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 QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VỤ VIỆC 

 Cơ sở pháp lý 

 Việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong vụ việc này được tiến 

hành trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng vệ thương mại, 

bao gồm: 

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

- Nghị định số 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 (sau đây được gọi là “Nghị định 10/2018/NĐ-CP”); 

- 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 Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương 

mại; 

- Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 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;  

- Quyết định số 947/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với 

một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 

Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a; và 

- Quyết định số 263/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá 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. 

 Việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá cũng đồng thời tuân thủ các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết, bao gồm: 

- Hiệp định số 261/WTO/VB về Chống bán phá giá – Thực thi Điều VI của 

Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại GATT 1994. 

- Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). 



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

2 

 

- Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA). 

- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

 Tiếp nhận Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp CBPG 

 Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương (sau 

đây gọi là Cơ quan điều tra – CQĐT) nhận được Hồ sơ đề nghị điều tra, áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có 

xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Vương quốc Thái Lan 

(Thái Lan) và Ma-lai-xi-a (sau đây gọi là Hồ sơ yêu cầu). Bên yêu cầu trong vụ 

việc là đại diện của ngành sản xuất trong nước (Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim 

Tín)-. 

 Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Cục PVTM có công văn 398/PVTM-P1 đề nghị 

bên yêu cầu bổ sung, điều chỉnh để làm rõ một số nội dung về hàng hóa bị điều 

tra, phương pháp và cơ sở xác định biên độ bán phá giá và thiệt hại của ngành sản 

xuất trong nước.  

 Ngày 29 tháng 6 năm 2020, bên yêu cầu đã nộp hồ sơ bổ sung lần thứ nhất theo 

đề nghị tại công văn số 398/PVTM-P1.  

 Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Cục PVTM có công văn số 543/PVTM-P1 đề nghị 

bên yêu cầu bổ sung, điều chỉnh để làm rõ một số nội dung về vấn đề thiệt hại của 

ngành sản xuất trong nước.  

 Ngày 4 tháng 9 năm 2020, bên yêu cầu đã nộp hồ sơ bổ sung lần thứ hai theo 

đề nghị tại công văn số 543/PVTM-P1.  

 Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Cục PVTM có công văn số 775/PVTM-P1 về việc 

đề nghị bổ sung hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp CBPG. 

 Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Cục PVTM nhận được Hồ sơ bổ sung lần thứ ba 

theo đề nghị tại công văn số 775/PVTM-P1. 

 Sau quá trình trao đổi với Bên yêu cầu, nhằm đính chính lại các thông tin, 

ngày 22 tháng 01 năm 2021, Cục đã nhận được Hồ sơ bổ sung yêu cầu điều tra áp 

dụng biện pháp CBPG đối với một số chủng loại vật liệu hàn. 

 Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Cục PVTM có công văn số 54/PVTM-P1 xác 

nhận Hồ sơ yêu cầu đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật chống bán 

phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 
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 Ban hành Quyết định điều tra CBPG 

 Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Cục PVTM có công văn số 68/PVTM-P1 gửi 

Tổng cục Hải quan, công văn số 69/PVTM-P1 gửi các doanh nghiệp sản xuất 

trong nước và công văn số 70/PVTM-P1 gửi Cục Công nghiệp, Vụ Khoa học 

Công nghệ (Bộ Công Thương), Hiệp hội Thép, Hội Khoa học Kỹ thuật hàn Việt 

Nam đề nghị cung cấp thông tin về sản phẩm vật liệu hàn và ngành sản xuất trong 

nước. 

 CQĐT nhận được công văn số 165/CN-KSLK ngày 24 tháng 02 năm 2021 

của Cục Công nghiệp, công văn số 103/CV-KHCN ngày 03 tháng 03 năm 2021 

của Vụ Khoa học và Công nghệ, công văn ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Công 

ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Công ty CP Que hàn 

Việt Đức, công văn số 2548/TXNK-PL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Cục Thuế 

xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan phản hồi đề nghị cung cấp thông tin trong các 

công văn liên quan của Cục PVTM. 

 Trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ của CQĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2021, 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 947/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: 

AD15). 

 Ngày 19 tháng 3 năm 2021, CQĐT có thư gửi các Đại sứ quán Cộng hoà nhân 

dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam thông báo về 

việc tiến hành điều tra. 

 Thời kỳ điều tra (POI) 

 Điều 34 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định như sau về thời kỳ điều tra: 

“1. Thời kỳ điều tra để xác định việc bán phá giá, trợ cấp là 12 tháng. Trong 

trường hợp đặc biệt, Cơ quan điều tra có thể xác định một thời kỳ điều tra khác 

nhưng không ít hơn 06 tháng. 

2. Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại ít nhất là 03 năm và phải bao gồm 

toàn bộ thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá, trợ cấp. Trong trường 

hợp bên liên quan có thời gian hoạt động ít hơn 03 năm, dữ liệu thu thập sẽ là 

toàn bộ thời gian hoạt động của bên liên quan đó tính đến thời điểm có quyết định 

điều tra.” 



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

4 

 

 Trong vụ việc này, thời kỳ điều tra được xác định như sau: 

(i) Thời kỳ điều tra xác định biên độ bán phá giá từ ngày 01 tháng 01 năm 

2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 (“POI”); 

(ii) Thời kỳ điều tra xác định thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước: 

- POI: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 

- POI-1: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

- POI-2: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018; 

- POI-3: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

 Bản câu hỏi điều tra 

 Ngày 02 tháng 4 năm 2021, CQĐT có công văn số 200/PVTM-P1 ban hành 

bản câu hỏi điều tra cho ngành sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập 

khẩu hàng hóa bị điều tra. Thời hạn trả lời là 17h00 ngày 07 tháng 5 năm 2021 

(theo giờ Hà Nội). 

 Cùng ngày, CQĐT có công văn số 201/PVTM-P1 ban hành bản câu hỏi điều 

tra về lượng và giá trị cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài. Thời hạn trả lời là 

17h00 ngày 19 tháng 4 năm 2021 (theo giờ Hà Nội). Sau khi kết thúc thời hạn quy 

định, Cục PVTM đã nhận được 05 bản trả lời bản câu hỏi điều tra về lượng và giá 

trị của 05 nhóm doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Trung Quốc, Thái Lan và 

Ma-lai-xi-a. 

 Ngày 27 tháng 5 năm 2021, CQĐT có công văn số 380/PVTM-P1 ban hành 

bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài. Thời hạn để trả lời 

bản câu hỏi điều tra là 17h00 ngày 05 tháng 7 năm 2021 (theo giờ Hà Nội). 

 CQĐT có công thư gửi các Đại sứ quán Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Vương 

quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a tại Việt Nam về việc ban hành bản câu hỏi điều tra 

và gửi kèm danh mục các nhà xuất khẩu lớn do Bên yêu cầu thu thập được. CQĐT 

cũng đăng tải thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương 

và Cục Phòng vệ thương mại.  

 Sau khi ban hành bản câu hỏi điều tra, CQĐT nhận được đề nghị gia hạn của 

một số bên liên quan và đã chấp nhận gia hạn thời hạn trả lời. Thông báo gia hạn 

đã được gửi đến các Bên liên quan và đăng tải công khai trên trang thông tin điện 

tử của Cục PVTM. 
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 Sau khi kết thúc thời hạn trả lời bản câu hỏi (sau khi được gia hạn), CQĐT đã 

nhận được bản trả lời của các doanh nghiệp sau: 

 Công ty sản xuất trong nước  

STT Tên công ty 

1 Công ty CP Kim Tín Hưng Yên 

2 Công ty CP Tập đoàn Kim Tín 

3 Công ty CP Kim Tín (Kim Tín Hà Nội) 

4 Công ty CP Kim Tín Đà Nẵng 

5 Công ty CP que hàn điện Việt Đức 

 Công ty sản xuất/xuất khẩu nước ngoài 

STT Tên công ty 

TRUNG QUỐC 

1.  Lincoln Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd 

MA-LAI-XI-A 

2.  Kiswel Sdn. Bhd 

THÁI LAN 

3.  Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd 

 Công ty nhập khẩu 

STT Tên công ty 

1.  Công ty TNHH Sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam 

2.  Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Jisteel 

3.  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vinh Phúc 

4.  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Nam 

5.  Công ty Cổ phần Hán Vinh 

 Ngày 11 tháng 10 năm 2021, nhằm làm rõ thêm một số thông tin của ngành 

sản xuất trong nước, CQĐT gửi Bản câu hỏi điều tra bổ sung tới Công ty Cổ phần 

que hàn điện Việt Đức. Tuy nhiên, CQĐT đã không nhận được bản trả lời bổ sung 

của doanh nghiệp sản xuất nói trên. 
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 Ngày 28 tháng 12 năm 2021, nhằm làm rõ thêm một số thông tin của ngành 

sản xuất trong nước, CQĐT gửi Bản câu hỏi điều tra bổ sung tới nhóm các Công 

ty  Kim Tín. CQĐT đã nhận được tất cả bản trả lời bổ sung của các doanh nghiệp 

sản xuất nói trên. 

 Thẩm tra các công ty sản xuất trong nước và công ty nhập khẩu 

 CQĐT đã tiến hành thẩm tra các công ty sản xuất trong nước và công ty nhập 

khẩu từ ngày 16 tháng 02 năm 2022 đến ngày 03 tháng 06 năm 2022. 

STT Công ty Thời gian thẩm tra 

1 
 

Công Ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 16/02/2022 - 18/02/2022 

2 
 

Chi nhánh công ty CP Tập đoàn Kim Tín 

(Kim Tín Long An) 
02/03/2022 - 04/03/2022 

3 
 

Công ty CP Tập đoàn Kim Tín 05/03/2022 

4 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Vinh Phúc 
02/06/2022 

5 Công ty Cổ phần Hán Vinh 03/06/2022 

 Kết luận điều tra sơ bộ và biện pháp CBPG tạm thời 

 Ngày 12 tháng 4 năm 2022, CQĐT đã hoàn tất việc điều tra sơ bộ và có công 

văn báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương về kết luận điều tra sơ bộ vụ việc AD15 

và kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời. 

 Ngày 15 tháng 4 năm 2022, trên cơ sở Báo cáo điều tra sơ bộ, Bộ Công 

Thương ban hành Quyết định số 706/QĐ-BCT 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.   

 Thẩm tra các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài 

 CQĐT đã tiến hành thẩm tra tại chỗ Công ty Kiswel Sdn. Bhd (Ma-lai-xi-a) 

từ ngày 27 tháng 6 năm 2022 đến ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

 Tham vấn công khai 

 Theo quy định, CQĐT đã thông báo cho các bên liên quan về việc tổ chức 

phiên tham vấn công khai vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, CQĐT đã tổ chức phiên 
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tham vấn công khai với các bên liên quan để tạo điều kiện cho các bên trình bày 

ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết trước khi CQĐT ban hành kết luận cuối 

cùng. 

 Ngày 25 tháng 7 năm 2022, CQĐT đã gửi Biên bản phiên tham vấn công khai 

cho các bên liên quan. 
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 HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HÓA 

BỊ ĐIỀU TRA 

 Cơ sở pháp lý 

 Điều 69 Luật Quản lý ngoại thương quy định: 

“Ngành sản xuất trong nước là tập hợp các nhà sản xuất hàng hóa tương 

tự trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc đại diện của họ chiếm tỷ lệ chủ yếu trong 

tổng sản lượng hàng hóa của ngành đó được sản xuất trong nước. Trong trường 

hợp nhà sản xuất trong nước trực tiếp nhập khẩu hàng hóa bị điều tra hoặc có 

mối quan hệ với các nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bị điều tra thì nhà 

sản xuất này có thể không được xem là nhà sản xuất trong nước.” 

 Khoản 2 Điều 4 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định:  

“Khối lượng, số lượng hàng hóa sản xuất chiếm ít nhất 50% tổng khối 

lượng, số lượng hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản 

xuất ở trong nước được coi là chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa 

của ngành sản xuất trong nước theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Quản 

lý ngoại thương. Cơ quan điều tra có thể xem xét tỷ lệ thấp hơn nếu có bằng chứng 

cho rằng tỷ lệ đó đủ để coi là chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa 

của ngành sản xuất trong nước.” 

 Như vậy, ngành sản xuất trong nước phải bao gồm các doanh nghiệp sản xuất 

hàng hóa tương tự với hàng hóa bị điều tra – là cơ sở để xem xét số liệu tương 

ứng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá. Trong trường hợp, không có doanh 

nghiệp trong nước nào sản xuất hoặc không chứng minh được việc sản xuất hàng 

hóa tương tự dựa trên những bằng chứng cụ thể, xác thực, CQĐT sẽ kiến nghị Bộ 

trưởng Bộ Công Thương chấm dứt vụ việc. 

 Để đánh giá tính chất“tương tự” của hai nhóm hàng hóa nêu trên, Điều 69 

Luật Quản lý ngoại tương quy định: 

 “Hàng hóa tương tự là hàng hóa có tất cả các đặc tính giống với hàng hóa 

bị điều tra. Trong trường hợp không có hàng hóa nào như vậy thì hàng hóa tương 

tự là hàng hóa có nhiều đặc tính cơ bản giống với hàng hóa bị điều tra.” 

 Khi hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa bị điều tra không có “tất cả 

các đặc tính giống nhau”, CQĐT đánh giá liệu các đặc tính của hai nhóm hàng 

hóa nêu trên có “tương tự” dựa trên nhưng không giới hạn bởi các tiêu chí sau: 
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- Sự tương tự về tính chất vật lý, hóa học; 

- Sự tương tự về tính thương mại, cách thức lưu thông phân phối trên thị trường; 

- Sự tương tự về chức năng sử dụng, mục đích sử dụng; 

- Sự tương tự về quy trình, công nghệ sản xuất. 

 Hàng hóa nhập khẩu bị điều tra (“hàng hóa bị điều tra”) 

 Nhóm sản phẩm vật liệu hàn bị cáo buộc trong vụ việc này bao gồm hai (02) 

sản phẩm, lần lượt là que hàn inox 308 được phủ chất trợ dung hay còn gọi là que 

hàn inox 308 có bọc thuốc và dây hàn thép không lõi thuốc.  

 Que hàn inox 308 có bọc thuốc 

2.2.1.1. Mô tả chi tiết 

 Tên sản phẩm: Que hàn inox 308 có bọc thuốc; 

 Tên khoa học/ Tên tiếng Anh: Coated electrodes of base metal for electric arc-

welding; 

 Tên thông thường: Que hàn inox 308 

 Que hàn inox 308 có đặc điểm như sau: 

- Que hàn có lõi là thép inox 308; 

- Đường kính lõi thép của que hàn từ 2,0 mm đến 4,0 mm với dung sai là +/-

0,2 mm; 

- Que hàn được phủ thuốc bọc; 

- Thuộc các mã HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00. 

 Các sản phẩm thỏa mãn một trong các điều kiện sau không thuộc phạm vi que 

hàn inox 308 bị điều tra: 

- Que hàn có lõi không phải thép inox 308; 

- Lõi thép inox 308 có đường kính lớn hơn 4,2 mm hoặc nhỏ hơn 1,8 mm;  

- Que hàn không được phủ thuốc bọc. 

2.2.1.2. Đặc tính kỹ thuật 

 Cấu tạo que hàn inox 308 gồm vỏ bọc/phủ thuốc và lõi que hàn: 

- Phần vỏ bọc/phủ thuốc là hỗn hợp các hóa chất, khoáng chất, fero hợp kim và 

chất kết dính. Tùy thuộc vào thành phần vỏ bọc/phủ mà có các ký hiệu A, B, R, O 

hoặc C trên mỗi vỏ hộp que hàn. Chiều dày lớp thuốc bọc/phủ khoảng 1-3 mm.  
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- Phần lõi que là những đoạn dây kim loại có các kích thước cơ bản sau đây: 

Chiều dài que hàn L = 250-500 mm (cho phép L1). Đường kính lõi que d = 2,0-

4,0 mm và cỡ của que hàn được gọi theo đường kính lõi que. Một đầu để trần không 

bọc/phủ thuốc dùng để kẹp kìm hàn từ 15-30 mm, đầu còn lại được vê sạch thuốc 

bọc/phủ với góc vát  = 35o-45o. 

Các thành tố hóa học Niken, Crom và Carbon này giúp loại thép này có khả 

năng chịu ăn mòn cao trong phạm vi nhiệt độ khá rộng, không bị nhiễm từ, mềm 

dẻo, dễ uốn, dễ hàn.  

Bảng 2.1. Yêu cầu thành phần hóa học của que hàn inox 308 

Phân loại 

AWS 

(C) 

Số UNS 

(D) 

Hàm lượng (A,B) 

C Cr Ni Mo 

Nb 

(Cb) 

Plus 

Ta 

Mn Si P S N Cu Khác 

E308-XX W30810 0,08 
18,0–

21,0 

9,0–

11,0 
0,75 . . . 

0,5–

2,5 
1,00 0,04 0,03 . . . 0,75 . . . 

E308H-XX W30810 
0,04–

0,08 

18,0–

21,0 

9,0–

11,0 
0,75 . . . 

0,5–

2,5 
1,00 0,04 0,03 . . . 0,75 . . . 

E308L-XX W30813 0,04 
18,0–

21,0 

9,0–

11,0 
0,75 . . . 

0,5–

2,5 
1,00 0,04 0,03 . . . 0,75 . . . 

E308Mo-

XX 
W30820 0,08 

18,0–

21,0 

9,0–

12,0 

2,0–

3,0 
. . . 

0,5–

2,5 
1,00 0,04 0,03 . . . 0,75 . . . 

E308LMo-

XX(E) 
W30823 0,04 

18,0–

21,0 

9,0–

12,0 

2,0–

3,0 
. . . 

0,5–

2,5 
1,00 0,04 0,03 . . . 0,75 . . . 

 Nguồn: Hồ sơ yêu cầu 

 Que hàn inox 308 thường được chia làm ba (03) loại như sau: 

- Que hàn E308 (carbon trung bình): Thành phần danh nghĩa (tỷ lệ % theo trọng 

lượng) của kim loại hàn này là 19,5 Crôm và 10 Niken. Các điện cực của chế phẩm 

này thường được sử dụng để hàn kim loại cơ bản có thành phần tương tự như AISI 

các loại 301, 302, 304 và 305. 

- Que hàn E308L (carbon thấp): Thành phần của kim loại mối hàn giống như 

E308, ngoại trừ hàm lượng carbon thấp. Hợp kim carbon thấp này không có ứng 

dụng tốt ở nhiệt độ cao như E308H hoặc E347. 

- Que hàn E308H (carbon cao): Các điện cực này giống như E308 ngoại trừ 

hàm lượng carbon kim loại hàn cho phép đã bị hạn chế để loại bỏ các mức carbon 

thấp nhất. Hàm lượng carbon trong khoảng 0,04 đến 0,08 phần trăm cho độ bền 

kéo và độ bền dãn cao hơn ở nhiệt độ cao. Những điện cực này được sử dụng để 

hàn kim loại cơ bản Loại 304H. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_t%E1%BB%AB&action=edit&redlink=1
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2.2.1.3. Mục đích sử dụng chính 

 Vật liệu hàn bổ sung kim loại vào vị trí hàn và bổ sung nguyên tố hợp kim để 

gia tăng tính chất của mối hàn theo yêu cầu sử dụng. Ví dụ: tính chống ăn mòn 

hóa học, tính chịu nhiệt, tính chống mài mòn… Ngoài ra, vật liệu hàn còn tạo môi 

trường bảo vệ để quá trình hàn diễn ra thuận lợi, khử các tạp chất có trong vật liệu 

nền. Vật liệu hàn thường được dùng trong các lĩnh vực sau: kết cấu thép; dầu khí; 

năng lượng; khoáng sản; xi măng; ray xe lửa; cơ khí/Thép, ... 

 Que hàn inox chủ yếu được dùng để hàn vật nền là tấm, ống, thanh với hình 

dạng, kích thước khác nhau hay những vật có chất liệu làm bằng thép không gỉ, 

thép austenite mangan, thậm chí có thể dùng để hàn thép carbon hay thép có thành 

phần hợp kim thấp. Tuy nhiên, que hàn inox sử dụng tốt nhất là cho các sản phẩm 

cùng chất liệu và cùng mác thép không gỉ. Đối tượng sử dụng chính của que hàn 

inox là các nhà thầu công trình xây dựng hoặc người tiêu dùng trực tiếp. So với 

que hàn thép thông thường, việc dùng que hàn inox giúp cho các mối hàn thẩm 

mỹ hơn, có độ bền cao hơn, không bị gỉ sét và quá trình hồ quang cháy cũng ổn 

định và an toàn hơn.  

2.2.1.4. Quy trình sản xuất 

 Chuẩn bị lõi que hàn inox: Lõi que hàn được chế tạo từ phôi thép cán nóng. 

Qua các nguyên công kéo, thu được lõi thép với kích thước đường kính theo quy 

cách xác định. Sau khi kéo, lõi thép inox được đưa vào máy nắn cắt để đạt độ 

thẳng và chiều dài xác định. 

 Chuẩn bị và chế tạo thuốc bọc inox: Các vật liệu sau khi kiểm tra đạt tiêu 

chuẩn được phối trộn với nhau ở trạng thái khô theo một tỷ lệ xác định. Hỗn hợp 

sau khi trộn khô, được tiếp tục trộn ướt với nước thủy tinh và các chất phụ gia 

khác. 

 Bọc thuốc lên lõi que hàn: Thuốc sau khi trộn ướt được ép định hình thành 

viên, sau đó được đưa vào hệ thống ép bọc định hình bề mặt thuốc lên lõi inox. 

Dưới tác dụng của lực ép thì hỗn hợp nguyên liệu được bọc đều lên bề mặt lõi thép 

inox tạo thành các que hàn có thuốc bọc. Que hàn sau khi bọc thuốc được mài đầu 

đuôi và in nhãn hiệu sản phẩm. Sau khi được phơi sấy sơ bộ, que hàn sẽ đưa vào 

sấy nhiệt độ cao đảm bảo độ ẩm cho phép theo quy định.  

 Kiểm tra, phân loại và đóng gói: Que hàn sấy khô, để nguội, kiểm tra, phân 
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loại để đóng gói và chuyển vào kho thành phẩm. 

2.2.1.5. Que hàn inox 308 bị điều tra được phân loại hàng hóa và mức thuế 

nhập khẩu hiện hành như sau: 

Mã số Mô tả hàng hoá Thuế 

ưu đãi 

ATIGA ACFTA CPTPP 

Chương 83 Hàng tạp hóa làm từ kim 

loại cơ bản 

    

8311  Dây, que, ống, tấm, điện cực 

và các sản phẩm tương tự, 

bằng kim loại cơ bản hoặc 

carbide kim loại, được bọc, 

phủ hoặc có lõi bằng chất trợ 

dung, loại dùng để hàn xì, hàn 

hơi, hàn điện hoặc bằng cách 

ngưng tụ kim loại hoặc 

carbide kim loại; dây và que, 

từ 

    

8311.10  - Điện cực bằng kim loại cơ 

bản, đã được phủ chất trợ 

dung, để hàn hồ quang điện: 

    

8311.10.90  - - Loại khác 25% 0% 0% 0% 

8311.30  - Que hàn được phủ, bọc và 

dây hàn có lõi, bằng kim loại 

cơ bản, dùng để hàn chảy, 

hàn hơi hoặc hàn bằng ngọn 

lửa: 

    

  - - Loại khác:     

8311.30.99  - - - Loại khác 15% 0% 0% 0% 

8311.90.00  - Loại khác 25% 0% 0% *1 

 Dây hàn thép đặc không lõi thuốc  

2.2.2.1. Mô tả chi tiết 

 Tên sản phẩm: Dây hàn thép đặc không lõi thuốc; 

 Tên khoa học/ Tên tiếng Anh: Welding steel wire; 

 Tên thông thường: Dây hàn thép 

 
1 Mặt hàng không cam kết về thuế trong Hiệp định 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&chapter=83
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&tariff=8311
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83111090
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83113099
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83119000
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 Dây hàn thép có đặc điểm như sau: 

- Dây hàn có lõi là thép (không bao gồm thép inox); 

- Đường kính lõi thép của que hàn nhỏ hơn hoặc bằng 5,0 mm; 

- Dây hàn được mạ đồng hoặc không mạ; 

- Lõi thép của dây hàn chứa nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) theo khối 

lượng thuộc phạm vi sau: Các-bon (C) từ 0,04% đến 0,2%; Phốt pho (P) nhỏ hơn 

hoặc bằng 0,03%; Lưu huỳnh (S) nhỏ hơn hoặc bằng 0,035%; 

- Thuộc các mã HS: 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 

7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 

8311.90.00. 

