BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

THÉP HÌNH CHỮ H

Biên bản tham vấn công khai
Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với
một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc
(mã vụ việc AD03)

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu
vào Việt Nam
- Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng
hóa nhập khẩu vào Việt Nam
THÔNG TIN CHUNG:
- Ngày 07 tháng 7 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Cơ quan điều tra) nhận
được hồ sơ của công ty TNHH Posco SS Vina (sau đây gọi tắt là PSSV) đại diện
cho ngành sản xuất trong nước yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối
với sản phẩm thép hình chữ H, có mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90 từ
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Trung Quốc) nhập khẩu
vào Việt Nam, với cáo buộc cản trở đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất
trong nước.
- Ngày 05 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số
3993/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số
mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc (mã
vụ việc AD03).
- Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bô Công Thương ban hành Quyết định số
957/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép
hình chữ H bị điều tra.
- Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Cơ quan điều tra đã tổ chức phiên tham vấn
công khai với các bên liên quan tới quá trình điều tra để tạo điều kiện cho các bên
trình bày ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết trước khi Cơ quan điều tra ban hành
kết luận cuối cùng.
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PHẦN I. KHAI MẠC PHIÊN THAM VẤN
Phó Cục trưởng Cục QLCT – Chủ trì Phiên tham vấn phát biểu khai mạc đồng
thời phổ biến một số quy định trong Phiên tham vấn, cụ thể:
- Căn cứ của Phiên tham vấn: Điều 14 Pháp lệnh số 20/2004/PLUBTVQH11; Điều 29 Nghị định số 90/2005/NĐ-CP
- Mục đích của Phiên tham vấn: Tạo điều kiện cho các bên trình bày quan
điểm và cung cấp thông tin cần thiết một cách công khai trước khi ban hành kết
luận cuối cùng.
- Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Việt
- Yêu cầu về nộp văn bản, tài liệu: Các bên liên quan tham gia có thể nộp bản
trình bày dưới dạng văn bản trong vòng 7 ngày làm việc (các bên liên quan không
phát biểu trong buổi tham vấn cũng có quyền nộp ý kiến bình luận).
- Quyền lợi của các bên liên quan không tham gia phiên tham vấn: Các bên
liên quan không bắt buộc phải có mặt tại cuộc tham vấn; nếu bên nào không có mặt
tại cuộc tham vấn thì lợi ích của họ liên quan đến biện pháp tự vệ vẫn được bảo
đảm.
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PHẦN II. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA
Phó Trưởng phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp
trong nước trình bày tóm tắt một số nội dung vụ việc, bao gồm:
- Thông tin chung về vụ việc
- Hàng hóa bị điều tra
- Giai đoạn điều tra và kết luận điều tra sơ bộ
- Kết quả thẩm định hồ sơ
- Thẩm tra tại chỗ
- Các thủ tục tiếp theo
(Bài trình bày của Cơ quan điều tra đính kèm trong Phụ lục I)
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PHẦN III. QUAN ĐIỂM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN1
1. Ngành sản xuất trong nước
Đại diện công ty trình bày về tính cần thiết của việc áp dụng thuế chống bán
phá giá và hiện trạng tổn thất của doanh nghiệp, sự đầu tư và công nghệ của công
ty, sự mất an toàn của các công trình xây dựng khi sử dụng thép hình chữ H sai quy
cách về tiêu chuẩn, kém chất lượng và có giá bán thấp.
(Bài trình bày của công ty TNHH Posco SS Vina đính kèm trong Phụ lục II)
Công ty Trang luật là đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Posco SS
Vina. Tại bài trình bày, công ty giải trình lý do ví sao việc nhập khẩu hàng hóa từ
Trung Quốc là nguyên nhân ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước
và việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá là cách duy nhất giúp ngành sản xuất
trong nước phát triển bình thường.
Công ty Luật TNHH Trang luật thay mặt công ty Posco SS Vina khẩn thiết
kêu gọi giúp đỡ, đưa ra phán quyết công bằng và nhanh chống để doanh nghiệp
được bảo vệ khỏi hành vi bán phá giá.
(Bài trình bày của công ty Luật TNHH Trang luật đính kèm trong Phụ lục III)
2. Nhà sản xuát/xuất khẩu nước ngoài
2.1. Công ty Jinxi (Trung Quốc)
Công ty tư vấn GH là đại diện công ty Jinxi trình bày một số ý kiến liên quan
tới cách tính toán biên độ chống bán phá giá của Cơ quan điều tra như là lợi nhuận,
các khoản giảm trừ (thuế và phí phát sinh), thuế VAT… Công ty đề nghị Cơ quan
điều tra xem xét kỹ lưỡng các tính toán liên quan tới vụ việc trước khi đưa ra mức
thuế chống bán phá giá tại kết luận cuối cùng.
(Bài trình bày của công ty Jinxi đính kèm trong Phụ lục IV)
2.2. Công ty Rizhao (Trung Quốc)

