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Bộ Công Thương ban hành Quyết định
tiến hành điều tra áp dụng biện pháp
chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung
Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a (Mã số vụ
việc: AD14)
18/12/2020 13:35

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương về trình tự, thủ tục điều tra vụ việc phòng vệ
thương mại và Điều 79 Luật Quản lý ngoại thương về căn cứ tiến hành điều tra áp dụng biện
pháp chống bán phá giá, ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định
số 3298/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối
với một số sản phẩm Sorbitol thuộc các mã HS 2905.44.00 và 3824.60.00 có xuất xứ từ Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ (Ấn Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
(In-đô-nê-xi-a) (hàng hóa bị điều tra) (mã vụ việc AD14).

Các bước tiếp theo:
 
Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều
tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc
gồm: (i) hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-
nê-xi-a; (ii) thiệt hại của ngành sản xuất Sorbitol của Việt Nam; và (iii) mối quan hệ nhân quả
giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất Sorbitol trong nước.
 
Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng
biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp tục gây ra thiệt hại
đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.
 
Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung
cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc. Đồng thời, Bộ Công Thương
cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin,
bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.
Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh
doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết
tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.
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Bộ Công Thương có thể áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa
bị áp thuế trong thời hạn 90 ngày trước khi áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời. Vì vậy, Bộ
Công Thương khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu, phân
phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra cần lưu ý về khả năng áp dụng thuế chống bán phá
giá tạm thời và thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước.
 
Thông tin liên hệ:
 
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: +84.24.73037898 (số máy lẻ 111) (cán bộ đầu mối: Anh Nhật Minh)
 
Thư điện tử:
- Anh Hà Trần Nhật Minh – Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp: minhhtn@moit.gov.vn
- Anh Nguyễn Thanh Cương – Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ: cuongnth@moit.gov.vn
 

Cục Phòng vệ thương mại

 
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)

Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (024) 22202108 Fax: (024) 22202525
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc
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