 Các sản phẩm thỏa mãn một trong các điều kiện sau không thuộc phạm vi dây 

hàn thép bị điều tra: 

- Có lõi là thép inox hoặc kim loại cơ bản khác không phải là thép; 

- Đường kính lõi thép lớn hơn 5,0 mm; 

- Lõi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) theo 

khối lượng thuộc phạm vi sau: Các-bon (C) lớn hơn 0,2% hoặc Phốt pho (P) lớn 

hơn 0,03% hoặc Lưu huỳnh (S) lớn hơn 0,035% hoặc Crom (Cr) từ 8% trở lên2; 

- Dây hàn có lõi thuốc hoặc dây hàn có lõi là chất trợ dung; 

- Được mạ bằng kim loại cơ bản khác không phải đồng; 

- Dạng thanh, que có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 500 mm. 

2.2.2.2. Đặc tính kỹ thuật 

 Dây hàn đặc được chế tạo bằng phương pháp cán nóng hay kéo từ phôi dây 

kim loại. Cơ tính và các tính chất của kim loại mối hàn phụ thuộc vào thành phần 

kim loại làm dây hàn. Dây hàn có thể được để trần hoặc mạ lớp đồng với độ dày 

khoảng 0,5 m. Dù bề mặt được mạ hay không mạ, dây hàn phải được bảo quản 

tránh bẩn hoặc gỉ để không ảnh hưởng đến đặc tính công nghệ hàn. Dây hàn thép 

có ưu điểm là dễ hàn, dễ sử dụng, ít biến dạng, mối hàn dễ dàng được điền đầy.  

 Công nghệ hàn dây chủ yếu là công nghệ hàn mig/mag. Công nghệ này được 

sử dụng rất nhiều trong các nhà máy hàn kết cấu thép, đóng tàu, dây chuyền hàn 

tự động, do đó dây hàn theo công nghệ này thường được gọi là dây hàn mig/mag, 

dây hàn CO2. 

 
2 Hàm lượng Crom (Cr) được bổ sung theo kết luận của CQĐT tại Mục 6.5 



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

14 

 

Bảng 2.2. Tiêu chuẩn lõi thép sản xuất dây hàn 

TT 
Chủng loại/Tiêu 

chuẩn 

Loại 

thép 

Hàm lượng (%) 

Đặc trưng Có hại Đồng bộ 

C 

Mn Si 

S P Cr Ni Cu 

max max max max max max 

1 

JIS-G3503 

SWRY11- EL12 

(tiêu chuẩn tương 

đương: H08A) 

Thép 

không 

hợp kim 

0,09 

0,30 

~ 

0,55 

0,03 

max, 
0,03 0,03 - - 0,2 

2 

AWS/ER70S-6 

GB/ER50S-6, 

GB/ER50-6E 

Thép 

hợp kim 
0,12 

1,40-

1,85 

0,80-

1,15 
0,03 0,03 - - 0,2 

3 
GB/H08MnA 

AWS/EM12 

Thép 

không 

hợp kim 

0,12 
0,80-

1,25 

0,10 

max. 
0,03 0,03 0,2 0,3 0,2 

4 
GB/H10Mn2 

AS/EH14 

Thép 

hợp kim 
0,2 

1,50-

1,90 

0,1 

max. 
0,03 0,03 0,2 0,3 0,2 

2.2.2.3. Mục đích sử dụng chính 

57. Dây hàn thép chủ yếu dùng hàn hồ quang điện, cho vật liệu thép carbon thấp 

trong đóng tàu, kết cấu, xây dựng... 

2.2.2.4. Quy trình sản xuất 

 Dây hàn được chế tạo từ phôi thép cán nóng, chạy qua các thiết bị uốn cưỡng 

bức và chổi thép chà xát bề mặt, các lớp gỉ sét bề mặt được bóc tẩy sạch. Sau khi 

chạy qua thiết bị kéo, kích thước đường kính dây được thu nhỏ theo quy cách xác 

định. Sau khi kéo nhỏ, lõi thép được tẩy rửa lần nữa và thu vào cuộn bán thành 

phẩm. 

 Dây thép được tiếp tục chà xát, tẩy rửa nước nóng, hóa chất và đánh bóng đảm 

bảo chất lượng bề mặt đạt yêu cầu theo dây chuyền liên tục.  

 Dây thép được phủ mạ chất bảo vệ bề mặt. Chất phủ mạ là lớp đồng mỏng 

0,5µm được mạ theo kỹ thuật hóa mạ đảm bảo lớp mạ mỏng, phủ đều và bền chắc.  

 Dây mạ tiếp tục được kéo chuốt và sấy khô để đảm bảo độ bóng và chắc. 
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 Dây hàn được đóng cuộn, phủ lớp phòng ẩm và đóng gói thành phẩm. 

2.2.2.5. Hàng hóa bị điều tra được phân loại hàng hóa và mức thuế nhập khẩu 

hiện hành như sau: 

Mã số Mô tả hàng hoá Thuế 

ưu đãi 

ATIGA ACFTA CPTPP 

Chương 72 Sắt và thép     

7217 Dây của sắt hoặc thép không 

hợp kim. 

    

7217.10 - Không được mạ hoặc tráng, 

đã hoặc chưa được đánh 

bóng: 

    

7217.10.103 - - Có hàm lượng carbon dưới 

0,25% tính theo trọng lượng 

15% 0% 0% 8,1% 

7217.30 - Được mạ hoặc tráng kim 

loại cơ bản khác: 

    

  - - Có hàm lượng carbon dưới 

0,25% tính theo trọng lượng: 

    

7217.30.19 - - - Loại khác 15% 0% 0% 5,4% 

7217.90 - Loại khác:     

7217.90.10 
- - Có hàm lượng carbon dưới 

0,25% tính theo trọng lượng 
10% 0% 0% 5,4% 

7229 Dây thép hợp kim khác.     

7229.20.00 - Bằng thép silic-mangan 0% 0% 0% 0% 

7229.90 - Loại khác:     

7229.90.20 - - Mặt cắt ngang không quá 

5,5 mm 

0% 0% 0% 0% 

 - - Loại khác:     

7229.90.994 - - - Loại khác 0% 0% 0% 0% 

Chương 83 Hàng tạp hóa làm từ kim 

loại cơ bản 

    

8311  Dây, que, ống, tấm, điện cực 

và các sản phẩm tương tự, 

bằng kim loại cơ bản hoặc 

carbide kim loại, được bọc, 

phủ hoặc có lõi bằng chất trợ 

dung, loại dùng để hàn xì, 

    

 
3 Sản phẩm có mã HS trên đang bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với 

sản phẩm thép cuộn, thép dây 
4 Sản phẩm có mã HS trên đang bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với 

sản phẩm thép cuộn, thép dây 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&chapter=72
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&tariff=7217
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=72171010
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=72173019
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=72179010
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&tariff=7229
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=72292000
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=72299020
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=72299099
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&chapter=83
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=Structure&tariff=8311
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hàn hơi, hàn điện hoặc bằng 

cách ngưng tụ kim loại hoặc 

carbide kim loại; dây và que, 

từ 

8311.10  - Điện cực bằng kim loại cơ 

bản, đã được phủ chất trợ 

dung, để hàn hồ quang điện: 

    

8311.10.10  - - Dạng cuộn 25% 0% 0% 0% 

8311.10.90  - - Loại khác 25% 0% 0% 0% 

8311.30  - Que hàn được phủ, bọc và 

dây hàn có lõi, bằng kim loại 

cơ bản, dùng để hàn chảy, 

hàn hơi hoặc hàn bằng ngọn 

lửa: 

    

  - - Loại khác:     

8311.30.91  - - - Dạng cuộn 15% 0% 0% 0% 

8311.30.99  - - - Loại khác 15% 0% 0% 0% 

8311.90.00  - Loại khác 25% 0% 0% *5 

 

 Hàng hóa tương tự sản xuất trong nước (“hàng hóa tương tự”) 

 Que hàn inox 308 có bọc thuốc 

2.3.1.1. Mô tả chi tiết 

 Tên sản phẩm: Que hàn inox 308 có bọc thuốc; 

 Tên khoa học/ Tên tiếng Anh: Coated electrodes of base metal for electric arc-

welding; 

 Tên thông thường: Que hàn inox 308 

2.3.1.2. Đặc tính kỹ thuật 

 Việt Nam có 02 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đang hiện hành liên quan đến 

các sản phẩm que hàn điện: 

- TCVN 3223:2000 Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim 

thấp – ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung; 

 
5 Mặt hàng không cam kết về thuế trong Hiệp định 

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83111010
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83111090
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83113091
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83113099
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx?portlet=DetailsImportTax&code=83119000
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- TCVN 3909:2000 Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim 

thấp – phương pháp thử. 

 Que hàn inox 308 sản xuất tại Việt Nam hiện nay phù hợp với các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn trong nước và quốc tế như sau: 

- Quy chuẩn Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và 

đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013; 

- Tiêu chuẩn Mỹ ASME/AWS: E308–16; 

- Tiêu chuẩn Nhật JIS: D308–16. 

2.3.1.3. Mục đích sử dụng chính 

 Que hàn inox 308 có thể ứng dụng hàn cho thép chứa 18%Cr và 8%Ni như 

inox 201, 302, 304, 305, 308, bao gồm 03 loại chính như sau: 

- Que hàn inox 308L: có thành phần Carbon thấp (Carbon max 0.04%; 

Molypden max 0,75%). Loại này dùng để hàn chi tiết máy bằng inox cần độ dẻo 

cao; 

- Que hàn inox 308H: có thành phần Carbon cao (Carbon 0,04-0,08%, 

Molypden max 0,75%). Loại này dùng để hàn chi tiết máy bằng inox chịu lực cao/ 

cần độ cứng cao; 

- Que hàn inox 308/308Mo: Dùng để hàn vật liệu ASTM CF8M - thép không 

gỉ dạng đúc. 

2.3.1.4. Quy trình sản xuất: 

 Về cơ bản, quy trình sản xuất que hàn inox 308 của Việt Nam cũng tương tự 

như của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra, bao gồm các công đoạn chính: chuẩn bị 

lõi que hàn inox; chuẩn bị và chế tạo thuốc bọc inox; bọc thuốc lên lõi que hàn; 

kiểm tra, phân loại và đóng gói. 

 Dây hàn thép đặc không lõi thuốc  

2.3.2.1. Mô tả chi tiết 

 Tên sản phẩm: Dây hàn thép đặc không lõi thuốc; 

 Tên khoa học/ Tên tiếng Anh: Welding steel wire; 

 Tên thông thường: Dây hàn thép 

 Trong số chủng loại về dây hàn thép đặc, doanh nghiệp sản xuất trong nước 

cho biết có sản xuất dây hàn Mag lõi thép và dây hàn Saw. 
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2.3.2.2. Đặc tính kỹ thuật 

 Việt Nam có tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đang hiện hành về các sản phẩm 

dây hàn thép là TCVN 2362:1993: Dây thép hàn 

2.3.2.3. Mục đích sử dụng chính 

 Dây hàn Mag lõi thép là loại dây hàn có hàm lượng carbon thấp, hàm lượng 

Mangan và Silic cao, tạp chất Lưu huỳnh, Photpho vô cùng nhỏ tạo ra mối hàn có 

độ bền và độ dẻo dai cao. Dây hàn Mag lõi thép được sử dụng chủ yếu tại các 

công ty sản xuất linh kiện xe hơi, xe máy, chế tạo cơ khí chính xác, ...  

 Dây hàn Saw là loại dây hàn dùng cho các máy hàn tự động và bán tự động. 

Dây hàn được ứng dụng trong công nghệ hàn chìm dưới lớp thuốc bảo vệ để tạo 

ra mối hàn ổn định, đường hàn nhuyễn sáng. Dây hàn Saw gồm 3 loại EL, EM và 

EH. 

2.3.2.4. Quy trình sản xuất: 

 Về cơ bản, quy trình sản xuất dây hàn thép đặc không lõi thuốc của Việt Nam 

cũng tương tự như của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra, bao gồm các công đoạn 

chính: vệ sinh bề mặt và kéo để thu nhỏ đường kính; chà xát, tẩy rửa, đánh bóng 

để đảm bảo chất lượng bề mặt, phụ mạ bảo vệ bề mặt; kéo chuốt và sấy khô; phủ 

lớp phòng ẩm và đóng gói. 

 So sánh hàng hóa tương tự sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu 

bị điều tra 

STT Tiêu chí so sánh Điểm tương đồng 

1 Tên gọi Vật liệu hàn kim loại 

2 Chủng loại/kiểu Que hàn điện inox 308 có bọc thuốc và Dây hàn thép đặc 

không lõi thuốc 

3 Mã sản phẩm theo 

biểu thuế nhập 

khẩu hiện hành 

7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 7229.90.20, 

7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 

8311.90.00 

4 Mục đích sử dụng 

chính 

- Bổ sung kim loại điền đầy vào vị trí hàn. 
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STT Tiêu chí so sánh Điểm tương đồng 

- Bổ sung nguyên tố hợp kim để gia tăng tính chất 

của mối hàn theo yêu cầu sử dụng. Ví dụ: tính chống ăn 

mòn hóa học, tính chịu nhiệt, tính chống mài mòn… 

- Tạo môi trường bảo vệ để quá trình hàn diễn ra 

thuận lợi, khử các tạp chất có trong vật liệu nền. 

- Sản phẩm được dùng trong các ngành công nghiệp 

cơ khí chế tạo, đóng tàu, xây dựng, sản xuất ô tô,… 

5 Mô tả quy trình 

sản xuất 

- Que hàn: Chuẩn bị lõi que và thuốc bọc, Bọc 

thuốc, Kiểm tra, Đóng gói. 

- Dây hàn: Bóc tẩy vỏ gỉ sét, Kéo nhỏ, Rửa sạch 

đánh bóng, Phủ mạ, Đóng gói. 

 

 CQĐT cho rằng không có đặc điểm khác biệt đáng kể giữa hàng hóa nhập 

khẩu bị điều tra và hàng hóa tương tự sản xuất trong nước.  

 Hàng hóa nhập khẩu bị điều tra và hàng hóa tương tự sản xuất trong nước đều 

được mô tả là que hàn inox 308 có bọc thuốc và dây hàn thép đặc không lõi thuốc, 

có chung những đặc tính cơ bản, đặc tính kỹ thuật, mục đích sử dụng. Do vậy, 

hàng hóa tương tự sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu hoàn toàn có thể 

thay thế cho nhau và là sản phẩm tương tự. 

 Căn cứ theo mô tả về hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và 

của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, CQĐT xác định không có 

sự khác biệt đáng kể nào giữa hàng hóa tương tự sản xuất trong nước và hàng hóa 

nhập khẩu bị điều tra trong vụ việc này. 
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 XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ BÁN PHÁ GIÁ 

 Phương pháp xác định biên độ bán phá giá 

 Đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài nộp bản trả lời câu hỏi điều 

tra, biên độ bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở so sánh giá trị thông thường 

bình quân gia quyền với giá xuất khẩu bình quân gia quyền của tất cả các giao 

dịch xuất khẩu có thể so sánh được. Nếu giá xuất khẩu bình quân gia quyền thấp 

hơn giá trị thông thường bình quân gia quyền thì hàng hóa bị điều tra được xem 

là bán phá giá. 

 Việc so sánh này được thực hiện trên cơ sở cùng một cấp độ thương mại, cùng 

khâu xuất xưởng (ex-factory level) mà các nhà sản xuất/xuất khẩu khai báo với 

CQĐT theo Điều 19 Nghị định 10/2018/NĐ-CP. Để tính toán giá xuất xưởng cho 

mỗi nhà sản xuất/xuất khẩu, CQĐT thực hiện điều chỉnh giảm trừ phù hợp từ giá 

xuất khẩu và giá bán nội địa, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự khác biệt về 

điều kiện bán hàng, thuế, các yếu tố khác ảnh hưởng tới việc so sánh giá. 

 Xác định giá thông thường  

 Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, giá thông thường được 

xác định như sau: 

 Trong trường hợp không có hàng hóa tương tự được bán trên thị trường nội 

địa của nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu bị điều tra hoặc có hàng hóa tương tự được 

bán trên thị trường nội địa của nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu nhưng lượng bán 

không đáng kể (dưới 5% so với tổng khối lượng, số lượng hàng hóa bị điều tra 

xuất khẩu sang Việt Nam), thì giá trị thông thường được xác định theo một trong 

hai phương pháp sau: 

+ Giá xuất khẩu của hàng hóa tương tự sang một nước thứ ba thích hợp với 

điều kiện giá xuất khẩu đó mang tính đại diện;  

+ CQĐT tự xây dựng dựa trên giá thành hợp lý của hàng hóa cộng thêm 

các chi phí hợp lý khác và lợi nhuận ở mức hợp lý dựa trên từng công đoạn từ 

khâu sản xuất đến lưu thông trên thị trường của nước xuất khẩu hoặc nước thứ ba.  

 Trong trường hợp hàng hóa bị điều tra được bán tại thị trường nội địa của 

nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu bị điều tra với lượng bán đáng kể, thì giá trị thông 

thường là giá có thể so sánh được của hàng hóa tương tự đang được bán trên thị 

trường nội địa của nước xuất khẩu trong điều kiện thương mại thông thường. Để 
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xác định liệu hàng hóa tương tự và hàng hóa bị điều tra có được bán trong điều 

kiện thương mại thông thường hay không, CQĐT tiến hành kiểm tra theo các bước 

sau:  

Bước 1 (Kiểm tra các giao dịch đối với nhóm khách hàng độc lập và 

nhóm khách hàng liên kết): CQĐT tiến hành so sánh giá bán bình quân gia 

quyền giữa 2 nhóm khách hàng này. Căn cứ vào mức độ chênh lệch giá, CQĐT 

sẽ quyết định có sử dụng các giao dịch bán hàng cho các khách hàng liên kết hay 

không.  

Bước 2 (Xác định giá trị thông thường): CQĐT so sánh giá bán xuất 

xưởng của hàng hóa bị điều tra và/hoặc hàng hóa tương tự được bán tại thị trường 

nội địa của nước xuất khẩu với chi phí sản xuất thuần (là chi phí sản xuất (“COM”) 

+ SG&A). Căn cứ vào tỉ lệ % khối lượng của các giao dịch không bán dưới giá 

thành so với tổng khối lượng của toàn bộ giao dịch bán hàng nội địa, giá trị thông 

thường cho các nhà sản xuất/xuất khẩu hợp tác được tính toán dựa trên: (i) toàn 

bộ giao dịch bán hàng nội địa; (ii) chỉ những giao dịch nội địa không bán dưới giá 

thành; (iii) giá trị thông thường tự xây dựng.  

 Trên cơ sở đó, CQĐT đã xác định giá trị thông thường như sau: 

i) Nếu tổng lượng bán hàng nội địa chiếm trên 5% tổng lượng bán hàng 

xuất khẩu sang Việt Nam và lượng bán không dưới chi phí sản xuất chiếm trên 

80% tổng lượng bán hàng nội địa thì giá trị thông thường sẽ được tính toán dựa 

trên tất cả các giao dịch nội địa; 

ii) Nếu các tổng lượng bán hàng nội địa chiếm trên 5% tổng lượng bán hàng 

xuất khẩu sang Việt Nam và lượng bán không dưới giá thành chiếm thấp hơn 80% 

nhưng trên 20% tổng lượng bán hàng nội địa thì giá trị thông thường sẽ được tính 

toán dựa trên các giao địch nội địa bán không dưới giá thành; 

iii) Trong trường hợp những giao dịch nội địa có tổng lượng bán hàng 

chiếm trên 5% tổng lượng bán hàng xuất khẩu sang Việt Nam nhưng lượng bán 

trên giá thành nhỏ hơn 20% tổng lượng bán hàng nội địa thì CQĐT xây dựng giá 

trị thông thường bằng giá thành sản phẩm trong nước (đã điều chỉnh hợp lý) + 

lượng SG&A hợp lý + lượng lợi nhuận hợp lý. 

 Xác định giá xuất khẩu 

 Căn cứ Điều 18 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, giá xuất khẩu của hàng hóa bị 
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điều tra là giá bán thực tế hoặc giá phải trả bán cho khách hàng độc lập đầu tiên 

tại Việt Nam. 

 Trong trường hợp các nhà sản xuất/xuất khẩu không hợp tác hoặc hợp tác 

không đầy đủ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết, giá xuất khẩu sẽ 

được tính toán dựa trên những thông tin và tài liệu sẵn có, bao gồm những thông 

tin do các bên liên quan cung cấp, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 

10/2018/NĐ-CP. 

 Tính toán biên độ phá giá chính thức đối với sản phẩm que hàn inox 308 

 Tính toán biên độ bán phá giá chính thức các công ty Ma-lai-xi-a 

3.4.1.1. Công ty Kiswel Sdn. Bhd 

 Trong vụ việc này công ty Kiswel Sdn. Bhd sản xuất và bán hàng hóa thuộc 

đối tượng điều tra trên thị trường nội địa và xuất khẩu sang Việt Nam. 

(a) Giá thông thường 

 Để tính giá thông thường ở cấp độ giá xuất xưởng, các khoản chi phí bán hàng 

trực tiếp, bao gồm: [****] đã được giảm trừ từ giá bán ghi trên hóa đơn tại file dữ 

liệu về bán hàng nội địa (DMSALES) của công ty Kiswel Sdn. Bhd cung cấp 

trong bản trả lời câu hỏi điều tra. 

 Để kiểm tra các giao dịch bán dưới giá thành, Cơ quan điều tra tiến hành so 

sánh giá bán trong nước và chi phí sản xuất mà công ty đã kê khai. 

 Trên cơ sở đó, giá thông thường được xác định dựa trên: 

 i) tất cả các giao dịch bán hàng nội địa của mã sản phẩm có lượng hàng có 

giá bán cao hơn chi phí sản xuất chiếm trên 80% so với tổng lượng bán hàng nội 

địa; 

 ii) chỉ các giao dịch bán hàng nội địa có giá bán cao hơn chi phí sản xuất  

của mã sản phẩm có lượng bán trên giá thành lớn hơn 20% và nhỏ hơn 80% so 

với tổng lượng bán hàng nội địa; 

 iii) trong trường hợp lượng bán hàng có giá lớn hơn chi phí sản xuất nhỏ 

hơn 20% tổng lượng bán hàng nội địa hoặc lượng bán trong nước không đủ tính 

đại diện (tức thấp hơn 5% lượng xuất khẩu bị điều tra) thì giá thông thường được 

tính bằng giá thành sản phẩm trong nước (DMCOM) + lượng SG&A hợp lý + 

lượng lợi nhuận hợp lý dựa trên cơ sở thông tin công ty khai báo. 
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 iv) đối với mã sản phẩm chỉ xuất khẩu mà không bán trong nước thì giá 

thông thường được tính bằng giá thành sản phẩm xuất khẩu (VNCOM) + lượng 

SG&A hợp lý + lượng lợi nhuận hợp lý dựa trên cơ sở thông tin công ty Kiswel 

Sdn. Bhd khai báo. 

