
 
 

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 6 năm 2022 
V/v cho ý kiến về đề nghị miễn trừ đối với 
sản phẩm dây thép hợp kim nhập khẩu để 

sản xuất bùi nhùi cọ xoong. 

 

 

Kính gửi:  
- Hiệp hội Thép Việt Nam; 
- Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam; 
- Công ty CP Tập đoàn Kim Tín; 
- Công ty CP Que hàn điện Việt Đức. 

 
 

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ 
áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm dây thép hợp 
kim thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định số 706/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 
năm 2022 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản 
phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa. Sản phẩm đề nghị miễn trừ có đặc điểm như sau: 

 Tên gọi: Dây thép hợp kim, đã gia công, chưa tráng phủ mạ. 

 Mác thép: TCBS 

Tiêu chuẩn: Q/TB3049-2013 

 Mục đích sử dụng: Sử dụng để sản xuất bùi nhùi cọ xoong 

 Khối lượng đề nghị miễn trừ: khoảng 1.500 tấn/năm 

 Mã HS: 7229.90.20 

 Đặc tính vật lý:  

- Kích thước: đường kính 0,7 mm 

Đặc tính Test name Kết quả 
Result 

Giới hạn chảy Yield Strength (N/mm2) 296 

Độ bền kéo Tensile Strength (N/mm2) 503 

Độ dãn dài Elongation (%) 42 
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Thành phần hóa học: 

Tên nguyên tố hóa 
học 

Ký hiệu Chỉ số (%) 

Carbon C Min 0,011  

Silic Si 0,71  

Mangan Mn 0,33 

Photpho P 0,016 

Lưu huỳnh S 0,001 

Niken Ni 0,0388 

Crom Cr 9,54  

Molybdenum Mo 0,167  

Nitơ N 0,02 

Doanh nghiệp đề nghị miễn trừ cho rằng sản phẩm dây thép hợp kim có 
mác thép, tiêu chuẩn, mục đích sử dụng, đặc tính vật lý và thành phần hóa học 
theo như mô tả trên (trong đó đặc biệt là thành phần Crom và Silic) không phải 
là sản phẩm vật liệu hàn bị áp dụng biện pháp CBPG tạm thời theo Quyết định 
số 706/QĐ-BCT.  

Để có căn cứ xem xét đề nghị miễn trừ của doanh nghiệp, Cục PVTM 
trân trọng đề nghị Quý hiệp hội và Quý công ty cung cấp một số thông tin sau: 

- Ý kiến về việc miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm nêu 
trên; 

- Các đặc điểm về đặc tính vật lý, thành phần hóa học cụ thể cho thấy sản 
phẩm đề nghị miễn trừ có sự khác biệt với sản phẩm vật liệu hàn bị áp dụng 
thuế CBPG; 

- Trong trường hợp Quý hiệp hội và Quý công ty phản đối việc miễn trừ 
do sản phẩm có sự tương đồng hoàn toàn về đặc tính vật lý, thành phần hóa học 
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với sản phẩm vật liệu hàn bị áp dụng thuế CBPG, đề nghị Quý hiệp hội và Quý 
công ty cho biết thông tin về khả năng sản xuất, cung ứng các sản phẩm đề nghị 
miễn trừ của ngành sản xuất trong nước. Nếu đã sản xuất, cung ứng được, đề 
nghị Quý công ty cung cấp thông tin chi tiết về công suất thiết kế, hợp đồng và 
hóa đơn bán hàng của sản phẩm đề nghị miễn trừ. 

Thông tin phản hồi đề nghị gửi về Cục PVTM trước ngày 01 tháng 7 
năm 2022. Sau thời hạn này, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Cục PVTM 
hiểu rằng Quý hiệp hội và Quý công ty không có ý kiến đối với việc miễn trừ 
sản phẩm nêu trên.  

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Chị Lê Thị Kim Phụng, chuyên viên Phòng 
Điều tra bán phá giá và trợ cấp, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 
điện thoại: 024.73037898 (Máy lẻ: 112), email: phungltk@moit.gov.vn, 
nghiavt@moit.gov.vn.  

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng; 
- Lưu: VT, P1, P2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Chu Thắng Trung 
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