Cục QLCT đính kèm các bài trình bày đầy đủ của các bên liên quan ở phụ lục của Biên bản này. Trường hợp các
bên liên quan có trình bày ý kiến tại Phiên tham vấn công khai mà không có bài trình bày kèm theo có nghĩa rằng các
bên liên quan đó không gửi bài trình bày dạng văn bản theo hướng dẫn của Cục QLCT.
1
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Công ty Luật TNHH ANT là đại diện của của công ty Rizhao trình bày ý kiến
liên quan tới việc công ty Bright Ruby – công ty thương mại không liên kết của
công ty Rizhao đã nộp bản trả lời câu hỏi điều tra. Bên cạnh đó, công ty đề nghị Cơ
quan điều tra tính toán biện bộ phá giá theo từng mã sản phẩm.
(Bài trình bày của công ty Rizhao đính kèm trong Phụ lục V)
3. Nhà nhập khẩu (Công ty CP Kim khí Việt Hàn)
Công ty CP Kim khí Việt Hàn là nhà nhập khẩu duy nhất có ý kiến về việc
ngành sản xuất trong nước chưa sản xuất được các kích cỡ thép hình chữ H có
chiều rộng lớn hơn 300mm và chiều cao lớn hơn 700mm. Bên cạnh đó, công ty đưa
ra kiến nghị về việc hoàn thuế tạm thời trong trường hợp thuế chống bán phá giá
chính thức không được áp dụng đối với các kích cỡ thép hình chữ H mà ngành sản
xuất trong nước chưua sản xuất được.
(Bài trình bày của Công ty CP Kim khí Việt Hàn đính kèm trong Phụ lục VI)
4. Hiệp hội Thép Việt Nam
Hiệp hội Thép Việt Nam nhận định chung về tính hình phát triển công nghiệp
thép nói chung cũng như thép hình và thép hình chữ H nói riêng trong thời gian
qua. Hiệp hội đưa ra nhiều thông số kỹ thuật về năng lực sản xuất, bán hàng, nhập
khẩu thép hình chữ H trong giai đoạn 2011 – 2016.
Hiệp hội bày tỏ quan điểm ủng hộ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá
kịp thời nhằm tạo điều kiện cho ngành công nghiệp sản xuất thép hình chữ H tồn
tại và phát triển. Tuy nhiên, Hiệp hội cho rằng các biện pháp này mang tính ngắn
hạn, các doanh nghiệp cần tận dụng để nâng cao hiểu qua sản xuất kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng cho rằng ngành sản xuất
trong nước đã sản xuất được thép hình chữ H chất lượng cao trong khi một số sản
phẩm kém chất lượng của Trung Quốc có thể gây ra nguy cơ sự cố cho các tòa nhà
cao tầng và các công trình xây dựng.
Hiệp hội kiến nghị xem xét và có quyết định bao vệ ngành sản xuất trong nước
trước các hành vi thương mại không công bằng, giúp cho ngành phát triển ổn định,
giảm bớt khó khăn trước mắt và phát triển bền vững.
(Bài trình bày của Hiệp hội Thép Việt Nam đính kèm trong Phụ lục VII)
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PHẦN IV. BẾ MẠC PHIÊN THAM VẤN
Sau Phiên tham vấn, Cơ quan điều tra sẽ hoàn thành kết luận điều tra cuối
cùng và gửi dự thảo để các bên liên quan đóng góp ý kiến.
Cơ quan điều tra sẽ xem xét một cách thỏa đáng và khách quan quan điểm của
các bên nêu ra trong Phiên tham vấn, đồng thời đảm bảo quy trình điều tra được
tiến hành theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế2 mà
Việt Nam là thành viên.
__________________

Điều ước quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước,
hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là điều ước quốc tế đang có hiệu
lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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