 Dựa trên dữ liệu công ty cung cấp tại bản trả lời, Cơ quan điều tra xác định tỷ 

lệ lợi nhuận hợp lý của công ty đối với sản phẩm bán hàng nội địa là [****] và tỷ 

lệ chi phí SG&A là [****]. 

(b) Giá xuất khẩu 

 Công ty Kiswel Sdn. Bhd trực tiếp xuất khẩu hàng hóa bị điều tra sang Việt 

Nam theo điều kiện bán hàng là [****], vì vậy CQĐT thực hiện điều chỉnh các 

chi phí xuất khẩu có liên quan gồm: [****] để đưa giá xuất khẩu về cấp độ xuất 

xưởng dựa trên dữ liệu do công ty cung cấp trong bản trả lời câu hỏi điều tra. 

 Ngoài ra, căn cứ bản trả lời của công ty, CQĐT thực hiện điều chỉnh thêm chi 

phí tín dụng bán hàng trả chậm dựa trên dữ liệu về điều kiện bán hàng của công 

ty.  

(c) Biên độ bán phá giá 

 Dựa trên cơ sở so sánh giá thông thường với giá xuất khẩu mô tả nêu trên, 

CQĐT xác định biên độ bán phá giá đối với sản phẩm que hàn inox 308 của công 

ty Kiswel Sdn. Bhd là [-12,91%]. 

3.4.1.2. Các nhà sản xuất, xuất khẩu khác của Ma-lai-xi-a 

 Trong vụ việc điều tra này, CQĐT không tiến hành chọn mẫu doanh nghiệp 

mà gửi bản câu hỏi cho tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Ma-lai-xi-a mà Bên 

yêu cầu thu thập được thông tin, thông qua Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam. 

Trong số các bản câu hỏi gửi đi, có 01 doanh nghiệp sản xuất của Ma-lai-xi-a trả 

lời bản câu hỏi điều tra.  

 Biên độ bán phá giá áp dụng đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại của 

Ma-lai-xi-a không tham gia vào quá trình điều tra và trả lời bản câu hỏi là biên độ 

bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có của CQĐT. Theo đó, biên 

độ bán phá giá đối với sản phẩm que hàn inox 308 cho các nhà sản xuất/xuất khẩu 

khác từ Ma-lai-xi-a là [12,78%]. 
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 Tính toán biên độ bán phá giá chính thức các công ty Thái Lan 

3.4.2.1. Công ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd 

 CQĐT nhận được bản trả lời câu hỏi của công ty Thai Hansa Welding 

Electrodes Co., Ltd. 

 Sau khi nghiên cứu, rà soát bản trả lời câu hỏi của công ty Thai Hansa 

Welding Electrodes Co., Ltd., CQĐT xác định như sau: 

i) Công ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd. chỉ thực hiện trả lời 

các câu hỏi ở phần A-1, A-2, A-3.4 và F-3.5. Các nội dung khác của bản câu hỏi 

điều tra không được công ty cung cấp, trả lời. 

ii) Công ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd. có cung cấp thông tin 

theo bảng kê khai dữ liệu điện tử theo mẫu của CQĐT. 

iii) Công ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd. không gửi kèm các 

tài liệu phụ lục khác được yêu cầu trong bản câu hỏi điều tra. 

 Theo đó, CQĐT xác định rằng công ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., 

Ltd. không hợp tác đầy đủ với CQĐT trong việc trả lời bản câu hỏi và cung cấp 

thông tin dữ liệu. Do đó, CQĐT sẽ sử dụng dữ liệu sẵn có để tính toán biên độ 

phá giá cho công ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd. 

 Theo đó, biên độ bán phá giá đối với sản phẩm que hàn inox 308 của công 

ty Thai Hansa Welding Electrodes Co., Ltd.là [36,11%]. 

3.4.2.2. Các nhà sản xuất, xuất khẩu khác của Thái Lan 

 Trong vụ việc điều tra này, CQĐT không tiến hành chọn mẫu doanh nghiệp 

mà gửi bản câu hỏi cho tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Thái Lan mà Bên 

yêu cầu thu thập được thông tin, thông qua Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. 

Trong số các bản câu hỏi gửi đi, có 01 doanh nghiệp sản xuất của Thái Lan trả lời 

bản câu hỏi điều tra.  

 Biên độ bán phá giá áp dụng đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại của 

Thái Lan không tham gia vào quá trình điều tra và trả lời bản câu hỏi là biên độ 

bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có của CQĐT. Theo đó, biên 

độ bán phá giá đối với sản phẩm que hàn inox 308 cho các nhà sản xuất/xuất khẩu 

khác từ Thái Lan là [36,11%]. 
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 Tính toán biên độ bán phá giá chính thức các công ty Trung Quốc 

3.4.3.1. Các nhà sản xuất, xuất khẩu của Trung Quốc 

 Trong vụ việc điều tra này, CQĐT không tiến hành chọn mẫu doanh nghiệp 

mà gửi bản câu hỏi cho tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Trung Quốc mà Bên 

yêu cầu thu thập được thông tin, thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. 

Trong số các bản câu hỏi gửi đi, không có công ty nào xuất khẩu sản phẩm que 

hàn inox 308 sang Việt Nam trả lời bản câu hỏi.  

 Theo đó, biên độ bán phá giá áp dụng đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu của 

Trung Quốc không tham gia vào quá trình điều tra và trả lời bản câu hỏi là biên 

độ bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có của CQĐT.  

 Biên độ bán phá giá đối với sản phẩm que hàn inox 308 cho các nhà sản 

xuất/xuất khẩu từ Trung Quốc là [11,43%]. 

 Tính toán biên độ phá giá chính thức đối với sản phẩm dây hàn 

 Tính toán biên độ bán phá giá chính thức các công ty Ma-lai-xi-a 

3.5.1.1. Công ty Kiswel Sdn. Bhd 

 Trong vụ việc này công ty Kiswel Sdn. Bhd sản xuất và bán hàng hóa bị điều 

tra trên thị trường nội địa và xuất khẩu sang Việt Nam. 

(a) Giá thông thường 

 Để tính giá thông thường ở cấp độ giá xuất xưởng, các khoản chi phí bán 

hàng trực tiếp, bao gồm: chi phí vận chuyển nội địa, chi phí tín dụng bán hàng, 

chi phí đóng gói… đã được giảm trừ từ giá bán ghi trên hóa đơn tại file dữ liệu về 

bán hàng nội địa (DMSALES) của công ty Kiswel Sdn. Bhd cung cấp trong bản 

trả lời câu hỏi điều tra. 

 Để kiểm tra các giao dịch bán dưới giá thành, Cơ quan điều tra tiến hành so 

sánh giá bán trong nước và chi phí sản xuất mà công ty đã kê khai. 

 Trên cơ sở đó, giá thông thường được xác định dựa trên: 

 i) tất cả các giao dịch bán hàng nội địa của mã sản phẩm có lượng hàng có 

giá bán cao hơn chi phí sản xuất chiếm trên 80% so với tổng lượng bán hàng nội 

địa; 

 ii) chỉ các giao dịch bán hàng nội địa có giá bán cao hơn chi phí sản xuất  
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của mã sản phẩm có lượng bán trên giá thành lớn hơn 20% và nhỏ hơn 80% so 

với tổng lượng bán hàng nội địa; 

 iii) trong trường hợp lượng bán hàng có giá lớn hơn chi phí sản xuất nhỏ 

hơn 20% tổng lượng bán hàng nội địa hoặc lượng bán trong nước không đủ tính 

đại diện (tức thấp hơn 5% lượng xuất khẩu bị điều tra) thì giá thông thường được 

tính bằng giá thành sản phẩm trong nước (DMCOM) + lượng SG&A hợp lý + 

lượng lợi nhuận hợp lý dựa trên cơ sở thông tin công ty khai báo. 

iv) đối với mã sản phẩm chỉ xuất khẩu mà không bán trong nước thì giá 

thông thường được tính bằng giá thành sản phẩm xuất khẩu (VNCOM) + lượng 

SG&A hợp lý + lượng lợi nhuận hợp lý dựa trên cơ sở thông tin công ty Kiswel 

Sdn. Bhd khai báo. 

 Dựa trên dữ liệu công ty cung cấp tại bản trả lời, Cơ quan điều tra xác định 

tỷ lệ lợi nhuận hợp lý của công ty đối với sản phẩm bán hàng nội địa là [****] và 

tỷ lệ chi phí SG&A là [****]. 

(b) Giá xuất khẩu 

 Công ty Kiswel Sdn. Bhd trực tiếp xuất khẩu hàng hóa bị điều tra sang Việt 

Nam theo điều kiện bán hàng là [****], vì vậy CQĐT thực hiện điều chỉnh các 

chi phí xuất khẩu có liên quan gồm: [****] để đưa giá xuất khẩu về cấp độ xuất 

xưởng dựa trên dữ liệu do công ty cung cấp trong bản trả lời câu hỏi điều tra. 

 Ngoài ra, căn cứ bản trả lời của công ty, CQĐT thực hiện điều chỉnh thêm 

chi phí tín dụng bán hàng trả chậm dựa trên dữ liệu về điều kiện bán hàng của 

công ty.  

(c) Biên độ bán phá giá 

 Dựa trên cơ sở so sánh giá thông thường với giá xuất khẩu mô tả nêu trên, 

CQĐT xác định biên độ bán phá giá đối với sản phẩm dây hàn của công ty Kiswel 

Sdn. Bhd là [15,30%]. 

3.5.1.2. Các nhà sản xuất, xuất khẩu khác của Ma-lai-xi-a 

 Trong vụ việc điều tra này, CQĐT không tiến hành chọn mẫu doanh nghiệp 

mà gửi bản câu hỏi cho tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Ma-lai-xi-a mà Bên 

yêu cầu thu thập được thông tin, thông qua Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam. 

Trong số các bản câu hỏi gửi đi, có 01 doanh nghiệp sản xuất của Ma-lai-xi-a trả 
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lời bản câu hỏi điều tra.  

 Biên độ bán phá giá áp dụng đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại của 

Ma-lai-xi-a không tham gia vào quá trình điều tra và trả lời bản câu hỏi là biên độ 

bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có của CQĐT. Theo đó, biên 

độ bán phá giá đối với sản phẩm dây hàn cho các nhà sản xuất/xuất khẩu khác từ 

Ma-lai-xi-a là [34,37%]. 

 Tính toán biên độ bán phá giá chính thức các công ty Thái Lan 

3.5.2.1. Các nhà sản xuất, xuất khẩu của Thái Lan 

 Trong vụ việc điều tra này, CQĐT không tiến hành chọn mẫu doanh nghiệp 

mà gửi bản câu hỏi cho tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Thái Lan mà Bên 

yêu cầu thu thập được thông tin, thông qua Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. 

Trong số các bản câu hỏi gửi đi, không có doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu mặt 

hàng dây hàn của Thái Lan trả lời bản câu hỏi điều tra.  

 Vì vậy, biên độ bán phá giá áp dụng đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu của 

Thái Lan không tham gia vào quá trình điều tra và trả lời bản câu hỏi là biên độ 

bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có của CQĐT. Theo đó, biên 

độ bán phá giá đối với sản phẩm dây hàn cho các nhà sản xuất/xuất khẩu từ Thái 

Lan là [39,81%]. 

 Tính toán biên độ bán phá giá chính thức các công ty Trung Quốc 

3.5.3.1. Công ty Lincoln Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd 

(a) Giá thông thường 

 Để tính giá thông thường ở cấp độ giá xuất xưởng, các khoản chi phí bán 

hàng trực tiếp, bao gồm: [****] đã được giảm trừ từ giá bán ghi trên hóa đơn tại 

file dữ liệu về bán hàng nội địa (DMSALES) của công ty Lincoln Electric 

(Tangshan) Welding Materials Co., Ltd cung cấp trong bản trả lời câu hỏi điều 

tra. 

 Thực hiện so sánh chi phí sản xuất của sản phẩm dây hàn bán cho thị trường 

nội địa và dây hàn xuất khẩu sang Việt Nam, CQĐT nhận thấy sự khác biệt lớn 

về chi phí sản xuất gián tiếp của hàng hóa bán nội địa và hàng hóa xuất khẩu sang 

Việt Nam (trung bình lần lượt là [****]). 

 Theo thực tiễn kế toán thông thường, các sản phẩm giống nhau, tương tự sẽ 
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có chi phí sản xuất trực tiếp tương đương nhau, chi phí sản xuất gián tiếp sẽ được 

phân bổ đều theo khối lượng hàng hóa được sản xuất ra. Tuy nhiên, tại bản trả lời 

của mình, công ty đã thực hiện phân bổ không đều cho sản phẩm sản xuất bán 

hàng trong nước và sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Công ty cũng 

không có giải thích phù hợp về vấn đề này. 

 CQĐT xác định rằng thông tin công ty cung cấp về chi phí sản xuất gián tiếp 

đối với sản phẩm dây hàn là không phù hợp và không đáng tin cậy. Theo đó, 

CQĐT sử dụng dữ liệu sẵn có để xác định chi phí sản xuất gián tiếp này. 

 Cụ thể, CQĐT sử dụng mức chi phí gián tiếp lớn nhất trên đơn vị sản phẩm 

là [4.665,28 RMB/MT] áp dụng cho tất cả sản phẩm dây hàn của công ty. 

 Để kiểm tra các giao dịch bán dưới giá thành, Cơ quan điều tra tiến hành so 

sánh giá bán trong nước và chi phí sản xuất mà công ty đã kê khai. 

 Trên cơ sở đó, giá thông thường được xác định dựa trên: 

 i) tất cả các giao dịch bán hàng nội địa của mã sản phẩm có lượng hàng có 

giá bán cao hơn chi phí sản xuất chiếm trên 80% so với tổng lượng bán hàng nội 

địa; 

 ii) chỉ các giao dịch bán hàng nội địa có giá bán cao hơn chi phí sản xuất 

của mã sản phẩm có lượng bán trên giá thành lớn hơn 20% và nhỏ hơn 80% so 

với tổng lượng bán hàng nội địa; 

 iii) trong trường hợp lượng bán hàng có giá lớn hơn chi phí sản xuất nhỏ 

hơn 20% tổng lượng bán hàng nội địa hoặc lượng bán trong nước không đủ tính 

đại diện (tức thấp hơn 5% lượng xuất khẩu bị điều tra) thì giá thông thường được 

tính bằng giá thành sản phẩm trong nước (DMCOM) + lượng SG&A hợp lý + 

lượng lợi nhuận hợp lý dựa trên cơ sở thông tin công ty khai báo. 

 iv) đối với mã sản phẩm chỉ xuất khẩu mà không bán trong nước thì 

giá thông thường được tính bằng giá thành sản phẩm xuất khẩu (VNCOM) + 

lượng SG&A hợp lý + lượng lợi nhuận hợp lý dựa trên cơ sở thông tin công ty 

Lincoln Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd khai báo. 

 Dựa trên dữ liệu công ty cung cấp tại bản trả lời, Cơ quan điều tra xác định 

tỷ lệ lợi nhuận hợp lý của công ty đối với sản phẩm bán hàng nội địa là [3,42%]. 

(b) Giá xuất khẩu 
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 Công ty Lincoln Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd trực tiếp 

xuất khẩu hàng hóa bị điều tra sang Việt Nam theo điều kiện bán hàng là [****], 

vì vậy CQĐT thực hiện điều chỉnh các chi phí xuất khẩu có liên quan gồm: [****]  

để đưa giá xuất khẩu về cấp độ xuất xưởng dựa trên dữ liệu do công ty cung cấp 

trong bản trả lời câu hỏi điều tra. 

 Ngoài ra, căn cứ bản trả lời của công ty, CQĐT thực hiện điều chỉnh thêm 

chi phí tín dụng bán hàng trả chậm dựa trên dữ liệu về điều kiện bán hàng của 

công ty.  

(c) Biên độ bán phá giá 

 Dựa trên cơ sở so sánh giá thông thường với giá xuất khẩu mô tả nêu trên, 

CQĐT xác định biên độ bán phá giá đối với sản phẩm dây hàn của công ty Lincoln 

Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd là [22,77%]. 

3.5.3.2. Các nhà sản xuất, xuất khẩu của Trung Quốc 

 Trong vụ việc điều tra này, CQĐT không tiến hành chọn mẫu doanh nghiệp 

mà gửi bản câu hỏi cho tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Trung Quốc mà Bên 

yêu cầu thu thập được thông tin, thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. 

Trong số các bản câu hỏi gửi đi, chỉ có 01 công ty sản xuất/xuất khẩu sản phẩm 

dây hàn sang Việt Nam trả lời bản câu hỏi.  

 Biên độ bán phá giá áp dụng đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại của 

Trung Quốc không tham gia vào quá trình điều tra và trả lời bản câu hỏi là biên 

độ bán phá giá được tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có của CQĐT. Theo đó, 

CQĐT tính toán và xác định biên độ bán phá giá đối với sản phẩm dây hàn cho 

các nhà sản xuất/xuất khẩu khác từ Trung Quốc là [36,56%]. 

 Tổng hợp biên độ bán phá giá chính thức 

 Căn cứ kết quả tính toán biên độ bán phá giá cho từng công ty như trên, 

CQĐT xác định biên độ bán phá giá chính thức của từng công ty trong vụ việc 

này, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.1. Tổng hợp biên độ bán phá giá đối với sản phẩm que hàn inox 308 

của các nhà sản xuất, xuất khẩu 

STT  Tên công ty sản xuất, xuất khẩu 
Tên công ty thương 

mại liên quan 

Biên độ 

bán phá 

giá 

MA-LAI-XI-A 

1 Kiswel Sdn. Bhd  -12,91 % 

2 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a 
 12,78 % 

THÁI LAN 

3 
Thai Hansa Welding Electrodes Co., 

Ltd 
 36,11 % 

4 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan 
 36,11 % 

TRUNG QUỐC 

5 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc 
 11,43 % 

 

 

Bảng 3.2. Tổng hợp biên độ bán phá giá đối với sản phẩm dây hàn của các 

nhà sản xuất, xuất khẩu 

STT  Tên công ty sản xuất, xuất khẩu 
Tên công ty thương 

mại liên quan 

Biên độ 

bán phá 

giá 

MA-LAI-XI-A 

1 Kiswel Sdn. Bhd  15,30 % 

2 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a 
 34,37 % 

THÁI LAN 

3 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan 
 39,81 % 

TRUNG QUỐC 

4 
Lincoln Electric (Tangshan) Welding 

Materials Co., Ltd 
 22,77 % 

5 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc 
 36,56 % 
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 THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ ĐỐI VỚI NGÀNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 Ngành sản xuất trong nước 

 Khoản 1 Điều 69 Luật Quản lý ngoại thương quy định như sau: “Ngành sản 

xuất trong nước là tập hợp các nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong phạm vi 

lãnh thổ Việt Nam hoặc đại diện của họ chiếm tỷ lệ chủ yếu trên tổng sản lượng 

hàng hóa của ngành đó được sản xuất trong nước. Trong trường hợp các nhà sản 

xuất trong nước trực tiếp nhập khẩu hàng hóa bị điều tra hoặc có mối quan hệ 

với các nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bị điều tra thì nhà sản xuất này 

có thể không được xem là nhà sản xuất trong nước”. 

 Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/NĐ-CP/2018 quy định như sau: 

“Việc xác định ngành sản xuất trong nước được thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 69 Luật Quản lý ngoại thương” và “Khối lượng, số lượng hàng hóa sản 

xuất chiếm ít nhất 50% tổng khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự hoặc hàng 

hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước được coi là chiếm tỷ lệ chủ 

yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành sản xuất trong nước theo quy định 

tại khoản 1 Điều 69 của Luật Quản lý ngoại thương. Cơ quan điều tra có thể xem 

xét tỷ lệ thấp hơn nếu có bằng chứng cho rằng tỷ lệ đó đủ để coi là chiếm tỷ lệ 

chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành sản xuất trong nước”. 

 Ngày 02 tháng 4 năm 2021, CQĐT đã ban hành Bản câu hỏi điều tra cho 

ngành sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, 

thời hạn trả lời là ngày 07 tháng 5 năm 2021. 

 Ngày 06 tháng 5 năm 2021, căn cứ đề nghị gia hạn thời hạn nộp bản trả lời 

câu hỏi của các Bên liên quan, theo quy định tại Điều 32.5 Nghị định 10/2018/NĐ-

CP, CQĐT quyết định gia hạn thời gian trả lời Bản câu hỏi điều tra cho các bên 

đến ngày đến ngày ngày 05 tháng 6 năm 2021. Thông báo gia hạn đã được gửi 

đến các Bên liên quan và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục 

PVTM. 

 Sau khi kết thúc thời hạn quy định, Cục PVTM đã nhận được tổng cộng 07 

bản trả lời của các bên liên quan bao gồm 02 bản trả lời của nhà sản xuất trong 

nước (trong đó riêng nhóm công ty Kim Tín bao gồm 05 doanh nghiệp) và 05 bản 

trả lời của nhà nhập khẩu, cụ thể như sau: 

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước: 
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- Công Ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên;  

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín (Kim Tín Long An); 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín; 

- Công ty Cổ phần Kim Tín (Kim Tín Hà Nội); 

- Công ty Cổ phần Kim Tín Đà Nẵng; 

- Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức. 

Các doanh nghiệp nhập khẩu 

- Công ty TNHH Sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam;  

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Jisteel; 

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vinh Phúc; 

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lê Nam; 

- Công ty Cổ phần Hán Vinh. 

 Ngày 11 tháng 10 năm 2021, nhằm làm rõ thêm một số thông tin của ngành 

sản xuất trong nước, CQĐT gửi Bản câu hỏi điều tra bổ sung tới Công ty Cổ phần 

que hàn điện Việt Đức. Tuy nhiên, CQĐT đã không nhận được bản trả lời bổ sung 

của doanh nghiệp sản xuất nói trên. 

 Ngày 28 tháng 12 năm 2021, nhằm làm rõ thêm một số thông tin của ngành 

sản xuất trong nước, CQĐT gửi Bản câu hỏi điều tra bổ sung tới nhóm các Công 

ty  Kim Tín. CQĐT đã nhận được tất cả bản trả lời bổ sung của các doanh nghiệp 

sản xuất nói trên. 

