
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                 /PVTM-P1 Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với một số sản phẩm 

thép cán nguội 

 

 

Kính gửi:   

  - Hiệp hội Thép Việt Nam; 

     - Các doanh nghiệp sản xuất trong nước. 

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 

3390/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm 

thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa. 

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được đơn đề nghị miễn 

trừ đối với 02 sản phẩm thép cán nguội với mô tả cụ thể như sau: 

1. Thép cán nguội để sản xuất lưỡi dao cắt cỏ: 

a. Mô tả sản phẩm: Thép cán nguội dạng đai và dải, chưa phủ mạ tráng 

không hợp kim độ cứng HRC47-48, hàm lượng carbon > 0,25%, dùng để sản xuất 

lưỡi dao cắt cỏ. 

- Đặc tính vật lý:  

 Giới hạn bền kéo (mpa) ≥ 1442.  

 Độ cứng (HB) từ 423 đến 493. 

- Thành phần hóa học: Cacbon từ 0,62 - 0,7%; Mangan từ 0,9 – 1,2%; Silic 

từ 0,17 – 0,37%; Photpho và lưu huỳnh ≤ 0,035%; Chrom và đồng ≤ 0,25%; 

Nickel ≤ 0,3%. 

- Kích thước: Độ dày: 1,4 mm - 2,2 mm 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: JB/T 8087 - 1999   

Cục PVTM xin gửi kèm tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng trong hồ sơ đề 

nghị miễn trừ. 

b. Mục đích sử dụng: Sản xuất lưỡi dao cắt cỏ, phát cỏ phục vụ trong nông 

nghiệp. 

c. Khối lượng đề nghị miễn trừ:  khoảng 600 tấn/năm. 

d. Mã HS: 7211.29.20  



 

2. Thép cán nguội để sản xuất lưỡi cưa gỗ: 

a. Mô tả sản phẩm: Thép không hợp kim (Hàm lượng carbon >0,25% tính 

theo trọng lượng), dạng đai và dải, không gia công quá mức cán nguội, chưa sơn, 

tráng phủ hoặc mạ; độ dày: 0,55mm - 1,25mm, chiều rộng: 12 mm - 125 mm; 

dùng để sản xuất lưỡi cưa gỗ. 

- Đặc tính vật lý: Độ kéo dãn 132-145kg/mm. Độ cứng từ 43-48 HRC. 

- Thành phần hóa học: Carbon 0,65%; Silic từ 0,22-0,23%; Mangan từ 

0,98-1,03%; Photpho từ 0,0015-0,017%; Lưu huỳnh từ 0,001-0,016%. 

- Kích thước: Độ dày từ 0,55-1,25mm; Độ rộng từ 12-125mm; Dạng cuộn 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Grade 65Mn; GB 9060-88 và JB/T 8087-1999. 

Cục PVTM xin gửi kèm tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng trong hồ sơ đề 

nghị miễn trừ. 

b. Mục đích sử dụng: Sản xuất lưỡi cưa gỗ. 

c. Khối lượng đề nghị miễn trừ: khoảng 200 tấn/năm. 

d. Mã HS: 7211.29.20  

Để có căn cứ xem xét đề nghị miễn trừ (có hạn chế về khối lượng, số lượng 

hàng hóa được miễn trừ, mục đích được miễn trừ) của các doanh nghiệp như trên, 

Cục PVTM trân trọng đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

thu thập và xác nhận một số thông tin sau: 

- Ngành sản xuất thép trong nước đã sản xuất được loại sản phẩm như trên 

hoặc sản phẩm tương tự với loại nêu trên chưa? Nếu có, đề nghị cung 

cấp thông tin chi tiết về nhà sản xuất, công suất thiết kế, hợp đồng và hóa 

đơn bán hàng của loại sản phẩm hoặc sản phẩm tương tự với loại sản 

phẩm nêu trên. 

- Nêu ý kiến, quan điểm của ngành sản xuất trong nước và Hiệp hội về 

việc đề nghị miễn trừ sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu nêu trên của 

các doanh nghiệp nhập khẩu. 

Cục PVTM đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất trong nước hỗ 

trợ gửi các thông tin trên trước ngày trước ngày 21 tháng 4 năm 2021. Sau thời 

hạn này, nếu không nhận được ý kiến trả lời, Cục PVTM hiểu rằng Hiệp hội và 

các doanh nghiệp sản xuất trong nước không có ý kiến đối với việc miễn trừ.  

 

 



 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

Cục Phòng vệ thương mại, 23 Ngô Quyền, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.7303.7898 (ext. 111) - Chị Phượng Trang. 

Email: nghiavt@moit.gov.vn; trangntph@moit.gov.vn.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng; 

- Lưu: VT, P1. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phạm Châu Giang 
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