quan điều tra cho là cần thiết.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản câu hỏi điều tra rà 
soát, bên nhận được bản câu hỏi phải gửi bản trả lời đầy đủ cho Cơ quan điều 
tra. Thời hạn này có thể được Cơ quan điều tra xem xét, gia hạn một lần với thời 
hạn tối đa không quá 30 ngày trên cơ sở văn bản đề nghị gia hạn của bên đề nghị 

gia hạn.

- Bản câu hỏi điều tra được coi là nhận được sau 07 ngày làm việc kể từ 

ngày Cơ quan điều tra gửi đi.

5.3. Điều tra tại chỗ
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a) Căn cứ khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương, trong trường hợp 
cần thiết, Cơ quan điều tra có quyền tiến hành việc điều tra tại chỗ, bao gồm cả 
việc điều tra tại nước ngoài nhằm xác minh tính xác thực của thông tin, tài liệu 
do bên liên quan cung cấp hoặc thu thập thêm thông tin, tài liệu cần thiết để giải 
quyết vụ việc phòng vệ thương mại.

b) Quy trình, thủ tục điều tra tại chỗ được thực hiện theo quy định tại 
Điều 12 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

5.4. Tiếng nói và chữ viết trong quá trình rà soát

a) Tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình rà soát là tiếng Việt. Bên 
liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường 
họp này phải có phiên dịch.

b) Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do bên liên quan 
cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Bên liên quan phải đảm bảo tính trung 
thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

5.5. Bảo mật thông tin

Cơ quan điều tra thực hiện việc bảo mật thông tin theo quy định tại khoản 
2 Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

5.6. Hợp tác trong quá trình rà soát

Căn cứ Điều 10 Nghị định 10/2018/NĐ-CP:

a) Bất kỳ bên liên quan nào từ chối tham gia vụ việc hoặc không cung cấp 
chứng cứ cần thiết hoặc gây cản trở đáng kể tới việc hoàn thành việc rà soát thì 
kết luận rà soát đối với bên liên quan đó sẽ dựa trên các cơ sở thông tin sẵn có.

b) Bất kỳ bên liên quan nào cung cấp các chứng cứ không chính xác hoặc 
gây nhầm lẫn thì các chứng cứ đó sẽ không được xem xét và kết luận rà soát đối 
với bên liên quan đó sẽ dựa trên cơ sở các thông tin sẵn có.

Cơ quan điều tra khuyến nghị các Bên liên quan tham gia hợp tác đầy đủ 
trong quá trình vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

5.7. Thời hạn rà soát

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, 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.
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6. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin đề nghị gửi về:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục phòng vệ thương mại -  Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 73037898 (Số máy lẻ 111) (Cán bộ phụ trách: Hà Trần
Nhật Minh)
Thư điện tử: minhhtn@moit.gov.vn
7. Truy cập thông tin

Quyết định và Thông báo tiến hành rà soát cuối kỳ có thể truy cập tại 
trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn: hoặc Cục 
Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.
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