 CQĐT đã tiến hành thẩm tra các doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh 

nghiệp nhập khẩu từ ngày 16 tháng 02 năm 2022 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022, 

cụ thể như sau: 

STT Công ty Thời gian thẩm tra 

1 
 

Công Ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 16/02/2022 - 18/02/2022 

2 
 

Chi nhánh công ty CP Tập đoàn Kim Tín 

(Kim Tín Long An) 
02/03/2022 - 04/03/2022 

3 
 

Công ty CP Tập đoàn Kim Tín 05/03/2022 
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STT Công ty Thời gian thẩm tra 

4 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Vinh Phúc 
02/06/2022 

5 Công ty Cổ phần Hán Vinh 03/06/2022 

 Sau khi tiến hành thẩm tra, căn cứ kết quả thẩm tra của ngành sản xuất trong 

nước cũng như số liệu của các công ty khác do CQĐT tự thu thập, sản lượng các 

doanh nghiệp sản xuất trong nước trong POI như sau: 

Bảng 4.1. Thị phần các doanh nghiệp sản xuất que hàn inox 308 trong nước 

trong năm POI 

STT Tên doanh nghiệp 

Sản lượng Que 

inox 308 (tấn) 

Tỷ trọng que 

hàn inox (%) 

1 
Công ty CP Tập đoàn Kim Tín (nhà 

máy Long An) 

***** ***** 

2 
Công ty CP Kim Tín Hưng Yên (nhà 

máy Hưng Yên) 

***** ***** 

Tổng sản lượng của bên yêu cầu ***** 96,33% 

3 Công ty CP Que hàn điện Việt Đức ***** ***** 

4 
Công ty CP Công nghiệp vật liệu hàn 

Nam Triệu 

***** ***** 
 

5 Công ty TNHH Việt Quang ***** ***** 

6 
Công ty TNHH một thành viên cơ khí 

17 (Z117) 

***** ***** 

7 
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương 

Mại Hữu Nghị 

***** ***** 

Tổng sản lượng của Bên không có ý kiến ***** 3,67% 

Tổng sản lượng toàn ngành ***** 100% 
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 Nguồn: Bản trả lời câu hỏi và thông tin do CQĐT tự thu thập 

Bảng 4.2. Thị phần các doanh nghiệp sản xuất dây hàn trong nước trong năm 

POI 

STT Tên doanh nghiệp 

Sản lượng dây 

hàn (tấn) 

Tỷ trọng dây 

hàn (%) 

1 
Công ty CP Tập đoàn Kim Tín (nhà 

máy Long An) 

***** ***** 

2 
Công ty CP Kim Tín Hưng Yên (nhà 

máy Hưng Yên) 

***** ***** 

Tổng sản lượng của bên yêu cầu ***** 75,68% 

3 Công ty CP Que hàn điện Việt Đức ***** ***** 

4 
Công ty CP Công nghiệp vật liệu hàn 

Nam Triệu 

***** ***** 

5 Công ty TNHH Việt Quang ***** ***** 

6 
Công ty TNHH một thành viên cơ khí 

17 (Z117) 

***** ***** 

7 
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương 

Mại Hữu Nghị 

***** ***** 

Tổng sản lượng của Bên không có ý kiến ***** 24,32% 

Tổng sản lượng toàn ngành ***** 100% 

Nguồn: Bản trả lời câu hỏi và thông tin do CQĐT tự thu thập 

 Căn cứ các nội dung trên, Bên yêu cầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim 

Tín, với hai nhà máy là nhà máy Long An và nhà máy Hưng Yên, có lượng sản 

xuất que hàn inox là ***** tấn, lượng sản xuất dây hàn là ***** tấn, lần lượt 

chiếm 96,33% và 75,68% tổng lượng sản xuất que hàn inox và dây hàn của cả 

ngành sản xuất trong năm POI.  

 Lượng sản xuất của Bên yêu cầu thỏa mãn điều kiện tại Điều 4 Nghị định 

10/2018/NĐ-CP là “chiếm ít nhất 50% tổng khối lượng, số lượng hàng hóa tương 
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tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước được coi là chiếm 

tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành sản xuất trong nước”. Do 

đó, CQĐT kết luận rằng số liệu do các doanh nghiệp trả lời Bản trả lời câu hỏi 

điều tra có đủ tính đại diện cho ngành sản xuất trong nước và sử dụng số liệu này 

để phân tích thiệt hại ngành sản xuất trong nước. 

 Nhập khẩu và tác động của hàng hóa nhập khẩu 

 Lượng nhập khẩu đáng kể 

 Khoản 3 Điều 78 Luật Quản lý ngoại thương quy định “Trong trường hợp 

hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước có khối lượng hoặc số lượng không 

vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào 

Việt Nam … thì các nước này được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá”. CQĐT trước tiên sẽ xem xét lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 

có xuất xứ từ Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Thái Lan có thỏa mãn điều kiện được 

loại trừ theo quy định của khoản 3 Điều 78 Luật Quản lý ngoại thương hay không. 

 Căn cứ số liệu tổng hợp từ dữ liệu của Tổng cục Hải quan, CQĐT tiến hành 

tổng hợp tình hình nhập khẩu hàng hóa bị điều tra có xuất xứ từ Trung Quốc, Ma-

lai-xi-a, Thái Lan và các quốc gia khác vào Việt Nam trong POI, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Lượng nhập khẩu que hàn inox trong POI 

Quốc gia/vùng lãnh thổ 
Lượng nhập khẩu 

(Tấn) 

Tỷ lệ 

(%) 

Trung Quốc             64  9,96% 

Thái Lan           243  38,09% 

Ma-lai-xi-a           284  44,43% 

Các quốc gia/vùng lãnh thổ khác             48  7,52% 

Tổng nhập khẩu           639  100% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

 Đối với sản phẩm que hàn inox, lượng nhập khẩu que hàn inox bị điều tra có 

xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a lần lượt chiếm tỷ trọng 9,96%, 

38,09% và 44,43% (đều lớn hơn 3%) trong POI. Do đó, CQĐT kết luận rằng hàng 
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hóa nhập khẩu có xuất xứ từ 03 nước bị điều tra không thuộc đối tượng được loại 

trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Quản lý ngoại thương. 

Bảng 4.4: Lượng nhập khẩu dây hàn trong POI 

Quốc gia/vùng lãnh thổ 
Lượng nhập khẩu 

(Tấn) 
Tỷ lệ (%) 

Trung Quốc    4.964  62,96% 

Thái Lan       225  2,85% 

Ma-lai-xi-a       648  8,22% 

Các quốc gia/vùng lãnh thổ khác    2.048  25,97% 

Tổng nhập khẩu    7.885  100% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

 Đối với sản phẩm dây hàn lượng nhập khẩu dây hàn bị điều tra có xuất xứ từ 

Trung Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a lần lượt chiếm tỷ trọng 62,96%, 2,85% và 

8,22%. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a lớn hơn 3%. 

 Do tỷ lệ nhập khẩu từ Thái Lan là 2,85% (nhỏ hơn 3%) và hai nước còn 

lại đều có tỷ lệ lớn hơn 3%, vì vậy CQĐT kết luận rằng hàng hóa nhập khẩu 

có xuất xứ từ Thái Lan được loại trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật 

Quản lý ngoại thương. 

 Xem xét đánh giá tác động cộng gộp 

 Khoản 3 Điều 3 Hiệp định Chống bán phá giá quy định như sau “Trong 

trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nhiều nước đồng thời bị điều tra 

chống bán phá giá, CQĐT có thể đánh giá cộng gộp tác động của hàng hóa này 

nếu xác định được rằng (a) biên độ bán phá giá từ mỗi nước có hơn mức biên độ 

tối thiểu … và lượng nhập khẩu từ mỗi nước lớn hơn ngưỡng không đáng kể và 

(b) việc đánh giá cộng gộp tác động của hàng hóa phù hợp với điều kiện cạnh 

tranh giữa các loại hàng hóa nhập khẩu và điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa 

nhập khẩu và hàng hóa tương tự sản xuất trong nước”.    

 Điều 26 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định như sau: “1. Trong trường hợp 

hàng hóa bị điều tra được nhập khẩu từ 02 hay nhiều nước sản xuất, xuất khẩu, 

CQĐT có thể xác định thiệt hại cộng gộp của hàng hóa bị điều tra. 2. Việc xem 
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xét cộng gộp ảnh hưởng của hàng hóa bị điều tra cần xét đến điều kiện cạnh tranh 

giữa hàng hóa bị điều tra với nhau và điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa bị điều 

tra và hàng hóa tương tự sản xuất trong nước…”.    

 Căn cứ yêu cầu quy định tại Điều 26 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, CQĐT xem 

xét đến điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa bị điều tra với nhau và điều kiện cạnh 

tranh giữa hàng hóa bị điều tra và hàng hóa tương tự sản xuất trong nước dựa trên 

các yếu tố sau: đặc điểm hàng hóa (tên gọi và mô tả), mục đích sử dụng, kênh 

phân phối, tình hình thị trường, mức độ và xu hướng lượng hàng nhập khẩu có 

xuất xứ từ từng nước, mức độ và xu hướng giá của hàng hóa trong nước và hàng 

hóa nhập khẩu có xuất xứ từ từng nước bị điều tra trong POI. 

 Về đặc điểm hàng hóa, tại Mục 2.4 của Kết luận điều tra, CQĐT đã xác định 

không có sự đặc điểm khác biệt đáng kể nào giữa hàng hóa tương tự sản xuất 

trong nước và hàng hóa nhập khẩu bị điều tra.  

 CQĐT xác định hàng hóa nhập khẩu bị điều tra có xuất xứ từ Trung Quốc, 

Thái Lan và Ma-lai-xi-a về cơ bản đều có chung những đặc điểm như trong mô tả 

về hàng hóa bị điều tra, cụ thể như sau: 

- Đối với sản phẩm que hàn inox 308: là que hàn có lõi thép inox 308, 

đường kính lõi thép của que hàn từ từ 2,0 mm đến 4,0 mm với dung sai là +/-0,2 

mm; que hàn được phủ thuốc bọc và que hàn được phân loại vào các mã HS 

8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00. 

- Đối với sản phẩm dây hàn: dây hàn có lõi là thép (không bao gồm thép 

inox); đường kính lõi thép của que hàn nhỏ hơn hoặc bằng 5,0 mm; được mạ đồng 

hoặc không mạ; lõi thép của dây hàn chứa các nguyên tố có hàm lượng phần trăm 

(%) theo khối lượng thuộc phạm vi sau: Các-bon (C) từ 0,04% đến 0,2%; Phốt 

pho (P) nhỏ hơn hoặc bằng 0,03%; Lưu huỳnh (S) nhỏ hơn hoặc bằng 0,035%, 

được phân loại vào các mã HS: 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 

7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 

8311.90.00. 

 Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia bị điều tra đều có chung mục 

đích sử dụng, chủ yếu được dùng trong các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, 

đóng tàu, xây dựng, sản xuất ô tô...; 

 Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia bị điều tra (gồm que hàn và 

dây hàn) có sự tương đồng về kênh phân phối: Sản phẩm que hàn và dây hàn chủ 

yếu nhập khẩu qua công ty thương mại để bán lại cho các doanh nghiệp có nhu 
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cầu sử dụng: như các xưởng cơ khí, hộ kinh doanh nhỏ hoặc hoặc các công ty sản 

xuất có nhu cầu sử dụng nhập trực tiếp phục vụ mục đích cơ khí chế tạo, đóng 

tàu, xây dựng, sản xuất ô tô...; 

 Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia bị điều tra mặc dù có biến 

động khác nhau trong thời kỳ điều tra, tuy nhiên đều có xu hướng tăng trong cả 

thời kỳ. 

Bảng 4.5. Giá bán bình quân que hàn inox nhập khẩu (chưa gồm thuế nhập 

khẩu) 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Giá bình quân 

hàng hóa xuất xứ 

từ Trung Quốc 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 11,50% -1,94% 0,30% 

Giá bình quân 

hàng hóa xuất xứ 

từ Thái Lan 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 20,26% -2,8% 7,28% 

Giá bình quân 

hàng hóa xuất xứ 

từ Ma-lai-xi-a 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 2,55% 4,11% -0,98% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

 Đối với que hàn inox, trên cơ sở các phân tích nêu trên, CQĐT nhận thấy có 

sự tương đồng về điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa nhập khẩu giữa 03 nước bị 

điều tra; và có sự tương đồng về điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa bị điều tra và 

hàng hóa được sản xuất trong nước. Do đó, CQĐT quyết định đánh giá cộng gộp 

của hàng hóa nhập khẩu từ 03 nước bị điều tra đối với phân tích tác động lượng 

nhập khẩu và tác động giá nhập khẩu. 
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Bảng 4.6. Giá bán bình quân dây hàn nhập khẩu (chưa bao gồm thuế nhập 

khẩu) 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Giá bình quân hàng 

hóa xuất xứ từ 

Trung Quốc 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 21,29% -8,63% -8,85% 

Giá bình quân hàng 

hóa xuất xứ từ Ma-

lai-xi-a 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 15,63% -1,08% 3,2% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

 Đối với dây hàn, trên cơ sở các phân tích nêu trên, CQĐT nhận thấy có sự 

tương đồng về điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa nhập khẩu giữa 02 nước bị điều 

tra; và có sự tương đồng về điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa bị điều tra và hàng 

hóa được sản xuất trong nước.  

 Ngoài ra, do sản phẩm dây hàn nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan được loại 

khỏi phạm vi điều tra của vụ việc này, CQĐT quyết định đánh giá cộng gộp của 

hàng hóa nhập khẩu từ 02 nước bị điều tra đối với phân tích tác động lượng nhập 

khẩu và tác động giá nhập khẩu. 

 Đánh giá tác động lượng nhập khẩu 

 Căn cứ Điều 3.2 Hiệp định Chống bán phá giá WTO, CQĐT phải xem xét 

liệu đã có sự gia tăng đáng kể tuyệt đối của hàng nhập khẩu hoặc tương đối so 

với sản lượng hoặc tiêu thụ tại nước nhập khẩu hay không.   

 Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định như sau: 

“Việc xác định thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước dựa trên cơ sở 

xem xét các yếu tố sau: Sự gia tăng tuyệt đối hoặc tương đối của khối lượng, số 

lượng hàng hóa bị bán phá giá, được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam so với khối 

lượng, số lượng hàng hóa tương tự sản xuất trong nước hoặc tiêu dùng trong 

nước”.     



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

40 

 

 Do Thái Lan là quốc gia được loại khỏi phạm vi điều tra đối với sản phẩm 

dây hàn nhập khẩu của vụ việc này, vì vậy CQĐT không phân tích tác động nhập 

khẩu sản phẩm dây hàn có xuất xứ từ Thái Lan trong nhóm các hàng hóa bị điều 

tra tại các phân tích tiếp theo dưới dây.  

 Căn cứ các quy định trên, CQĐT tiến hành phân tích về sự gia tăng tuyệt đối 

và sự gia tăng tương đối giữa hàng hóa nhập khẩu bị điều tra so với sản lượng sản 

xuất của ngành sản xuất trong nước và nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

4.2.3.1. Gia tăng tuyệt đối 

4.2.3.1.1. Sản phẩm que hàn inox 

 Theo tổng hợp của CQĐT dựa trên dữ liệu của Tổng cục Hải quan, diễn biến 

lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra theo từng năm được thể hiện chi tiết như 

sau: 

Bảng 4.7. Lượng que hàn inox nhập khẩu 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ từ 

Trung Quốc 

Tấn 17 22 38 64 

Tăng/giảm % - 27,96% 73,66% 66,07% 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ từ 

Thái Lan 

Tấn 214 178 185 243 

Tăng/giảm % - -16,8% 3,78% 31,5% 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ từ 

Ma-lai-xi-a 

Tấn 385 340 271 284 

Tăng/giảm % - -11,83% -20,27% 4,79% 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập khẩu cộng 

gộp hàng hóa xuất xứ 

từ 03 nước bị điều tra 

Tấn 617 540 494 591 

Tăng/giảm % - -12,45% -8,49% 19,54% 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ từ 

các nước còn lại 

Tấn 41 34 41 48 

Tăng/giảm % - -16,39% 20,63% 16,79% 

 Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

 Lượng que hàn inox nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng nhanh trong suốt thời 

kỳ điều tra. Lượng nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan và Ma-lai-xi-a có giảm nhẹ 

trong POI-2, sau đó tăng trở lại trong POI.  

 Xét chung cả 03 nước bị điều tra, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra đã 

tăng đáng kể trong POI với mức tăng 19,54%, đồng thời trong POI, lượng nhập 

khẩu hàng hóa bị điều tra là lớn thứ 2 trong cả giai đoạn POI-3 tới POI.  

Hình 4.1. Lượng nhập khẩu que hàn từ 03 nước bị điều tra  

 

 Căn cứ các nội dung trên, CQĐT kết luận rằng có sự gia tăng tuyệt đối 

của hàng hóa bị điều tra là que hàn inox nhập khẩu với tốc độ gia tăng nhanh 

trong POI. 

 -

 100.0

 200.0

 300.0

 400.0

 500.0

 600.0

 700.0

POI-3 POI-2 POI-1 POI



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

42 

 

4.2.3.1.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.8. Lượng dây hàn nhập khẩu 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ 

từ Trung Quốc 

Tấn 3.639 3.708 3.995 4.964 

Tăng/giảm % - 1,90% 7,75% 24,25% 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ 

từ Ma-lai-xi-a 

Tấn 796 1.044 584 648 

Tăng/giảm % - 31,2% -44,08% 10,97% 

Lượng nhập khẩu 

cộng gộp hàng 

hóa xuất xứ từ 02 

nước bị điều tra 

Tấn 4.435 4.752 4.579 5.612 

Tăng/giảm % - 7,16% -3,64% 22,55% 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ 

từ các nước còn 

lại 

Tấn 1.116 3.366 2.781 2.273 

Tăng/giảm % - 201,50% -17,37% -18,26% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu tổng hợp từ số liệu Hải quan 

 Lượng dây hàn nhập khẩu chủ yếu là hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc. 

Lượng dây hàn nhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng liên tục trong suốt thời kỳ điều 

tra. Lượng nhập khẩu hàng hóa từ Ma-lai-xi-a có suy giảm trong POI-1, sau đó 

tăng trở lại trong POI. Nhìn chung, lượng nhập khẩu cộng gộp hàng hóa từ 02 

nước bị điều tra đã tăng đáng kể 22,55% trong POI.  
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Hình 4.2. Lượng nhập khẩu dây hàn từ 02 nước bị điều tra 

 

 Trái ngược với xu hướng tăng về lượng nhập khẩu hàng hóa từ 02 nước bị 

điều tra, lượng dây hàn nhập khẩu từ các nước khác có dấu hiệu suy giảm trong 

POI-1 và POI.  

 Căn cứ các nội dung trên, CQĐT kết luận rằng có sự gia tăng tuyệt đối 

của hàng hóa bị điều tra là dây hàn nhập khẩu với tốc độ gia tăng nhanh 

trong POI. 

4.2.3.2. Gia tăng tương đối 

4.2.3.2.1. Sản phẩm que hàn inox 

 CQĐT tiến hành so sánh giữa lượng nhập khẩu hàng hóa từ 03 nước bị điều 

tra với sản lượng trong nước và tổng lượng tiêu dùng trong nước, cụ thể như sau: 

Bảng 4.9. Lượng que hàn nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập khẩu 

hàng hóa xuất xứ 

từ 03 nước bị điều 

tra (1) 

Tấn 617 540 494 591 

Tăng/giảm % - -12,45% -8,49% 19,54% 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lượng tiêu 

thụ trong nước (2) 

Index 

100 
100 75 86 100 

Tăng/giảm % - -25,24% 14,47% 16,34% 

Tỷ lệ lượng hàng 

nhập khẩu hàng 

hóa bị điều tra so 

với tổng lượng 

tiêu thụ 

(4)=(1)/(2) 

% 42,51% 49,78% 39,79% 40,89% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan và Bản trả lời câu hỏi 

điều tra 

 Tỷ lệ lượng nhập khẩu hàng hóa từ 03 nước bị điều tra so với tổng lượng tiêu 

thụ trong nước từ 100 trong POI-3 đã từng tăng lên 117 trong POI-2 (Index 100). 

Đến POI-1, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 94 (Index 100). Tuy nhiên trong POI, 

lượng que hàn inox nhập khẩu từ các nước bị điều tra có xu hướng tăng mạnh với 

mức tăng 19,54%, cao hơn mức tăng nhu cầu tiêu thụ que hàn trong nước, dẫn 

đến tỷ lệ lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra so với tổng lượng tiêu thụ trong 

nước đã tăng lên 96 trong POI (Index 100). 

 Với các số liệu nêu trên, CQĐT kết luận rằng có tồn tại sự gia tăng tương 

đối của hàng hóa bị điều tra là que hàn inox nhập khẩu xuất xứ từ Trung 

Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a so với tổng lượng tiêu thụ trong nước trong 

POI. 

4.2.3.2.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.10. Lượng dây hàn nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập khẩu 

cộng gộp hàng 

hóa xuất xứ từ 

Tấn 4.435 4.752 4.579 5.612 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Trung Quốc và 

Ma-lai-xi-a (1) 

Tăng/giảm % - 7,16% -3,64% 22,55% 

Tổng lượng tiêu 

thụ trong nước (2) 

Index 

100 
100 117 129 132 

Tăng/giảm % - 16,65% 10,82% 1,99% 

Tỷ lệ lượng hàng 

nhập khẩu bị điều 

tra so với tổng 

lượng tiêu thụ 

(4)=(1)/(2) 

% 18,37% 16,88% 14,67% 17,63% 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan và Bản trả lời câu hỏi 

điều tra 

 Tỷ lệ lượng nhập khẩu dây hàn xuất xứ từ 02 nước bị điều tra so với tổng 

lượng tiêu thụ giảm trong giai đoạn từ POI-3 đến POI-1. Tuy nhiên, đến POI, 

lượng nhập khẩu hàng hóa từ các nước bị điều tra gia tăng nhanh ở mức 22,55% 

trong khi nhu cầu tiêu dùng dây hàn trong nước chỉ tăng nhẹ với mức tăng 1,99%, 

dẫn đến tỷ lệ lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra so tổng lượng tiêu thụ tăng lên 

96 trong POI (Index 100). Tỷ lệ này trong POI cũng là tỷ lệ cao thứ hai trong giai 

đoạn từ POI-3 tới POI.  

 Căn cứ các nội dung trên, CQĐT kết luận rằng có tồn tại sự gia tăng 

tương đối của hàng hóa bị điều tra là dây hàn nhập khẩu xuất xứ từ Trung 

Quốc và Ma-lai-xi-a so với tổng lượng tiêu thụ trong nước trong POI. 

 Tác động về giá của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra 

 Điều 3.2 Hiệp định Chống bán phá giá WTO quy định: “Đối với tác động 

giá của hàng nhập khẩu bán phá giá, CQĐT phải xem xét liệu có sự chênh lệch 

giá đáng kể giữa giá bán hàng hóa nhập khẩu bán phá giá và giá bán của hàng 

hóa tương tự được sản xuất trong nước, hoặc xem xét liệu tác động của hàng hóa 

nhập khẩu bị điều tra có gây ra sự ép giá ở một mức độ đáng kể hoặc ngăn cản 
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sự tăng giá đáng kể, mà đáng lẽ đã phải xảy ra. Không có yếu tố nào trong các 

yếu tố này có thể mang tính quyết định”.  

 Khoản b mục 1 Điều 23 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định như sau: “Việc 

xác định thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước dựa trên cơ sở xem xét 

các yếu tố sau đây:.... b. Tác động ép giá, kìm giá của hàng hóa bị điều tra nhập 

khẩu vào Việt Nam đối với giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong 

nước;...”. 

 Để phân tích tác động về giá, bao gồm tác động chênh lệch giá, tác động ép 

giá và kìm giá của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra, CQĐT đã tính toán giá bán của 

hàng hóa nhập khẩu bị điều tra tại thị trường Việt Nam và giá bán của hàng hóa 

tương tự được sản xuất trong nước về cùng một cấp độ. 

 Giá bán hàng hóa nhập khẩu bị điều tra được tính dựa trên đơn giá nhập khẩu 

bình quân (đã có thuế nhập khẩu) theo số liệu của Tổng cục Hải quan và các chi 

phí sau nhập khẩu của các nhà nhập khẩu trong nước. 

 Giá bán hàng hóa tương tự được sản xuất trong nước là bình quân gia quyền 

giá bán xuất xưởng của ngành sản xuất trong nước. 

4.2.4.1. Sản phẩm que hàn inox 

 Căn cứ số liệu tổng hợp từ Tổng cục Hải quan, Cơ quan điều tra xác định giá 

bán của hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Thái Lan trên cơ sở 

bình quân của 03 nước này, cộng thêm phần chi phí nhập khẩu hợp lý do CQĐT 

tổng hợp được từ dữ liệu trong bản trả lời của các nhà nhập khẩu. Kết quả tính 

toán giá nhập khẩu được trình bày tại các Bảng dưới đây. 

 Thông tin về chi phí nhập khẩu được CQĐT thu thập dựa trên dữ liệu trong 

bản trả lời của các nhà nhập khẩu cung cấp. Trên cơ sở đó, CQĐT tính bình quân 

gia quyền theo trị giá nhập khẩu để xác định chi phí nhập khẩu theo từng năm, cụ 

thể như sau: 

Bảng 4.11. Chi phí nhập khẩu trung bình của que hàn inox 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập 

khẩu 
tấn 401 345 340 263 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Trị giá nhập 

khẩu 

triệu 

VNĐ 
***** ***** ***** ***** 

Chi phí nhập 

khẩu 

triệu 

VNĐ 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ chi phí 

nhập khẩu/trị 

giá nhập khẩu 

% ***** ***** ***** ***** 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu bản trả lời của các nhà nhập khẩu 

Bảng 4.12. Giá bán que hàn inox nhập khẩu 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng trị giá nhập 

khẩu hàng hóa từ 03 

nước bị điều tra [1] 

Triệu 

đồng 
***** ***** ***** ***** 

Tổng lượng nhập 

khẩu hàng hóa từ 03 

nước bị điều tra [2] 

tấn 617 540 494 591 

Giá bán bình quân 

của hàng hóa có 

xuất xứ từ 03 nước 

bị điều tra [3] = 

[1]/[2] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Chi phí nhập khẩu 

trung bình [4] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Giá bình quân của 

hàng hóa có xuất xứ 

từ 03 nước bị điều 

tra đã bao gồm chi 

phí nhập khẩu 

[5]=[3]+[4] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu hải quan và bản trả lời câu hỏi 

4.2.4.1.1.  Chênh lệch giá 

 Tồn tại hiện tượng chênh lệch giá khi hàng hóa nhập khẩu bị điều tra được 

bán với giá thấp hơn so với giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước. 

Bảng 4.13. So sánh giá bán que hàn inox trong nước và nhập khẩu 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Giá bình quân của 

hàng hóa có xuất xứ từ 

03 nước bị điều tra [1] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 7,53% -0,64% -0,10% 

Giá bán của hàng hóa 

sản xuất trong nước [2] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 6,87% 6,20% -6,66% 

Chênh lệch giá [3] 

=[2]-[1] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Giá vốn hàng bán 
triệu 

đồng/tấn 

***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 25,96% 6,97% -5,44% 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu hải quan và bản trả lời câu hỏi 

 Hàng hóa bị điều tra là que hàn inox được bán với giá cao hơn so với hàng 

hóa tương tự sản xuất trong nước trong suốt giai đoạn từ POI-3 đến POI. Mức giá 

cao hơn này dao động ở mức ***** trong suốt thời kỳ điều tra. Trong POI, khác 

biệt giữa giá hàng hóa bị điều tra và giá hàng hóa tương tự sản xuất trong nước là 

lớn nhất.  

 Do đó, CQĐT kết luận không có hiện tượng chênh lệch giá giữa hàng 

hóa bị điều tra là que hàn inox nhập khẩu so với hàng hóa tương tự sản xuất 

trong nước. 
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4.2.4.1.2. Tác động ép giá 

 Tồn tại tác động ép giá khi ngành sản xuất trong nước phải giảm giá bán để 

ứng phó với sự cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại thị trường trong 

nước. Hiệp định Chống bán phá giá WTO và quy định của Việt Nam yêu cầu việc 

xem xét liệu tác động ép giá có phải do hàng nhập khẩu bán phá giá gây ra hay 

không. 

Hình 4.3. Giá bán que hàn inox trong nước và nhập khẩu 

 

 Giá bán của que hàn inox sản xuất trong nước duy trì xu hướng gia tăng trong 

suốt giai đoạn từ POI – 3 đến POI-1 với mức tăng hơn 6% qua từng năm. Tuy 

nhiên, giá bán hàng hóa tương tự sản xuất trong nước đã giảm 6,66% trong POI 

trước sức ép từ hàng hóa nhập khẩu bị điều tra bán phá giá. CQĐT xác định có 

hiện tượng giảm giá của que hàn inox sản xuất trong nước. 

 Trong cùng thời kỳ này, giá bán que hàn inox nhập khẩu tăng mạnh trong 

giai đoạn POI – 2 rồi giảm nhẹ trong giai đoạn POI-1 và POI với mức giảm lần 

lượt là 0,64% và 0,1%. Việc giảm giá của que hàn inox nhập khẩu đã dẫn tới 

lượng nhập khẩu tăng nhanh và thị phần que hàn inox nhập khẩu từ các nước bị 

điều tra tăng trở lại trong POI. 

 Như vậy, CQĐT kết luận có hiện tượng ép giá của hàng hóa bị điều tra 

là que hàn inox nhập khẩu đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước 

trong POI. 

-
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4.2.4.1.3. Tác động kìm giá 

 Tác động kìm giá mô tả hành vi hàng nhập khẩu phá giá ngăn cản việc tăng 

giá của hàng sản xuất trong nước, nghĩa là, do áp lực cạnh tranh từ hàng hoá nhập 

khẩu phá giá, ngành sản xuất trong nước bị ngăn cản hoàn toàn hoặc một phần 

việc tăng giá, mà đáng lẽ đã phải tăng, để phản ánh biến động về chi phí trên thị 

trường. 

  CQĐT tiến hành tổng hợp, so sánh giá thành sản xuất của hàng hóa trong 

nước với giá bán hàng hóa sản xuất trong nước dựa trên Bản trả lời câu hỏi điều 

tra.  

Bảng 4.13. Tác động kìm giá đối với sản phẩm que hàn inox 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Giá bán của hàng hóa 

sản xuất trong nước [2] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm tuyệt đối 
triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 6,87% 6,2% -6,66% 

Giá vốn hàng hóa bị 

điều tra 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm tuyệt đối 
triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 25,96% 6,97% -5,44% 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu bản trả lời câu hỏi 

 Cả giá bán và giá vốn sản phẩm que hàn inox trong nước đều tăng trong suốt 

giai đoạn từ POI – 3 đến POI-1. Trong đó, giá bán của hàng hóa sản xuất trong 

nước tăng mạnh nhất trong thời kỳ POI – 3 đến POI – 2 với mức tăng 6,87%, và 

tiếp tục tăng trong giai đoạn POI – 2 đến POI-1 với mức tăng 6,2%.  

 Tuy nhiên, mức độ gia tăng của giá bán trong nước vẫn chưa bù đắp được 

mức độ gia tăng của giá vốn của sản phẩm với mức tăng 25,96% trong POI-2 và 

6,97% trong POI-1. Trong POI, cả giá vốn sản phẩm và giá bán trong nước đều 
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giảm, tuy nhiên giá bán trong nước (giảm 6,66%) có mức giảm sâu hơn so với giá 

vốn hàng hóa tương tự sản xuất trong nước (giảm 5,44%). 

 CQĐT kết luận rằng có tồn tại hiện tượng kìm giá của hàng hóa bị điều 

tra là que hàn inox nhập khẩu đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước 

trong POI. 

4.2.4.2. Sản phẩm dây hàn 

 Căn cứ số liệu tổng hợp từ Tổng cục Hải quan, Cơ quan điều tra xác định giá 

bán của hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc và Ma-lai-xi-a trên cơ sở bình quân 

của 02 nước này, cộng thêm phần chi phí nhập khẩu hợp lý do CQĐT tổng hợp 

từ dữ liệu trong bản trả lời của các nhà nhập khẩu. Kết quả tính giá được trình bày 

tại Bảng dưới đây. 

 Thông tin về chi phí nhập khẩu được CQĐT thu thập dựa trên dữ liệu trong 

bản trả lời của các nhà nhập khẩu cung cấp. Trên cơ sở đó, CQĐT tính bình quân 

gia quyền theo trị giá nhập khẩu để xác định chi phí nhập khẩu theo từng năm, cụ 

thể như sau: 

Bảng 4.14. Chi phí nhập khẩu trung bình của dây hàn 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng nhập 

khẩu 
tấn Không có 5,98 9,53 128,55 

Trị giá nhập 

khẩu 

triệu 

VNĐ 
- ***** ***** ***** 

Chi phí nhập 

khẩu 

triệu 

VNĐ 
- ***** ***** ***** 

Tỷ lệ chi phí 

nhập khẩu/trị 

giá nhập khẩu 

% *****6 ***** ***** ***** 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu bản trả lời của nhà nhập khẩu 

 
6 CQĐT sử dụng số liệu về chi phí nhập khẩu của năm 2018 do không có công ty nhập khẩu kê khai chính xác 

chi phí nhập khẩu của năm POI-3 
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Bảng 4.15. Giá bán dây hàn nhập khẩu 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng trị giá nhập khẩu 

hàng hóa từ 02 nước bị 

điều tra [1] 

Triệu 

đồng 
***** ***** ***** ***** 

Tổng lượng nhập khẩu 

hàng hóa từ 02 nước bị 

điều tra [2] 

Tấn 4.435 4.752 4.579 5.612 

Giá bán bình quân của 

hàng hóa có xuất xứ từ 

02 nước bị điều tra [3] = 

[1]/[2] 

Triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Chi phí nhập khẩu 

trung bình [4] 

Triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Giá bình quân của hàng 

hóa có xuất xứ từ 02 

nước bị điều tra đã bao 

gồm chi phí nhập khẩu 

[5]=[3]+[4] 

Triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu hải quan và số liệu từ bản trả lời câu hỏi điều tra 

4.2.4.2.1. Chênh lệch giá dây hàn 

 Giá bán hàng hóa tương tự được sản xuất trong nước là bình quân gia quyền 

giá bán xuất xưởng của ngành sản xuất trong nước. CQĐT đã tiến hành so sánh 

giá bán hàng hóa tương tự sản xuất trong nước với giá bình quân của hàng hóa có 

xuất xứ từ 02 nước bị điều tra. 

Bảng 4.16. So sánh giá bán dây hàn sản xuất trong nước và hàng hóa nhập 

khẩu 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Giá bình quân 

của hàng hóa có 

xuất xứ từ 02 

nước bị điều tra 

[1] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 20,72% -6,42% -8,21% 

Giá bán của 

hàng hóa sản 

xuất trong nước 

[2] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 18,15% -6,06% -7,60% 

Chênh lệch giá 

[3] =[2]-[1] 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Giá vốn hàng 

hóa bị điều tra 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ tăng/giảm % - 18,01% -3,74% -7,08% 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu hải quan và số liệu từ bản trả lời câu hỏi điều tra 

 Hàng nhập khẩu từ các nước bị điều tra được bán với giá cao hơn so với hàng 

hóa tương tự sản xuất trong nước trong suốt giai đoạn từ POI-3 đến POI. Sự khác 

biệt này dao động ở mức ***** trong suốt thời kỳ điều tra. Sự khác biệt về giá có 

xu hướng giảm xuống trong giai đoạn từ POI-2 đến POI, tuy nhiên giá bán hàng 

hóa bị điều tra vẫn cao hơn giá bán hàng hóa tương tự sản xuất trong nước.  

 Do đó, CQĐT kết luận không có hiện tượng chênh lệch giá giữa hàng 

hóa bị điều tra là dây hàn nhập khẩu so với hàng hóa tương tự sản xuất trong 

nước. 
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4.2.4.2.2. Tác động ép giá  

Hình 4.4. Tác động ép giá đối với sản phẩm dây hàn 

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu hải quan và số liệu từ bản trả lời câu hỏi điều tra 

 Giá bán của dây hàn sản xuất trong nước duy trì xu hướng gia tăng trong giai 

đoạn POI – 3 đến POI-2, sau đó giảm mạnh 6,06% tại POI-1 và 7,6% tại POI. 

CQĐT xác định có hiện tượng giảm giá của dây hàn sản xuất trong nước. 

 Trong cùng thời kỳ này, giá bán dây hàn nhập khẩu tăng mạnh trong POI – 

2 và bắt đầu giảm trong POI-1 và POI với mức giảm lần lượt là 6,42% và 8,21%. 

Việc giảm giá của dây hàn nhập khẩu bị điều tra diễn ra kéo theo giá bán trong 

nước của dây hàn cũng giảm theo. Đồng thời dẫn tới lượng nhập khẩu tăng nhanh 

và thị phần dây hàn nhập khẩu từ các nước bị điều tra tăng trở lại trong POI. 

 Như vậy, CQĐT kết luận có hiện tượng ép giá của hàng hóa bị điều tra 

là dây hàn nhập khẩu đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước trong 

POI-1 và POI. 

4.2.4.2.3. Tác động kìm giá 

Bảng 4.16. Tác động kìm giá đối với sản phẩm dây hàn 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Giá bán của 

hàng hóa sản 

xuất trong 

nước 

triệu đồng/ 

tấn 
***** ***** ***** ***** 

-

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

POI-3 POI-2 POI-1 POI

Giá bình quân của hàng hóa có xuất xứ từ 02 nước bị điều tra 

Giá bán của hàng hóa sản xuất trong nước 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tăng/giảm 

tuyệt đối 

triệu đồng 

/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ 

tăng/giảm 
% - 18,15% -6,06% -7,6% 

Giá vốn hàng 

bán 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm 

tuyệt đối 

triệu 

đồng/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ lệ 

tăng/giảm 
% - 18,01% -3,74% -7,08% 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu hải quan và số liệu từ bản trả lời câu hỏi điều tra 

 Cả giá bán và giá vốn sản phẩm dây hàn sản xuất trong nước đều tăng trong 

POI-2. Trong đó, giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước tăng cao hơn 

trong POI – 2 với mức tăng 18,15%. 

 Tuy nhiên, trong POI-1 và POI giá bán hàng hóa tương tự sản xuất trong 

nước bắt đầu giảm, với mức giảm lần lượt 6,06% và 7,6%. Trong cùng kỳ so sánh,  

mặc dù giá vốn của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước cũng có xu hướng 

giảm nhưng giá bán có xu hướng giảm nhiều hơn giá vốn. Cụ thể trong POI-1 giá 

bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước giảm 6,06%, giá vốn giảm 3,74%. 

Trong POI, giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước giảm 7,6%, giá 

vốn giảm 7,08%. 

 CQĐT kết luận rằng có tồn tại tác động kìm giá của hàng hóa bị điều 

tra là dây hàn nhập khẩu đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước 

trong POI-1 và POI. 

 Các yếu tố kinh tế được xem xét để xác định thiệt hại đáng kể của ngành 

sản xuất trong nước 

 Điều 3.4 Hiệp định Chống bán phá giá WTO quy định như sau: CQĐT phải 

xem xét tác động của hàng nhập khẩu phá giá tới ngành sản xuất trong nước và 

nêu các yếu tố phải đánh giá: tất cả các yếu tố và chỉ số kinh tế phù hợp có liên 
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quan tới tình trạng của ngành, bao gồm sự suy giảm thực tế và tiềm ẩn của doanh 

thu, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, năng suất, tỷ suất hoàn vốn (ROI), hoặc 

công suất sử dụng; các yếu tố tác động giá trong nước; độ lớn của biên độ phá 

giá; các tác động tiêu cực thực tế và tiềm ẩn với dòng tiền, tồn kho, lao động, 

lương, sự tăng trưởng, khả năng tăng vốn hoặc đầu tư. Ngoài ra, CQĐT có thể 

xem xét các yếu tố khác và không yếu tố nào là mang tính quyết định.   

 Điểm c và d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định như 

sau: “Việc xác định thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước dựa trên cơ 

sở xem xét các yếu tố sau: Tác động của hàng hóa bị bán phá giá, được trợ cấp 

đối với tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước, 

bao gồm mức suy giảm thực tế, suy giảm tiềm ẩn của doanh thu, lượng bán hàng, 

lợi nhuận, sản lượng, thị phần, công suất, năng suất, đầu tư; các yếu tố ảnh 

hướng đến giá bán trong nước, độ lớn của biên độ bán phá giá, mức trợ cấp, và 

ảnh hưởng bất lợi thực tế và tiềm ẩn đối với dòng tiền, tồn kho, lao động, tiền 

lương, khả năng huy động vốn”. 

 Do sản phẩm que hàn inox và dây hàn có quy trình sản xuất, thành phần hóa 

học, chi phí sản xuất, công nghệ và giá bán khác nhau, CQĐT có đánh giá về các 

chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước riêng cho tứng sản phẩm, cụ thể như 

sau: 

 Sản lượng của ngành sản xuất trong nước 

4.3.1.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.17. Sản lượng que hàn sản xuất trong nước 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Sản lượng sản 

xuất trong nước 

Index 

100 
100 84 81 113 

Tăng/giảm % - -15,84% -3,57% 38,99% 

Tổng cầu trong 

nước 

Index 

100 
100 75 86 100 

Tăng/giảm % - -25,24% 14,47% 16,34% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 
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 Sản lượng của ngành sản xuất trong nước có xu hướng suy giảm từ giai đoạn 

POI-3 đến POI-1, từ 100 trong POI-3 (Index 100) liên tục giảm 15,84% và 3,57% 

trong POI-2 và POI-1, trong khi đó, tổng cầu trong nước dù có suy giảm trong 

giai đoạn POI-3 đến POI-2, thì đến POI-1, tiêu thụ trong nước đã tăng lên 14,47%.  

 Trong POI, cả tổng cầu trong nước và sản lượng ngành sản xuất cùng tăng 

trong đó sản lượng trong nước tăng mạnh hơn 38,99% và cùng là năm có sản 

lượng cao nhất trong cả giai đoạn từ POI-3 tới POI. Mặc dù sản lượng tăng nhanh 

trong POI nhưng vẫn mới chỉ chiếm một nửa nhu cầu tiêu thụ que hàn trong nước. 

 Căn cứ vào những dữ liệu nêu trên, CQĐT kết luận biến động sản lượng 

que hàn inox của ngành sản xuất trong nước chưa cho thấy có yếu tố của 

thiệt hại đáng kể. 

4.3.1.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.18. Sản lượng dây hàn sản xuất trong nước 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Sản lượng sản 

xuất trong nước 

Index 

100 
100 130 162 227 

Tăng/giảm % - 29,96% 24,70% 40,00% 

Tổng cầu trong 

nước 

Index 

100 
100 117 129 132 

Tăng/giảm % - 16,65% 10,82% 1,99% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Tổng sản lượng dây hàn của ngành sản xuất trong nước duy trì xu hướng gia 

tăng mạnh từ mức 100 trong POI-3 lên 227 trong POI (Index 100). Trong đó, 

trong POI sản lượng đã tăng 40% so với POI-1. Tương tự như vậy, tổng cầu trong 

nước cũng có xu hướng gia tăng mạnh từ mức 100 trong POI-3 lên 132 trong POI 

(Index 100). 

 Căn cứ các nội dung trên, CQĐT kết luận biến động sản lượng dây hàn 

của ngành sản xuất trong nước chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 
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 Công suất thiết kế và mức sử dụng công suất 

4.3.2.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.19. Công suất thiết kế và mức sử dụng công suất 

Mục 
Đơn 

vị 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng sản 

lượng sản xuất 

trong nước 

Index 

100 
100 84 81 113 

Tăng/giảm % - -15,84% -3,57% 38,99% 

Công suất 

thiết kế toàn 

ngành 

Tấn ***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 0% 0% 0% 

Mức sử dụng 

công suất toàn 

ngành 

Index 

100 
100 84 81 113 

Tăng/giảm % - -15,84% -3,57% 38,99% 

Tổng cầu 

trong nước 

Index 

100 
100 75 86 100 

Tăng/giảm % - -25,24% 14,47% 16,34% 

Khả năng đáp 

ứng nhu cầu 

trong nước 

% 412,58% 557,18% 480,64% 415,46% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Công suất thiết kế que hàn inox của ngành sản xuất trong nước giữ nguyên 

trong suốt giai đoạn POI-3 đến POI. Với công suất thiết kế này, ngành sản xuất 

trong nước hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong nước tại thời điểm hiện tại cũng như 

tương lai. Tại bất cứ thời điểm nào trong suốt giai đoạn POI-3 đến POI, năng lực 

sản xuất của ngành sản xuất trong nước đều luôn theo kịp với sự gia tăng của tổng 
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cầu cả nước, và hoàn toàn đủ khả năng để sản xuất và cung ứng 100% lượng nhu 

cầu này. 

Hình 4.5. Công suất thiết kế của que hàn sản xuất trong nước 

 

 Tổng cầu trong nước dù suy giảm trong POI-2, nhưng sau đó đã tăng trở lại 

trong POI-1 và POI do nhu cầu gia tăng việc sử dụng loại vật liệu hàn mới này.Tuy 

nhiên, sản lượng của ngành sản xuất trong nước đã không tăng trưởng như dự 

tính, mà lại có dấu hiệu suy giảm liên tục trong giai đoạn POI-3 đến POI-1, sau 

đó tăng trở lại cùng theo diễn biến tăng của tổng cầu. Do vậy, mức sử dụng công 

suất của ngành cũng sụt giảm từ POI-3 đến POI-1 từ 100 xuống 81, sau đó tăng 

trong POI lên 113 (Index 100). Tuy nhiên, mức sử dụng công suất toàn ngành 

trong toàn bộ thời kỳ điều tra này đều chưa từng vượt quá mốc *****.  

 CQĐT kết luận biến động về công suất thiết kế và mức sử dụng công 

suất của đối với sản phẩm que hàn inox của ngành sản xuất trong nước chưa 

cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, với tình trạng mức sử 

dụng công suất chưa tới ***** như hiện nay, ngành sản xuất trong nước sẽ 

gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất do không đảm bảo hiệu quả 

tối đa của việc khai thác công suất thiết kế. 

 -
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Tổng sản lượng trong nước Công suất thiết kế toàn ngành
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4.3.2.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.20. Công suất thiết kế và mức sử dụng công suất 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng sản 

lượng sản 

xuất trong 

nước 

Index 100 100 130 162 227 

Tăng/giảm % - 29,96% 24,7% 40% 

Công suất 

thiết kế 

toàn ngành 

Index 100 100 137 137 301 

Tăng/giảm % - 36,99% 0% 120% 

Mức sử 

dụng công 

suất toàn 

ngành 

Index 100 100 95 118 75 

Tăng/giảm % - -5,13% 24,7% -36,36% 

Tổng cầu 

trong nước 
Index 100 100 117 129 132 

Tăng/giảm % - 16,65% 10,82% 1,99% 

Khả năng 

đáp ứng 

nhu cầu 

trong nước 

Index 100 100 117 106 229 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Trong giai đoạn từ POI-3 tới POI-1, trước sự gia tăng nhanh nhu cầu tiêu 

dùng dây hàn trong nước, công suất thiết kế của ngành sản xuất trong nước tăng 

từ 100 trong POI-3 lên 137 trong POI-2 và không thay đổi trong POI-1 (Index 
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100). Mặc dù sản lượng có gia tăng liên tục trong giai đoạn POI-3 đến POI-1, 

nhưng mức sử dụng công suất vẫn suy giảm trong POI-2. Mức sử dụng công suất 

đã tăng và đạt mức cao nhất là 118 trong POI-1 (Index 100).  

 Đến POI, ngành sản xuất trong nước đã có kế hoạch đầu tư dây chuyên máy 

móc từ trước để phục vụ hoạt động xuất khẩu dẫn đến công suất thiết kế toàn 

ngành gia tăng 120% so với năm POI-1. Tuy nhiên, trước sự gia tăng lượng nhập 

khẩu hàng hóa xuất xứ từ các nước bị điều tra, khiến lượng bán hàng trong nước 

không đúng theo kế hoạch dẫn đến mức sử dụng công suất toàn ngành có sụt giảm 

và chỉ đạt 75 (Index 100). 

Hình 4.6. Công suất thiết kế và sản lượng dây hàn sản xuất trong nước 

 

 CQĐT kết luận biến động về công suất thiết kế và mức sử dụng công 

suất của đối với sản phẩm dây hàn của ngành sản xuất trong nước cho thấy 

có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 
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 Tồn kho 

4.3.3.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.21. Tồn kho que hàn inox 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tồn kho 

cuối kỳ 

toàn ngành 

Index 100 100 536 59 114 

Tăng / 

giảm 
% - 427,63% -88,65% 88,61% 

Tổng sản 

lượng sản 

xuất trong 

nước 

Index 100 100 84 81 113 

Tỷ lệ tồn 

kho cuối kỳ 

/sản lượng 

Index 100 100 627 74 100 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Tồn kho của ngành sản xuất trong nước có xu hướng gia tăng, với mức tăng 

mạnh nhất lên mức 427,63% trong POI-2, sau đó giảm trong POI-1 và tăng nhanh 

tới 88,61% trong POI. Cũng tương tự như biến động tồn kho, dù sản lượng có suy 

giảm trong giai đoạn POI-3 đến POI-2, tỷ lệ tồn kho trên sản lượng vẫn tăng tới 

mức 627, sau đó lại giảm với tỷ lệ tồn kho trong POI-1 là 74 và tăng trở lại ở mức 

100 trong POI (Index 100). 
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Hình 4.7. Biến động tồn kho cuối kỳ que hàn inox 

 

 Với số liệu như trên, CQĐT kết luận biến động về lượng tồn kho sản 

phẩm que hàn inox của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố của 

thiệt hại đáng kể. 

4.3.3.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.22. Tồn kho dây hàn 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tồn kho 

cuối kỳ 

toàn ngành 

Index 100 100 80 154 185 

Tăng / 

giảm 
% - -19,62% 91,79% 20,03% 

Tổng sản 

lượng sản 

xuất trong 

nước 

Index 100 100 130 162 227 
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Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tỷ lệ tồn 

kho cuối kỳ 

/sản lượng 

Index 100 100 62 95 82 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Tồn kho sản phẩm dây hàn trong nước giảm nhẹ trong giai đoạn POI – 3 đến 

POI – 2, sau đó tăng mạnh trong POI-1 và tiếp tục tăng trong POI với mức tăng 

lần lượt là 91,79% và 20,03%. Do sản lượng tăng, dẫn đến tỷ lệ tồn kho trên sản 

xuất mặt hàng dây hàn cũng có xu hướng tương tự khi giảm mạnh trong giai đoạn 

POI – 3 đến POI – 2, rồi tăng mạnh trở lại trong POI-1, và giảm nhẹ trong POI. 

Hình 4.8. Biến động tồn kho cuối kỳ dây hàn 

 

 Với số liệu như trên, CQĐT kết luận biến động về lượng tồn kho sản 

phẩm dây hàn của ngành sản xuất trong nước chưa cho thấy có yếu tố của 

thiệt hại đáng kể. 
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 Tổng lượng tiêu thụ và thị phần tại Việt Nam 

4.3.4.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.23. Biến động thị phần qua các năm 

Mục 
Đơn 

vị 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lượng hàng hóa có 

xuất xứ từ 03 nước bị 

điều tra 

tấn 617 540 494 591 

Hàng hóa có xuất xứ từ 

nước khác 
tấn 41 34 41 48 

Tổng lượng nhập khẩu 

vào Việt Nam 
tấn 658 574 535 639 

Lượng bán hàng trong 

nước của ngành sản xuất 

trong nước7 

Index 

100 
100 63 90 104 

Tổng lượng tiêu thụ hàng 

hóa tại Việt Nam8  

Index 

100 
100 75 86 100 

Thị phần cộng gộp của 

hàng hóa có xuất xứ từ 

03 nước bị điều tra 

Index 

100 
100 117 94 96 

Thị phần của hàng hóa 

có xuất xứ từ nước khác 

Index 

100 
100 112 118 119 

Thị phần của ngành sản 

xuất trong nước 

Index 

100 
100 84 105 104 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và số 

liệu tự thu thập của CQĐT 
 

7 Lượng bán hàng trong nước của ngành sản xuất trong nước bao gồm lượng bán hàng của các công ty trả lời 

Bản câu hỏi đủ tư cách đại diện cho ngành sản xuất trong nước 
8 Tổng lượng tiêu thụ bao gồm lượng bán hàng trong nước của các công ty sản xuất trong nước trả lời bản câu 

hỏi, lượng bán hàng trong nước của các công ty sản xuất khác do Cơ quan điều tra tự thu thập và tổng lượng 

nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 
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 Thị phần hàng hóa bị điều tra là que hàn inox đã gia tăng nhanh chóng trong 

giai đoạn POI-3 tới POI-2 (117) và giảm nhiều trong POI-1 (94), sau đó tiếp tục 

tăng trong POI lên 96 (Index 100). Trong khi đó, thị phần hàng hóa có xuất xứ từ 

các nước khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ, mặc dù có tăng nhưng trong cả giai đoạn từ 

POI – 3 đến POI luôn  chỉ ở mức xấp xỉ *****. 

 Trái với xu hướng gia tăng của hàng hóa nhập khẩu, thị phần của đại diện 

ngành sản xuất trong nước đã giảm mạnh từ 100 trong POI-3 xuống 84 trong POI-

2 (Index 100). Trong POI-1, thị phần của ngành sản xuất đã tăng trở lại lên mức 

105 và giảm nhẹ xuống 104 trong POI (Index 100). 

Hình 4.9. Thị phần nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 

 

  Với số liệu về thị phần như trên, CQĐT xác định biến động về thị phần 

sản phẩm que hàn inox của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố 

của thiệt hại đáng kể. 

4.3.4.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.24. Biến động thị phần qua các năm 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lượng hàng hóa 

có xuất xứ từ 02 nước 

bị điều tra 

tấn 4.435 4.752 4.579 5.612 

42.51%

49.78%

39.79%

40.89%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

 POI-3

 POI-2

 POI-1

 POI

Thị phần của ngành sản xuất trong nước

Thị phần cộng gộp của hàng hóa có xuất xứ từ 03 nước bị điều tra



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

67 

 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Hàng hóa có xuất xứ 

từ nước khác 
tấn 1.116 3.366 2.781 2.273 

Tổng lượng nhập 

khẩu vào Việt Nam 
tấn 5.551 8.118 7.360 7.885 

Lượng bán hàng 

trong nước của ngành 

sản xuất trong nước 

Index 

100 
100 103 123 123 

Tổng lượng tiêu thụ 

hàng hóa tại Việt 

Nam9 

Index 

100 
100 117 129 132 

Thị phần cộng gộp 

của hàng hóa có xuất 

xứ từ 02 nước bị điều 

tra 

Index 

100 
100 92 80 96 

Thị phần của hàng 

hóa có xuất xứ từ 

nước khác 

Index 

100 
100 259 193 155 

Thị phần của ngành 

sản xuất trong nước 

Index 

100 
100 88 95 94 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Thị phần dây hàn có xuất xứ từ 02 nước bị điều tra có xu hướng giảm trong 

giai đoạn từ POI-3 tới POI-1. Tuy nhiên, đến POI, thị phần từ các nước bị điều tra 

đã tăng trở lại và gần bằng với mức thị phần của POI-3.  

 Thị phần hàng có xuất xứ từ các nước khác tăng trong giai đoạn từ POI-3 

đến POI-2, tuy nhiên sau đó có xu hướng giảm liên tục trong POI-1 và POI.  

 
9 Tổng lượng tiêu thụ bao gồm lượng bán hàng trong nước của các công ty sản xuất trong nước trả lời bản câu 

hỏi, lượng bán hàng trong nước của các công ty sản xuất khác do Cơ quan điều tra tự thu thập và tổng lượng 

nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 
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 Thị phần của ngành sản xuất trong nước đã giảm xuống còn 88 trong POI-2 

(Index 100). Trong POI-1, thị phần của ngành sản xuất trong nước có dấu hiệu 

hồi phục khi tăng trở lại lên mức 95 (Index 100). Tuy nhiên, đến POI, thị phần 

của ngành sản xuất trong nước lại giảm về mức 94 (Index 100). 

Hình 4.10. Thị phần nhập khẩu hàng hóa bị điều tra 

 

 Với số liệu về thị phần như trên, CQĐT xác định biến động về thị phần 

sản phẩm dây hàn của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố của thiệt 

hại đáng kể. 

 Doanh thu và lượng bán hàng 

4.3.5.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.25. Doanh thu và lượng bán hàng của ngành sản xuất trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng bán hàng trong 

nước của ngành sản xuất 

trong nước (1) 

Index 

100 
100 63 90 104 

Tăng/ giảm % - -37,11% 42,44% 15,72% 

Doanh thu thuần từ bán 

hàng trong nước (2) 

Index 

100 
100 67 102 110 

18.37%

16.88%

14.67%

17.63%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

 POI-3

 POI-2

 POI-1

 POI

Thị phần của ngành sản xuất trong nước

Thị phần cộng gộp của hàng hóa có xuất xứ từ 02 nước bị điều tra



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

69 

 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tăng/giảm % - -32,79% 51,28% 8,02% 

Giá bán bình quân = 

(2)/(1) 

Index 

100 
100 107 114 106 

Tăng/giảm % - 6,87% 6,2% -6,66% 

Tổng cầu trong nước Index 

100 
100 75 86 100 

Tăng/giảm % - -25,24% 14,47% 16,34% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Lượng bán hàng trong nước giảm mạnh trong POI-2 so với POI-3 với mức 

giảm 37,11%. Đến POI-1 và POI, lượng bán hàng trong nước đã tăng trở lại với 

mức tăng lần lượt là 42,44% và 15,72%.  

 Tương tự xu hướng trên, doanh thu thuần trong nước giảm trong POI-2 và 

tăng trong POI-1 và POI. Tuy nhiên, trong POI, có thể thấy do áp lực từ hàng hóa 

bị điều tra bán phá giá, tuy lượng bán trong nước vẫn tăng khá nhưng doanh thu 

thuần bán hàng trong nước chỉ tăng nhẹ, do giá bán bình quân trong nước đã suy 

giảm 6,66% so với kỳ trước đó. 

Hình 4.11. Doanh thu và lượng bán hàng que hàn trong nước 
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 Với các số liệu như trên, CQĐT xác định biến động của lượng bán hàng 

và doanh thu bán hàng sản phẩm que hàn inox của ngành sản xuất trong 

nước chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể.  

4.3.5.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.26. Doanh thu và lượng bán hàng của ngành sản xuất trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng bán hàng trong 

nước của ngành sản 

xuất  trong nước (1) 

Index 

100 
100 103 123 123 

Tăng/ giảm % - 2,7% 19,77% 0,24% 

Doanh thu thuần từ bán 

hàng trong nước (2) 
Index 

100 
100 121 137 126 

Tăng/giảm % - 21,34% 12,52% -7,37% 

Giá bán bình quân = 

(2)/(1) 
Index 

100 
100 118 111 103 

Tăng/giảm % - 18,15% -6,06% -7,6% 

Tổng cầu trong nước Index 

100 
100 117 129 132 

Tăng/giảm % - 16,65% 10,82% 1,99% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Lượng bán hàng trong nước chỉ tăng mạnh từ mức 103 trong POI-2 lên 123 

trong POI-1, sau đó không có thay đổi nhiều trong POI.  

 Doanh thu thuần trong nước cũng chứng kiến đà tăng liên tục trong hai kỳ 

POI-2 và POI-1. Trong POI-2, doanh thu thuần tăng chủ yếu do giá bán tăng. 

Trong POI-1, mặc dù giá bán trong nước bắt đầu giảm nhưng doanh thu thuần vẫn 

tăng do lượng bán hàng trong nước tăng. Trong POI, doanh thu thuần giảm 7,37% 
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do lượng bán hàng trong nước gần như giữ nguyên trong khi giá bán trong nước 

tiếp tục giảm 7,6% so với giá bán trong POI-1.  

Hình 4.12. Doanh thu và lượng bán hàng trong nước 

 

 Trong bối cảnh nhu cầu trong nước đối với sản phẩm dây hàn ngày càng 

gia tăng, với các số liệu như trên, CQĐT xác định biến động của lượng bán 

hàng và doanh thu bán hàng sản phẩm dây hàn của ngành sản xuất trong 

nước cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

 Lợi nhuận 

4.3.6.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.27. Lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lợi nhuận từ hoạt 

động bán hàng 

trong nước (1) 

Index 

100 
100 32 48 46 

Tăng/giảm % - -68,47% 51,06% -2,54% 

Doanh thu thuần 

từ bán hàng trong 

nước  

Index 

100 
100 67 102 110 
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Tăng/giảm % - -32,79% 51,28% 8,02% 

Lợi nhuận trên 

đơn vị sản phẩm 

Index 

100 
100 50 53 45 

Lợi nhuận trước 

thuế bán hàng 

trong nước (2) 

Index 

100 
100 32 49 47 

Tăng/giảm % - -67,7% 50,44% -2,64% 

Tỷ lệ lợi nhuận 

trước thuế trên 

doanh thu thuần 

từ bán hàng trong 

nước (3)=(1)/(2) 

Index 

100 
100 48 48 43 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Trong giai đoạn từ POI-3 đến POI-1, lợi nhuận từ bán hàng trong nước có 

xu hướng biến động cùng chiều với xu hướng biến động của doanh thu thuần từ 

bán hàng trong nước, đó là giảm trong POI-2 và tăng trở lại trong POI-1. Đến 

POI, mặc dù doanh thu thuần tiếp tục tăng 8,02% nhưng lợi nhuận từ bán hàng 

trong nước đã giảm 2,54% xuống chỉ còn 46 (Index 100).   

 Lợi nhuận từ bán hàng trong nước trên đơn vị sản phẩm có xu hướng giảm 

trong POI-2 xuống chỉ còn 50 (Index 100). Đến POI-1, lợi nhuận từ bán hàng 

trong nước trên đơn vị sản phẩm tăng lên 53, tuy nhiên đã giảm xuống còn 45 

trong POI (Index 100). 

 Lợi nhuận trước thuế từ bán hàng trong nước cũng giảm trong POI. Tỷ lệ lợi 

nhuận trước thuế của bán hàng trong nước trên doanh thu bán hàng trong nước 

giảm liên tục từ mức 100 trong POI-3 xuống 43 trong POI (Index 100). 

 Để phân tích rõ hơn về lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước, CQĐT tiếp 

tục tổng hợp thêm số liệu về lợi nhuận bán hàng sản phẩm que hàn inox của các 

công ty thương mại có quan hệ liên kết với các công ty của ngành sản xuất trong 

nước, cụ thể như sau: 
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Bảng 4.28. Lợi nhuận bán hàng của các công ty thương mại 

 

Khoản mục 

 

Đơn vị 

 

POI-3 

 

POI-2 

 

POI-1 

 

POI 

Doanh thu thuần 

từ bán hàng trong 

nước (1) 

Index 

100 
100 98 101 138 

Tăng/giảm % - -1,96% 2,91% 37,01% 

Lợi nhuận trước 

thuế bán hàng 

trong nước (2) 

Index 

100 
-100 -26 -117 -109 

Tăng/giảm % - -73,76% 344,36% -6,11% 

Tỷ lệ lợi nhuận 

trước thuế trên 

doanh thu thuần 

từ bán hàng trong 

nước (3)=(2)/(1) 

Index 

100 
-100 -27 -116 -79 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Mặc dù doanh thu bán hàng trong nước của các công ty thương mại luôn duy 

trì tăng trong giai đoạn POI-3 đến POI, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế trong nước 

luôn thua lỗ suốt cả giai đoạn, đặc biệt trong POI-1 và POI, lợi nhuận giảm mạnh 

xuống mức thấp nhất của cả giai đoạn, với ghi nhận mức lỗ lần lượt là 117 trong 

POI-1 và 109 trong POI (Index 100). Do vậy, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh 

thu bán hàng trong nước luôn âm và không có dấu hiệu cải thiện trong suốt giai 

đoạn POI-3 đến POI.   

 Căn cứ vào những dữ liệu nêu trên, CQĐT kết luận các chỉ số về lợi 

nhuận đối với sản phẩm que hàn inox của ngành sản xuất trong nước cho 

thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 
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4.3.6.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.29. Lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lợi nhuận từ 

bán hàng trong 

nước (1) 

Index 100 100 152 128 120 

Tăng/giảm % - 52,44% -16,31% -5,65% 

Doanh thu thuần 

từ bán hàng 

trong nước (2) 

Index 100 100 121 137 126 

Tăng/giảm % - 21,34% 12,52% -7,37% 

Lợi nhuận từ 

bán hàng trong 

nước trên đơn vị 

sản phẩm 

Index 100 100 149 104 98 

Lợi nhuận trước 

thuế bán hàng 

trong nước 

Index 100 100 122 104 90 

Tăng/giảm % - 21,96% -14,34% -13,88% 

Tỷ lệ lợi nhuận 

trước thuế trên 

doanh thu thuần 

từ bán hàng 

trong nước 

(3)=(1)/(2) 

Index 100 100 100 76 71 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Mặc dù doanh thu thuần từ bán hàng trong nước đối với sản phẩm dây hàn 

luôn duy trì xu hướng tăng trong POI-2 và POI-1, lợi nhuận từ bán hàng trong 

nước lại giảm 16,31% trong POI-1. Đến POI, cả doanh thu thuần và lợi nhuận từ 
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bán hàng trong nước đều giảm. Trong POI ghi nhận mức lợi nhuận từ bán háng 

trong nước thấp thứ hai là 120 (Index 100). Lợi nhuận từ bán háng trong nước 

trên đơn vị sản phẩm cũng có xu hướng giảm tương tự xuống còn 104 trong POI-

1 và 98 trong POI (Index 100). 

 Lợi nhuận trước thuế bán hàng trong nước và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên 

doanh thu bán hàng trong nước cũng duy trì đà giảm liên tục trong trong giai đoạn 

từ POI-2 đến POI. Năm POI mặc dù  có doanh thu cao nhất nhưng lợi nhuận trước 

thuế từ bán hàng trong nước ở mức thấp nhất là 90 (Index 100) và tỷ lệ lợi nhuận 

trước thuế trên doanh thu bán hàng trong nước chỉ đạt 71 (Index 100).  

 CQĐT cũng tiến hành phân tích thêm lợi nhuận trước thuế từ bán sản phẩm 

dây hàn tại thị trường trong nước của các công ty thương mại có quan hệ liên kết 

với các công ty của ngành sản xuất trong nước, cụ thể như sau: 

Bảng 4.30. Lợi nhuận bán hàng của các công ty thương mại 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu thuần 

từ bán hàng trong 

nước (1) 

Index 100 100 128 145 147 

Tăng/giảm % - 27,75% 13,39% 1,67% 

Lợi nhuận trước 

thuế bán hàng 

trong nước (2) 

Index 100 100 -13 -116 -163 

Tăng/giảm % - -112,57% 819,63% 41,22% 

Tỷ lệ lợi nhuận 

trước thuế trên 

doanh thu thuần 

từ bán hàng trong 

nước (3)=(2)/(1) 

Index 100  100 -10 -81 -112 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Doanh thu thuần từ bán hàng trong nước đối với sản phẩm dây hàn của các 

công ty thương mại cũng duy trì xu hướng tăng trong suốt giai đoạn từ POI-3 đến 

POI. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế bán hàng lại có xu hướng giảm mạnh. Từ 
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POI-2 đến POI, các công ty thương mại có quan hệ liên kết với các công ty của 

ngành sản xuất trong nước liên tục ghi nhận thua lỗ ở mức -13 trong POI-2, -116 

trong POI-1 và -163 trong POI (Index 100). Như vậy, trong POI, các công ty 

thương mại ghi nhận giá trị thua lỗ cao nhất trong cả giai đoạn từ POI-3 đến POI. 

 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần từ bán hàng trong nước vì 

vậy cũng suy giảm đáng kể trong suốt thời kỳ điều tra, và giảm sâu nhất trong 

POI.  

 Căn cứ vào những dữ liệu nêu trên, CQĐT kết luận chỉ số về lợi nhuận 

đối với sản phẩm dây hàn của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố 

của thiệt hại đáng kể. 

 Lao động, tiền lương và năng suất 

4.3.7.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.31. Nhân công và tiền lương 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lao động (1) 
Index 

100 
100 95 90 90 

Tăng/giảm % - -5,00% -5,26% 0% 

Tổng chi phí lao 

động 

Index 

100 
100 107 104 64 

Tăng/giảm % - 6,80% -2,92% -38,17% 

Chí phí trung  

bình/người/năm 

Index 

100 
100 112 115 71 

Tăng/giảm % - 12,43% 2,48% -38,17% 

Sản lượng toàn 

ngành (2) 

Index 

100 
100 84 81 113 

Tăng/giảm % - -15,84% -3,57% 38,99% 

Năng suất (3) = 

(2)/(1) 

Index 

100 
100 89 90 125 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tăng/giảm % - -11,41% 1,79% 38,99% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Số lao động trực tiếp tham gia sản xuất que hàn hầu như không thay đổi trong 

suốt giai đoạn từ POI-3 đến POI. Trong khi đó, chi phí lao động cho sản xuất có 

xu hướng gia tăng nhanh trong giai đoạn POI – 3 đến POI-1 với mức tăng lần lượt 

12,43% và 2,48%, tuy nhiên đến POI, chi phí lao động đã giảm đáng kể với mức 

giảm 38,17%. Năng suất của ngành sản xuất trong nước có giảm trong giai đoạn 

từ POI-3 đến POI-2, tuy nhiên sau đó gia tăng đều trong suốt giai đoạn POI – 2 

đến POI, dù lực lượng lao động không biến động nhiều qua các năm. 

 Với các số liệu nêu trên, CQĐT kết luận biến động về lao động và tiền 

lương đối với hoạt động sản xuất que hàn inox của ngành sản xuất trong nước 

chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể.  

4.3.7.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.32. Nhân công và tiền lương 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lao động (1) 
Index 

100 
100 107 146 146 

Tăng/giảm % - 7,19% 36,31% -0,41% 

Tổng chi phí lao động 
Index 

100 
100 122 154 166 

Tăng/giảm % - 22,24% 26,30% 7,75% 

Chí phí trung  

bình/người/năm 

Index 

100 
100 114 106 114 

Tăng/giảm % - 14,05% -7,35% 8,19% 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Sản lượng toàn ngành (2) 
Index 

100 
100 130 162 227 

Tăng/giảm % - 29,96% 24,70% 40% 

Năng suất (3) = (2)/(1) 
Index 

100 
100 121 111 156 

Tăng/giảm % - 21,25% -8,52% 40,57% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Số lao động trực tiếp tham gia sản xuất dây hàn tăng mạnh từ 100 trong POI-

3 lên 146 trong POI-1 và có giảm ***** lao động trong POI (Index 100). Chi phí 

lao động cho sản xuất duy trì xu hướng gia tăng trong POI–2 từ mức 100 trong 

POI-3 lên 114 trong POI-2 (Index 100). Tuy nhiên, trong POI-1 chi phí lao động 

đã suy giảm 7,35% sau đó tăng trở lại trong POI với mức tăng 8,19%. 

 Chỉ số về năng suất lao động của ngành sản xuất trong nước cũng cho thấy 

xu hướng gia tăng tương tự như chi phí lao động, đặc biệt trong POI năng suất đạt 

mức cao nhất là 156 (Index 100). 

 Với các số liệu nêu trên, CQĐT kết luận biến động về lao động và tiền 

lương đối với hoạt động sản xuất dây hàn của ngành sản xuất trong nước 

chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

 Đầu tư, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và khả năng tăng vốn  

4.3.8.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, đầu tư 

4.3.8.1.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.33. Tỷ suất lợi nhuận sản xuất hàng hóa tương tự 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lợi nhuận trước thuế 

hàng hóa tương tự 

Index 

100 
100 32 49 47 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng tài sản sử dụng để sản 

xuất hàng hóa tương tự của 

ngành sản xuất trong nước 

Index 

100 
100 114 122 258 

Tăng/giảm % - 0% 0% 0,45% 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng 

tài sản 

Index 

100 
100 127 94 37 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm que hàn của ngành sản xuất trong nước đã giảm từ 100 trong 

POI-3 xuống 32 trong POI-2 sau đó hồi phục trở lại trong POI-1 và giảm nhẹ 

xuống còn mức 47 trong POI (Index 100). So sánh trong POI-3 với POI, tỷ suất 

lợi nhuận trên tổng tài sản đã giảm hơn 50% và cho thấy tình trạng khó khăn của 

ngành sản xuất trong nước. 

Bảng 4.34. Tăng mới đầu tư sản xuất hàng hóa tương tự 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Đầu tư của ngành 

sản xuất trong nước 

Triệu 

đồng 
0 0 0 ***** 

Tăng/giảm % - - - - 

Tổng tài sản liên 

quan đến hàng hóa 

tương tự 

Triệu 

đồng 
***** ***** ***** ***** 

Tỷ suất tăng mới đầu 

tư trên tổng tài sản 

sử dụng để sản xuất 

hàng hóa tương tự 

% - - - ***** 

 Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 
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 Từ POI-3 đến POI-1, ngành sản xuất trong nước không tiến hành đầu tư mới 

do công suất hiện tại đáp ứng hoàn toàn nhu cầu trong nước. Trong POI, ngành 

sản xuất trong nước chỉ tăng đầu tư với giá trị không đáng kể cho sản xuất sản 

phẩm que hàn. Mức đầu tư của ngành sản xuất trong nước trong POI là ***** 

triệu đồng, chiếm ***** tổng tài sản liên quan đến hàng hóa tương tự. 

 Như vậy, CQĐT kết luận chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và đầu tư 

của ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm que hàn inox cho thấy có 

yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

4.3.8.1.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.35. Tỷ suất lợi nhuận sản xuất hàng hóa tương tự 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lợi nhuận 

trước thuế hàng 

hóa tương tự10 

Index 

100 
100 145 115 95 

Tổng tài sản sử 

dụng để sản xuất 

hàng hóa tương 

tự của ngành sản 

xuất trong nước 

Index 

100 
100 114 122 258 

Tăng/giảm % - 14,27% 6,98% 110,69% 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên tổng 

tài sản 

Index 

100 
100 127 94 37 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm dây hàn của ngành sản xuất trong nước đã tăng từ 100 trong POI-

3 lên 127 trong POI-2 (Index 100). 

 Tuy nhiên trong POI-1 và POI, tỷ suất này liên tục giảm, lần lượt còn 94 

trong POI-1 và 37 trong POI (Index 100). 

 
10 Lợi nhuận hàng hóa tương tự của dây hàn bao gồm lợi nhuận từ bán hàng trong nước và xuất khẩu 
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Bảng 4.36. Tăng mới đầu tư sản xuất hàng hóa tương tự 

Khoản mục 
Đơn 

vị 
POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Đầu tư của ngành sản 

xuất trong nước 

Index 

100 
100 61 32 556 

Tăng/giảm % - -38,82% -47,12% 1617,45% 

Tổng tài sản sử dụng 

để sản xuất hàng hóa 

tương tự của ngành 

sản xuất trong nước 

Index 

100 
100 114 122 258 

Tỷ suất tăng mới đầu 

tư trên tổng tài sản sử 

dụng để sản xuất 

hàng hóa tương tự 

Index 

100 
100 54 26 216 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Trong POI, ngành sản xuất có tăng mạnh đầu tư mới cho dây hàn thông qua 

việc mở rộng dây chuyền sản xuất dây hàn. Việc mở rộng dây chuyền sản xuất 

dây hàn thép đặc đã được lên kế hoạch và được công ty bố trí mặt bằng từ lâu. Vì 

vậy nếu không đầu tư sẽ lãng phí chi phí thuê đất cũng như không đạt đến quy mô 

sản xuất tối ưu. Đây là chiến lược quan trọng trong việc cạnh tranh với các nhà 

máy sản xuất dây hàn trên thế giới vốn có ưu thế về giá nhờ lợi thế theo quy mô. 

Mức đầu tư của ngành sản xuất từ 100 lên 556 trong POI (Index 100), dẫn đến tỷ 

suất tăng mới đầu tư trên tổng tài sản sử dụng để sản xuất dây hàn tăng mạnh và 

đạt mức 216 tại POI (Index 100). 

 Như vậy, CQĐT kết luận biến động của chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên 

tổng tài sản của ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm dây hàn cho 

thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể, trong khi biến động của chỉ số đầu tư 

trên tổng tài sản của ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm dây hàn 

chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 
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4.3.8.2. Khả năng huy động vốn 

Bảng 4.37. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản toàn ngành sản xuất 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Nợ phải 

trả 

Index 

100 
100 55 60 83 

Tổng tài 

sản toàn 

công ty 

Index 

100 
100 60 61 99 

Tỷ lệ nợ 

trên tổng 

tài sản 

Index 

100 
100 91 99 84 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Tổng tài sản toàn công ty suy giảm mạnh trong giai đoạn từ POI-3 đến POI-

2, sau đó tăng trở lại trong POI-1 và POI. Tương tự vậy, tổng nợ toàn công ty có 

giảm mạnh trong giai đoạn POI-2 và sau đó lại tăng liên tục trong POI-1 và POI. 

Chỉ số nợ trên tổng tài sản của ngành sản xuất trong nước duy trì xu hướng biến 

động lên xuống liên tục trong suốt thời kỳ. Đến POI, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản đã 

giảm xuống mức thấp nhất trong giai đoạn từ POI-3 đến POI với mức 84 (Index 

100), tuy nhiên vẫn còn ở mức cao. 

 Độ lớn của biên độ bán phá giá 

 Biên độ phá giá thể hiện mức độ về khả năng phá giá của nhà sản xuất nước 

ngoài. Kết quả tính toán cho thấy biên độ phá giá của công ty sản xuất, xuất khẩu 

nước ngoài đối với sản phẩm que hàn inox 308 được xác định là từ -12,91% đến 

36,11%, biên độ phá giá của công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài đối với sản 

phẩm dây hàn được xác định là từ 15,30% đến 36,56%. Với biên độ bán phá giá 

này đã gây ảnh hưởng rõ ràng đến thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.  
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 Dòng tiền 

4.3.10.1. Sản phẩm que hàn inox 

Bảng 4.38. Dòng tiền của ngành sản xuất trong nước 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Dòng tiền từ hoạt 

động kinh doanh 

Index 

100 
-100 96 116 249 

Tăng/giảm % - -196,24% 20,06% 115,40% 

Doanh thu thuần bán 

hàng trong nước 

Index 

100 
100 67 102 110 

Tăng/giảm % - -32,79% 51,28% 8,02% 

Lợi nhuận trước thuế 

từ bán hàng trong 

nước 

Index 

100 
100 32 49 47 

Tăng/giảm % - -67,7% 50,44% -2,64% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã được cải thiện tốt với mức tăng liên 

tục từ -100 tại POI-3 lên 249 trong POI (Index 100). 

 Với số liệu như trên, CQĐT kết luận chỉ số dòng tiền của ngành sản xuất 

trong nước từ hoạt động kinh doanh que hàn inox 308 trong thời kỳ điều tra 

chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể.  

4.3.10.2. Sản phẩm dây hàn 

Bảng 4.39. Dòng tiền của ngành sản xuất trong nước 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Dòng tiền từ hoạt động 

kinh doanh 

Index 

100 
100 446 -25 -189 

Tăng/giảm % - 345,97% -105,63% 654,02% 
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Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Doanh thu thuần bán 

hàng trong nước 

Index 

100 
100 121 137 126 

Tăng/giảm % - 21,34% 12,52% -7,37% 

Lợi nhuận trước thuế từ 

bán hàng trong nước 

Index 

100 
100 122 104 90 

Tăng/giảm % - 21,96% -14,34% -13,88% 

Nguồn: Tổng hợp Bản trả lời của các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

 Trong giai đoạn từ POI-3 đến POI-2, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của 

ngành sản xuất trong nước tương đối tốt với mức tăng là 345,97%. Tuy nhiên, bắt 

đầu từ POI-1, tình hình hoạt động kinh doanh trở nên khó khăn, dẫn đến dòng tiền 

từ hoạt động kinh doanh suy giảm mạnh xuống còn -25 tại POI-1 và -189 tại POI 

(Index 100), giảm nhiều nhất trong cả giai đoạn từ POI-3 tới POI.  

 Với số liệu như trên, CQĐT kết luận chỉ số dòng tiền của ngành sản xuất 

trong nước từ hoạt động kinh doanh dây hàn cho thấy có yếu tố của thiệt hại 

đáng kể.  

 Kết luận điều tra cuối cùng về thiệt hại của ngành sản xuất trong nước 

 Đánh giá các chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước như trên, CQĐT 

kết luận như sau: 

Đối với sản phẩm que hàn inox: 

- Lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra có gia tăng cả về tuyệt đối và tương 

đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa. 

- Không tồn tại chênh lệch giá giữa hàng hóa bị điều tra và hàng hóa tương 

tự sản xuất trong nước. 

- Tồn tại tác động ép giá; tác động kìm giá từ hàng hóa bị điều tra đối với 

hàng hóa tương tự sản xuất trong nước. 

- Biến động về thị phần của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước cho thấy 

có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố 

của thiệt hại đáng kể. 
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- Biến động của các chỉ số về lao động, tiền lương chưa cho thấy có yếu tố 

của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về chỉ số tồn kho, các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và đầu 

tư của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động của chỉ số về mức sử dụng công suất và chỉ số sản lượng chưa 

cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về lượng bán và doanh thu bán hàng của ngành sản xuất trong 

nước chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về chỉ số dòng tiền của ngành sản xuất trong nước chưa cho thấy 

có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

Đối với sản phẩm dây hàn 

- Lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra có gia tăng cả về tuyệt đối và tương 

đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa. 

- Không tồn tại hiện tượng chênh lệch giá giữa hàng hóa bị điều tra và hàng 

hóa tương tự sản xuất trong nước. 

- Tồn tại tác động ép giá; tác động kìm giá đối với hàng hóa tương tự sản 

xuất trong nước từ hàng hóa bị điều tra.  

- Biến động về thị phần của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước cho thấy 

có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về lượng bán hàng và doanh thu bán hàng của ngành sản xuất 

trong nước cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về lợi nhuận của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu tố 

của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về mức sử dụng công suất của ngành sản xuất trong nước cho 

thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về về dòng tiền, các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản cho 

thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể,  biến động về đầu tư của ngành sản xuất trong 

nước chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động về sản lượng và chỉ số tồn kho của ngành sản xuất trong nước 

chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể. 

- Biến động của chỉ số về lao động và tiền lương của ngành sản xuất trong 

nước chưa cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể.  
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 Căn cứ vào những dữ liệu nêu trên, CQĐT kết luận có tồn tại bằng 

chứng rõ ràng về thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước đối với 

sản phẩm que hàn và dây hàn. 
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 MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ  

 Lượng và giá hàng hóa nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ không bị 

điều tra 

 Sản phẩm que hàn inox 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lượng nhập khẩu 

hàng hóa từ 03 nước bị 

điều tra 

Tấn 617 540 494 591 

Tăng/giảm % - -12,45% -8,49% 19,54% 

Lượng nhập khẩu từ các 

nước, vùng lãnh thổ khác 

(1) 

Tấn 41 34 41 48 

Tăng/giảm % - -16,39% 20,63% 16,79% 

Tổng lượng nhập khẩu (2)  658 574 535 639 

Tăng/giảm % - -12,69% -6,76% 19,33% 

Tỷ lệ lượng nhập khẩu từ 

các nước, vùng lãnh thổ 

khác/Tổng lượng nhập 

khẩu (3)=(1)/(2) 

% 6,2% 5,94% 7,69% 7,52% 

Giá trung bình hàng hóa 

nhập khẩu từ các nước, 

vùng lãnh thổ khác đã bao 

gồm chi phí nhập khẩu 

triệu 

VNĐ 

/tấn 

***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 25,50% -12,48% 9,28% 

Giá bình quân của hàng 

hóa có xuất xứ từ 03 nước 

bị điều tra đã bao gồm chi 

phí nhập khẩu [5] 

triệu 

VNĐ 

/tấn 

***** ***** ***** ***** 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tăng/giảm % - 7,53% -0,64% -0,10% 

Chênh lệch giá nhập khẩu 

từ 3 nước và các nước, 

vùng lãnh thổ khác 

triệu 

VNĐ 

/tấn 

***** ***** ***** ***** 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hải quan 

 Căn cứ số liệu từ cơ quan hải quan, lượng nhập khẩu que hàn inox có xuất 

xứ từ các nước và vùng lãnh thổ không bị điều tra chỉ ghi nhận 41 tấn trong POI-

1 và 48 tấn trong POI, trong khi lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra suy giảm 

nhẹ còn 494 tấn trong POI-1 và  sau đó tăng mạnh lên 591 tấn trong POI.  

 Lượng nhập khẩu que hàn inox từ các nước và vùng lãnh thổ không bị điều 

tra là tương đối thấp (POI có lượng nhập khẩu cao nhất cũng chỉ có 48 tấn), chiếm 

7,52% trong tổng lượng nhập khẩu. 

 Về giá bán, giá bán que hàn inox nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ 

không bị điều tra cũng cao hơn nhiều giá bán hàng hóa bị điều tra, do vậy lượng 

nhập khẩu này không thể gây tác động đến thiệt hại của ngành sản xuất trong 

nước.  

 Như vậy, CQĐT kết luận đối với sản phẩm que hàn inox, lượng và giá 

nhập khẩu từ những nước và vùng lãnh thổ không bị điều tra không phải là 

nguyên nhân gây ra thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. 

 Sản phẩm dây hàn 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng lượng nhập khẩu 

hàng hóa từ 02 nước bị 

điều tra 

Tấn 4.435 4.752 4.579 5.612 

Tăng/giảm % - 7,16% -3,64% 22,55% 

Lượng nhập khẩu từ 

các nước, vùng lãnh 

thổ khác (1) 

Tấn 1.116 3.366 2.781 2.273 
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Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tăng/giảm % - 201,50% -17,37% -18,26% 

Tổng lượng nhập khẩu 

(2) 
Tấn 5.551 8.118 7.360 7.885 

Tăng/giảm % - 46,24% -9,33% 7,13% 

Tỷ lệ lượng nhập khẩu 

từ các nước, vùng lãnh 

thổ khác/Tổng lượng 

nhập khẩu (3)=(1)/(2) 

% 20,11% 41,46% 37,78% 28,83% 

Giá trung bình hàng 

hóa nhập khẩu từ các 

nước, vùng lãnh thổ 

khác đã bao gồm chi 

phí nhập khẩu 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - -16,57% 81,51% -32,06% 

Giá bình quân của 

hàng hóa có xuất xứ từ 

02 nước bị điều tra đã 

bao gồm chi phí nhập 

khẩu [5] 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Tăng/giảm % - 20,72% -6,42% -8,21% 

Chênh lệch giá nhập 

khẩu từ 02 nước bị 

điều tra và các nước, 

vùng lãnh thổ khác 

triệu 

VNĐ/tấn 
***** ***** ***** ***** 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu Hải quan 

 Căn cứ số liệu từ cơ quan hải quan, lượng nhập khẩu sản phẩm dây hàn có 

xuất xứ từ các nước và vùng lãnh thổ không bị điều tra giảm liên tục trong POI-1 

(giảm 17,37%) và trong POI (giảm 18,26%), trong khi lượng nhập khẩu hàng hóa 
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bị điều tra giảm nhẹ xuống còn 4.579 tấn trong POI-1 và sau đó tăng mạnh lên 

5.612 tấn trong POI.  

 Về giá bán, giá bán dây hàn từ các nước và vùng lãnh thổ không bị điều tra 

cao hơn hẳn so với giá bán hàng hóa bị điều tra.  

 Như vậy, CQĐT kết luận rằng đối với sản phẩm dây hàn, lượng và giá 

nhập khẩu từ những nước và vùng lãnh thổ không bị điều tra không phải là 

nguyên nhân gây ra thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. 

 Tình hình xuất khẩu sản phẩm dây hàn 

 Do chỉ có mặt hàng dây hàn được xuất khẩu ra nước ngoài nên bảng dưới 

đây sẽ được so sánh lượng xuất khẩu dây hàn với lượng dây hàn trong nước 

Khoản mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Lượng xuất 

khẩu 

Index 

100 
0 100 113 367 

Tăng/giảm % - - 12,93% 224,65% 

Lượng bán hàng 

trong nước 

Index 

100 
100 103 123 123 

Tăng/giảm % - 2,7% 19,77% 0,24% 

Tỷ lệ xuất 

khẩu/bán hàng 

trong nước 

Index 

100 
- 100 94 305 

Nguồn: CQĐT tổng hợp từ số liệu của ngành sản xuất trong nước 

 Trong POI-2, dây hàn bắt đầu được xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. 

Lượng bán xuất khẩu tăng nhanh từ 113 trong POI-2 lên tới 367 trong POI (Index 

100). Tuy nhiên, công suất thiết kế của ngành sản xuất trong nước cũng có sự điều 

chỉnh. Công suất thiết kế đã tăng thêm ***** tấn trong POI-2 và ***** tấn trong 

POI. Công suất thiết kế tăng thêm đó đủ để đáp ứng lượng sản xuất phục vụ xuất 

khẩu mà không làm ảnh hưởng đến lượng sản xuất để bán trong nước. Vì vậy, 

xuất khẩu không phải là nguyên nhân gây ra biến động về lượng bán hàng trong 

nước, một chỉ số cho thấy có yếu tố của thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong 

nước. 
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 Do vậy, CQĐT kết luận rằng xuất khẩu không phải là nguyên nhân gây 

ra khó khăn cho ngành sản xuất trong nước. 

 Mức độ giảm sút nhu cầu tiêu dùng và/hoặc thay đổi trong xu hướng tiêu 

thụ 

 Sản phẩm que hàn inox 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng cầu trong nước 
Index 

100 
100 75 86 100 

Tăng/giảm % - -25,24% 14,47% 16,34% 

Nguồn: số liệu của ngành sản xuất trong nước và cơ quan hải quan 

 Trong giai đoạn từ POI-2 đến POI, tổng tiêu dùng trong nước luôn duy trì 

mức tăng hằng năm với tỷ lệ tăng đều 16,34% đạt 100 tại POI (Index 100)..  

 Có thể thấy rằng thị trường tiêu thụ trong nước vẫn tương đối ổn định và 

không có dấu hiệu tiêu cực.  

 Vì vậy, CQĐT cho rằng ngành sản xuất trong nước không bị tác động 

bởi yếu tố giảm sút nhu cầu tiêu dùng hay thay đổi trong xu hướng tiêu thụ 

đối với sản phẩm que hàn inox. 

 Sản phẩm dây hàn 

Mục Đơn vị POI-3 POI-2 POI-1 POI 

Tổng cầu trong nước 
Index 

100 
100 117 129 132 

Tăng/giảm % - 16,65% 10,82% 1,99% 

 Trong giai đoạn từ POI-3 đến POI, tổng tiêu thụ trong nước luôn duy trì mức 

tăng đáng kể từ 100 trong POI-3 lên 132 trong POI (Index 100). 

 Vì vậy, CQĐT cho rằng ngành sản xuất trong nước không bị tác động 

bởi yếu tố giảm sút nhu cầu tiêu dùng hay thay đổi trong xu hướng tiêu thụ 

đối với sản phẩm dây hàn. 

 Sự thay đổi công nghệ 

 Như được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng của quy mô thị trường trong nước 

trong POI và 02 năm trước đó, thị trường Việt Nam đang trong xu hướng phát 

triển và dự kiến sẽ gia tăng mạnh trong các năm tới. Theo đó, quyết định để mở 
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rộng năng lực sản xuất và đầu tư thêm nhà máy của ngành sản xuất trong nước là 

hợp lý và không thể bị xem xét lại do các đánh giá sai thị trường trong nước. 

 Bên cạnh đó, các sản phẩm vật liệu hàn là một trong những sản phẩm của 

ngành xây dựng, ngành công nghiệp phụ trợ hiện đang có nhu cầu sử dụng rất lớn 

cho sự phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, đặc biệt như ngành công nghiệp 

sản xuất ô tô, đóng tàu... cũng như trong lĩnh vực xây dựng. 

 Như vậy, CQĐT kết luận rằng sự thay đổi về công nghệ không phải là 

nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 

 Chiến lược bán hàng tiếp thị 

 Ngành sản xuất trong nước đã luôn nỗ lực hết mình để làm cho khách hàng 

trong nước hài lòng về chất lượng và dịch vụ hậu mãi, giao hàng nhanh chóng, 

thanh toán linh hoạt. Hơn nữa, các sản phẩm que hàn, dây hàn của Việt Nam là 

những sản phẩm có thương hiệu mạnh, được nhiều người biết đến và công nhận, 

đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đóng tàu, xây dựng và sản xuất ô tô 

đang rất phát triển tại Việt Nam. 

 Như vậy, CQĐT kết luận rằng yếu tố liên quan đến chiến lược bán hàng 

tiếp thị không phải nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 

 Các hành vi hạn chế thương mại và/hoặc sự cạnh tranh giữa các nhà sản 

xuất trong nước 

 Các sản phẩm vật liệu hàn là một trong những sản phẩm của ngành xây dựng, 

ngành công nghiệp phụ trợ hiện đang có nhu cầu sử dụng rất lớn cho sự phát triển 

ngành công nghiệp Việt Nam, đặc biệt như ngành công nghiệp sản xuất ô tô, đóng 

tàu... cũng như trong lĩnh vực xây dựng, nên không có bất cứ sự kiểm soát về hoạt 

động sản xuất nào từ Cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, trong giai đoạn này, 

Việt Nam không có bất cứ chính sách ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất 

trong nước. Do đó, CQĐT không nhận thấy có hành vi hạn chế thương mại nào 

đối với ngành sản xuất trong nước. 

 Hiện nay, ngành sản xuất trong nước chỉ bao gồm 07 nhà sản xuất, do đó, 

không có quá nhiều sự canh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước với nhau. Với 

đặc thù đầu tư dây chuyền sản xuất cần vốn lớn, nên khả năng gia nhập thị trường 

cũng như các công ty nhỏ tham gia vào thị trường sản xuất sợi là không cao, do 

đó, các nhà sản xuất trong nước hầu như không cạnh tranh với nhau. 
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 Do vậy, CQĐT xác định các hạn chế về cạnh tranh trong nước không 

phải là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

ngành. 

 Chất lượng sản phẩm 

 Chất lượng sản phẩm que hàn inox và dây hàn của Việt Nam luôn đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới. Ngành sản xuất trong nước đã đầu tư vào 

các dây chuyền công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng được 

các yêu cầu ngặt nghèo nhất về chất lượng sản phẩm các quy trình kiểm định sản 

xuất nghiêm ngặt để có sản phẩm tốt nhất, hoàn toàn có thể cạnh tranh về mặt chất 

lượng với hàng hóa nhập khẩu. 

 Ngoài ra, các sản phẩm que hàn, dây hàn sản xuất trong nước đều phải chịu 

sự kiểm định về nguồn gốc sản xuất, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, kiểm 

tra xuất xưởng, kiểm định chất lượng. 

 Như vậy, CQĐT kết luận rằng yếu tố liên quan đến chất lượng không 

phải là nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 

 Đánh giá về mối quan hệ nhân quả 

 Các phân tích trên cho thấy các yếu tố như: Hàng nhập khẩu từ các quốc gia 

khác, sự gia tăng xuất khẩu của ngành sản xuất trong nước, mức độ giảm sút tiêu 

dùng hoặc thay đổi trong xu hướng tiêu thụ, sự thay đổi về công nghệ, chiến lược 

bán hàng tiếp thị, và các hành vi hạn chế thương mại và/hoặc sự cạnh tranh giữa 

các nhà sản xuất trong nước không phải là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực 

đến ngành sản xuất trong nước của sản phẩm dây hàn và que hàn.  

 Cơ quan điều tra nhận định hàng hóa nhập khẩu bị điều tra bán phá giá 

là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước 

đối với sản phẩm que hàn và dây hàn. 
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 Ý KIẾN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

 Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Ma-lai-xi-a 

 Tóm tắt ý kiến  

 Ngày 6 tháng 7 năm 2022, Cơ quan điều tra nhận được bản bình luận của Bộ 

Thương mại quốc tế và Công nghiệp Ma-lai-xi-a (sau đây gọi tắt là “MITI”).  

 MITI cho rằng có dữ liệu không nhất quán trong hồ sơ khởi kiện của Bên 

yêu cầu và Thông báo trong Quyết định khởi xướng điều tra. Cụ thể, Hồ sơ khởi 

kiện do Bên yêu cầu đệ trình không bao gồm toàn bộ thời gian thu thập dữ liệu 

trong cuộc điều tra bán phá giá, mà chỉ bao gồm 06 tháng đầu tiên của POI. Việc 

Bộ Công Thương quyết định giai đoạn điều tra để xác định hành vi bán phá giá 

mà không có bất kỳ bằng chứng do bên yêu cầu cung cấp cho nửa cuối năm 2020 

cần được xem xét lại.   

 MITI cho rằng CQĐT đã không cung cấp đầy đủ, chi tiết trong kết luận điều 

tra sơ bộ không bảo mật về phân tích tác động chênh lệch giá, tác động ép giá, tác 

động kìm giá; 

 Phương pháp cộng gộp từ ba quốc gia bị điều tra là chưa phù hợp để xác định 

chính xác mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất và hàng 

hóa nhập khẩu bị điều tra từ Ma-lai-xi-a. Việc đánh giá tác động của hàng hóa 

nhập khẩu bị điều tra cần được tiến hành phân tích cụ thể, riêng biệt cho từng quốc 

gia bị điều tra.  

 Ngành sản xuất trong nước không chịu thiệt hại đáng kể bởi hàng hoá hoá bị 

điều tra nhập khẩu từ các nước bị cáo buộc, cụ thể là Ma-lai-xi-a trong POI, do có 

sự gia tăng lượng bán hàng trong nước và lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra 

giảm. 

 MITI cho rằng bên yêu cầu cần cung cấp đầy đủ bằng chứng về sự gia tăng 

lượng nhập khẩu hàng hoá bị điều tra bán phá giá từ Ma-lai-xi-a là nguyên nhân 

gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. 

 MITI cũng chỉ ra rằng ngành sản xuất dây hàn trong nước chịu thiệt hại đáng 

kể là do hàng hóa nhập khẩu bị điều tra từ các quốc gia khác gây ra. 

 Ý kiến của CQĐT: 

 Theo khuyến nghị của Ủy ban Chống bán phá giá WTO, thời kỳ điều tra 



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

95 

 

(POI) cho việc điều tra chống bán phá giá thường là 12 tháng và trong mọi trường 

hợp không ít hơn 6 tháng, gần ngày khởi xướng điều tra nhất có thể. Theo thông 

lệ và thực tiễn của cơ quan điều tra các nước trên thế giới, một số cơ quan điều 

tra đã thay đổi thời kỳ điều tra so với hồ sơ yêu cầu, vì vậy, để đảm bảo tính cập 

nhật của thông tin và phù hợp với thông lệ quốc tế và hướng dẫn của WTO về 

việc xác định thời kỳ điều tra, CQĐT xác định thời kỳ điều tra mới theo như Quyết 

định khởi xướng điều tra. 

 CQĐT thực hiện việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan và bảo mật 

thông tin do các bên liên quan cung cấp căn cứ theo các quy định tại Điều 75 Luật 

Quản lý ngoại thương, Điều 11 Nghị định 10/2018/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư 

37/2019/TT-BCT. 

 Trong quá trình điều tra, CQĐT luôn xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi 

chấp thuận đề nghị bảo mật các thông tin do Bên liên quan trong vụ việc gồm có: 

“a) Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc quy trình 

sản xuất; 

b) Các thông tin không công khai về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của 

doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất; chi phí bán hàng; điều khoản bán hàng; 

giá bán của từng giao dịch cụ thể, giao dịch dự kiến, hoặc các chào bán khác; thông 

tin của các khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp; thông tin tài chính của doanh 

nghiệp; 

c) Thông tin về biên độ bán phá giá của từng doanh nghiệp cụ thể trong vụ việc 

điều tra chống bán phá giá; 

d) Thông tin về khoản lợi ích mà Bên bị yêu cầu đuợc hưởng đối với từng chương 

trình trợ cấp đang bị điều tra hoặc rà soát trong vụ việc điều tra chống trợ cấp, 

ngoại trừ các thông tin mô tả hoạt động của chương trình, khoản lợi ích được ghi 

trong các tài liệu hoặc được đăng tải công khai; tỷ lệ trợ cấp theo giao dịch bán 

hàng được tính cho từng Bên bị yêu cầu trong một chương trình; 

đ) Các thông tin khác mà cơ quan điều tra xác định rằng nếu công khai có khả năng 

gây nguy hại đáng kể đến người cung cấp thông tin hoặc người mà người cung cấp 

thông tin đó thu thập được thông tin hoặc gây ảnh hưởng đáng kể đến lợi thế cạnh 

tranh của bên cung cấp thông tin.” 

 Căn cứ theo các quy định nêu trên, việc bảo mật thông tin về giá và các phân 

tích chi tiết về chênh lệch giá, tác động ép giá, tác động kìm giá tại Tiểu mục 4.2.4 
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trong Kết luận điều tra bản công khai là cần thiết. Tuy nhiên, CQĐT cũng đã cung 

cấp đầy đủ các thông tin về xu hướng biến động giá của hàng hóa bị điều tra cũng 

như hàng hóa tương tự trong nước. 

 Về đánh giá tác động cộng gộp, căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Hiệp định Chống 

bán phá giá quy định như sau: “Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất 

xứ từ nhiều nước đồng thời bị điều tra chống bán phá giá, CQĐT có thể đánh giá 

cộng gộp tác động của hàng hóa này nếu xác định được rằng (a) biên độ bán phá 

giá từ mỗi nước có hơn mức biên độ tối thiểu … và lượng nhập khẩu từ mỗi nước 

lớn hơn ngưỡng không đáng kể và (b) việc đánh giá cộng gộp tác động của hàng 

hóa phù hợp với điều kiện cạnh tranh giữa các loại hàng hóa nhập khẩu và điều 

kiện cạnh tranh giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa tương tự sản xuất trong 

nước” và Điều 26 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định như sau: “1. Trong trường 

hợp hàng hóa bị điều tra được nhập khẩu từ 02 hay nhiều nước sản xuất, xuất 

khẩu, CQĐT có thể xác định thiệt hại cộng gộp của hàng hóa bị điều tra. 2. Việc 

xem xét cộng gộp ảnh hưởng của hàng hóa bị điều tra cần xét đến điều kiện cạnh 

tranh giữa hàng hóa bị điều tra với nhau và điều kiện cạnh tranh giữa hàng hóa 

bị điều tra và hàng hóa tương tự sản xuất trong nước…”, CQĐT đã có phân tích 

về việc sử dụng phương pháp cộng gộp là phù hợp để đánh giá tác động về lượng 

nhập khẩu và tác động về giá nhập khẩu của hàng hóa bị điều tra đối với ngành 

sản xuất trong nước. Việc sử dụng phương pháp cộng gộp giúp CQĐT có phân 

tích và đánh giá căn kẽ diễn biến lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra tại Tiểu 

mục 4.2.3 và tác động về giá của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra tại Tiểu mục 

4.2.4 trong Kết luận điều tra. 

 Đối với phân tích thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, CQĐT đã xem xét 

đầy đủ và toàn diện các yếu tố tác động đến hàng hóa tương tự sản xuất trong 

nước. CQĐT đã có phân tích và kết luận tại Mục 4.3. 

 Đối với tác động của hàng hóa nhập khẩu từ Malaysia có thể là nguyên nhân 

gây thiệt hại đối với ngành sản xuất, CQĐT đã sử dụng phương pháp cộng gộp để 

đánh giá tác động về lượng nhập khẩu và tác động giá nhập khẩu của hàng hóa bị 

điều tra đối với ngành sản xuất trong nước. CQĐT đã có phân tích và kết luận tại 

Mục 4.2 trong Kết luận điều tra. 

 Đối với các yếu tố khác có thể là nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành sản 

xuất trong nước, CQĐT đã phân tích và có kết luận tại Mục 5.1. 
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 Công ty Kiswel Sdn Bhd 

 Tóm tắt ý kiến 

  Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Cơ quan điều tra nhận được bản bình luận của 

Công ty Kiswel Sdn Bhd (sau đây gọi tắt là “Công ty Kiswel”). 

 Công ty Kiswel cho rằng CQĐT cần xác định một mức biên độ phá giá chung 

cho tất cả các chủng loại vật liệu hàn, bao gồm que hàn inox 308 và dây hàn thép 

lõi đặc. 

 Công ty Kiswel cho rằng cần đánh giá tác động của hàng hóa bị điều tra từ 

Ma-lai-xi-a riêng rẽ khi xem xét thiệt hại của ngành sản xuất trong nước do (a) 

hàng hóa bị điều tra từ Ma-lai-xi-a có chất lượng cao hơn, đi kèm cùng mức giá 

cao hơn so với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc và Thái Lan. Do đó, các sản 

phẩm của Ma-lai-xi-a hướng tới phân khúc khách hàng khác và (b) Không có sự 

đồng nhất về xu hướng về lượng và về giá giữa hàng hóa bị điều tra của Ma-lai-

xi-a và của Trung Quốc và Thái Lan. 

 Công ty Kiswel chỉ ra rằng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Ma-lai-xi-a 

không gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước do không gây 

ra tác động về giá và tác động về lượng đối với hàng hóa tương tự của ngành sản 

xuất trong nước. 

 Ý kiến của CQĐT:  

 Que hàn inox 308 có bọc thuốc và Dây hàn thép đặc không lõi thuốc là 02 

sản phẩm có đặc tính kĩ thuật khác nhau, quy trình sản xuất khác nhau nên CQĐT 

cho rằng việc tính toán một mức biên độ phá giá chung cho tất cả các chủng loại 

vật liệu hàn là không hợp lý. CQĐT cũng đã tách riêng những phân tích, đánh giá 

các chỉ số của ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm Que hàn inox 308 có 

bọc thuốc và Dây hàn thép đặc không lõi thuốc. 

 Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 của Hiệp định Chống bán phá giá và Điều 26 

Nghị định 10/2018/NĐ-CP, CQĐT có thể xem xét đánh giá cộng gộp tác động 

của hàng hóa bị điều tra đối với ngành sản xuất trong nước. CQĐT đã phân tích 

và có kết luận tại Tiểu mục 4.2.2. 

 Về đánh giá tác động của hàng hóa nhập khẩu từ Ma-lai-xi-a có phải là 

nguyên nhân gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước, CQĐT đã phân tích 

và có kết luận tại Mục 4.2. 



AD15 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản lưu hành công khai)   

 

98 

 

 Công ty Lincoln Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd  

 Tóm tắt ý kiến  

 Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Cơ quan điều tra nhận được bản bình luận của 

Công ty Lincoln Electric (Tangshan) Welding Materials Co., Ltd (sau đây gọi tắt 

là “Công ty Lincoln”). 

 Công ty Lincoln cho rằng sản lượng xuất khẩu của công ty sang Việt Nam 

trong POI chưa đến 0,25% công suất của ngành sản xuất trong nước. Công ty cho 

rằng việc xuất khẩu hàng hóa bị điều tra sang Việt Nam không thể gây ra thiệt hại 

cho ngành sản xuất trong nước. 

 Công ty Lincoln chỉ ra rằng sản phẩm công ty có giá bán cao hơn từ 20% 

đến 30% so với giá bán sản phẩm trong nước vì vậy công ty cho rằng không tồn 

tại hành vi bán phá giá đối với việc xuất khẩu hàng hóa bị điều tra của công ty 

Lincoln sang Việt Nam. 

 Ý kiến của CQĐT:  

 Về đánh giá tác động của hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có phải là 

nguyên nhân gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước, CQĐT đã phân tích 

và có kết luận tại Mục 4.2. 

 Về biên độ bán phá giá của công ty Lincoln, CQĐT đã tính toán và có kết 

luận tại Tiểu mục 3.5.3.1. 

 Công ty TNHH Sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam 

 Tóm tắt ý kiến  

  Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Cơ quan điều tra nhận được bản bình luận của 

Công ty TNHH Sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam (sau đây gọi tắt là 

“Công ty Đại Tây Dương”). 

 Công ty Đại Tây Dương cho rằng CQĐT cần xác định lại tư cách của Nguyên 

đơn trong tư cách là đại diện cho ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm bị 

điều tra là que hàn inox và dây hàn thép đặc không lõi thuốc, bởi sản lượng bán 

hàng của các sản phẩm bị điều tra của nguyên đơn chỉ chiếm một phần không 

đáng kể trên thị trường, không thể đại diện cho ngành sản xuất trong nước. 

 Công ty Đại Tây Dương chỉ ra rằng không có bất cứ bằng chứng tài liệu nào 

cụ thể và thuyết phục nào về ảnh hưởng và tác động của lượng hàng hóa nhập 
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khẩu bị điều tra gây ra. 

 Công ty Đại Tây Dương cho rằng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như: nhu cầu thị trường, chính sách bán hàng, chất lượng 

sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp và việc đầu tư dàn trải trên rất nhiều lĩnh vực 

khác nhau và đều đang không có hiệu quả, thậm chí đang lỗ của bên Nguyên đơn, 

do đó không có cơ sở pháp lý để khẳng định hàng hóa nhập khẩu bị điều tra bán 

phá giá gây ra. 

 Công ty Đại Tây Dương cho rằng thời gian ban hành và thời hạn áp dụng 

của Quyết định số 706/QĐ-BCT chưa phù hợp nên gây thiệt hại cho các nhà nhập 

khẩu.   

 Ý kiến của CQĐT: 

 Đối với tính đại diện cho ngành sản xuất trong nước, căn cứ theo Khoản 1 

Điều 69 Luật quản lý ngoại thương và Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

10/2018/NĐ-CP, CQĐT đã phân tích và có kết luận tại Mục 4.1. Lượng sản xuất 

que hàn và dây hàn của Bên yêu cầu lần lượt chiếm [96,33%] và [75,68%] tổng 

lượng sản xuất que hàn và dây hàn của ngành sản xuất, thỏa mãn điều kiện tại 

Điều 4 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP là “chiếm ít nhất 50% tổng khối lượng, số 

lượng hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong 

nước được coi là chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành 

sản xuất trong nước”. Vì vậy số liệu Bên yêu cầu trả lời có đủ tính đại diện cho 

ngành sản xuất trong nước. 

 Về phân tích tác động của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra, CQĐT đã phân 

tích và có kết luận tại Mục 4.2. 

 Đối với phân tích thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, CQĐT đã xem xét 

đầy đủ và toàn diện các yếu tố tác động đến hàng hóa tương tự sản xuất trong 

nước. CQĐT đã có phân tích và kết luận tại Mục 4.3. Đối với các yếu tố khác có 

thể là nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, CQĐT đã phân 

tích và có kết luận tại Mục 5.1. 

 Thời hạn áp dụng thuế CBPG tạm thời được nêu rõ trong Quyết định số 

706/QĐ-BCT. Thuế CBPG là thuế nhập khẩu bổ sung nên trình tự, thủ tục thu 

thuế CBPG được tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. 
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 Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Đông Dương JSC 

 Tóm tắt ý kiến  

 Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được 

đề nghị loại trừ áp dụng biện pháp PVTM của Công ty CP Thương mại và Sản 

xuất Đông Dương JSC (Công ty Đông Dương) đối với sản phẩm dây thép hợp 

kim sử dụng để sản xuất bùi nhùi cọ xoong nồi. 

 Sản phẩm dây thép hợp kim hiện đang được xếp vào mã HS 7229 .90.20 có 

một số đặc điểm như sau: 

 Đặc tính vật lý: 

Đặc tính Chỉ tiêu 

Kích thước (đường kính) 0,7 mm 

Độ bền kéo ≥ 503 N/mm2 

Độ dãn dài ≥ 40% 

 Thành phần hóa học: 

Tên nguyên tố hóa học Ký hiệu Chỉ số (%) 

Carbon C Min 0,0131 

Silic Si Min 0,701 

Mangan Mn Min 0,3256 

Photpho P Min 0,0156 

Lưu huỳnh S Min 0,0012 

Niken Ni Min 0,0383 

Crom Cr Min 8  

Molybdenum Mo Min 0,1596  

Nitơ N Min 0,0192 
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 Ngày 16 tháng 6 năm 2022, CQĐT đã có công văn số 457/PVTM-P1 đề nghị 

ngành sản xuất trong nước và các hiệp hội ngành nghề liên quan cho ý kiến về đề 

nghị loại trừ này của công ty Đông Dương. 

 Ý kiến của ngành sản xuất trong nước 

 Ngày 01 tháng 7 năm 2022, CQĐT nhận được công văn số 01/07.2022/AD15 

của Công ty CP Tập đoàn Kim Tín cho rằng sản phẩm dây thép hợp kim để sản 

xuất bùi nhùi cọ xoong có sự khác biệt đáng kể về mục đích sử dụng và thành 

phần hóa học đối với sản phẩm dây hàn thép được áp dụng thuế chống bán phá 

giá tạm thời theo Quyết định số 706/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

 Ý kiến của CQĐT 

 Trên cơ sở đánh giá về đặc tính kỹ thuật, thành phần hóa học của sản phẩm 

dây thép sử dụng để sản xuất bùi nhùi cọ xoong nồi và ý kiến của ngành sản xuất 

trong nước, CQĐT xác định rằng sản phẩm dây thép sử dụng để sản xuất bùi nhùi 

cọ xoong nồi không nằm trong phạm vi sản phẩm bị điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá. 

 Về thành phần hóa học, sản phẩm dây thép sử dụng để sản xuất bùi nhùi cọ 

xoong nồi có yêu cầu về thành phần Crom (Cr) tối thiểu là 8% cao hơn nhiều so 

với sản phẩm dây hàn bị điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Do đó, 

CQĐT sử dụng tiêu chí về thành phần Crom để loại trừ sản phẩm này. 

 Nội dung về tiêu chí loại trừ này đã được CQĐT bổ sung tại đoạn 59 Tiểu 

mục 2.2.2 của Kết luận điều tra. 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Kết luận 

 Đối với que hàn inox 308 có bọc thuốc 

 Dựa trên các phân tích như trên, CQĐT kết luận đối với hàng hóa bị điều tra 

là que hàn inox 308 có bọc thuốc như sau: 

(i) Hàng hóa bị điều tra là các sản phẩm que hàn inox 308 có bọc thuốc được 

phân loại vào các mã HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00 có xuất xứ từ các 

nước Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc. 

(ii) Có hành vi bán phá giá hàng hoá bị điều tra từ các nhà sản xuất, xuất khẩu 

từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc với biên độ bán phá giá từ -12,91% đến 

36,11%. 

(iii) Lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra có sự gia tăng tuyệt đối và gia tăng 

tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa. 

(iv) Không có hiện tượng chênh lệch giá giữa hàng hóa bị điều tra và hàng hóa 

tương tự sản xuất trong nước. 

(v) Có tác động ép giá do hàng hóa bị điều tra gây ra đối với hàng hóa tương 

tự sản xuất trong nước.  

(vi) Có tác động kìm giá do hàng hóa bị điều tra gây ra đối với hàng hóa tương 

tự sản xuất trong nước.  

(vii) Các chỉ số kinh tế sau đây của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu 

tố của thiệt hại đáng kể: tồn kho, thị phần, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 

và đầu tư. 

(viii) Các yếu tố như: hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác, biến động xuất khẩu 

của ngành sản xuất trong nước, mức độ giảm sút tiêu dùng hoặc thay đổi trong xu 

hướng tiêu thụ, sự thay đổi về công nghệ, chiến lược bán hàng tiếp thị, và các 

hành vi hạn chế thương mại và sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước 

không phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 

 Đối với dây hàn thép đặc không lõi thuốc 

 Dựa trên các phân tích như trên, CQĐT kết luận đối với hàng hóa bị điều tra 

là dây hàn thép đặc không lõi thuốc như sau: 
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(i) Hàng hóa bị điều tra là các sản phẩm dây hàn thép đặc không lõi thuốc được 

phân loại vào các mã HS 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 

7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 

8311.90.00 có xuất xứ từ các nước Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc. 

(ii) Có hành vi bán phá giá hàng hoá bị điều tra từ các nhà sản xuất, xuất khẩu 

từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc với biên độ bán phá giá từ 15,3% đến 

36,56%. 

(iii) Do tỷ lệ nhập khẩu dây hàn bị điều tra có xuất xứ từ Thái Lan chiếm tỷ 

trọng 2,85% (nhỏ hơn 3%), vì vậy CQĐT kết luận rằng dây hàn thép nhập khẩu 

có xuất xứ từ Thái Lan được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Quản lý ngoại thương. 

(iv) Lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra có sự gia tăng tuyệt đối và gia tăng 

tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa. 

(v) Không có hiện tượng chênh lệch giá giữa hàng hóa bị điều tra và hàng hóa 

tương tự sản xuất trong nước. 

(vi) Có tác động ép giá do hàng hóa bị điều tra gây ra đối với hàng hóa tương 

tự sản xuất trong nước.  

(vii) Có tác động kìm giá do hàng hóa bị điều tra gây ra đối với hàng hóa tương 

tự sản xuất trong nước.  

(viii) Các chỉ số kinh tế sau đây của ngành sản xuất trong nước cho thấy có yếu 

tố của thiệt hại đáng kể: mức sử dụng công suất, thị phần, lượng bán hàng và 

doanh thu bán hàng trong nước, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, dòng tiền. 

(ix) Các yếu tố như: hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác, biến động xuất khẩu 

của ngành sản xuất trong nước, mức độ giảm sút tiêu dùng hoặc thay đổi trong xu 

hướng tiêu thụ, sự thay đổi về công nghệ, chiến lược bán hàng tiếp thị, và các 

hành vi hạn chế thương mại và sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước 

không phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 

 Kiến nghị 

 Căn cứ các quy định của pháp luật Việt Nam, CQĐT kiến nghị Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng thuế chống bán giá chính thức đối 

với que hàn inox 308 và dây hàn thép đặc không lõi thuốc có xuất xứ từ Ma-lai-

xi-a, Thái Lan và Trung Quốc. Mức thuế suất thuế chống bán phá giá bằng với 
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biên độ bán phá giá đã được xác định đối với từng nhà sản xuất, xuất khẩu của 

Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc, trừ các trường hợp thỏa mãn điều kiện liên 

quan theo Luật Quản lý ngoại thương, cụ thể như sau: 

Kiến nghị thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm que hàn inox 

308 của các nhà sản xuất, xuất khẩu 

STT  Tên công ty sản xuất, xuất khẩu 
Biên độ bán 

phá giá 
Thuế suất kiến nghị 

MA-LAI-XI-A 

1 Kiswel Sdn. Bhd -12,91 % 

Không áp dụng do thỏa 

mãn điều kiện tại khoản 

2 Điều 78 Luật Quản lý 

ngoại thương 

2 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a 
12,78% 12,78 % 

THÁI LAN 

3 
Thai Hansa Welding Electrodes Co., 

Ltd 
36,11% 36,11% 

4 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan 
36,11% 36,11% 

TRUNG QUỐC 

5 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc 
11,43% 11,43 % 

 

Kiến nghị thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm dây hàn của 

các nhà sản xuất, xuất khẩu 

STT  Tên công ty sản xuất, xuất khẩu 
Biên độ bán 

phá giá 
Thuế suất kiến nghị 

MA-LAI-XI-A 

1 Kiswel Sdn. Bhd 15,30 % 15,30 % 

2 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a 
34,37 % 34,37 % 

THÁI LAN 

3 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan 
39,81 % 

Không áp dụng do thỏa 

mãn điều kiện tại khoản 

3 Điều 78 Luật Quản lý 

ngoại thương 

TRUNG QUỐC 

4 
Lincoln Electric (Tangshan) 

Welding Materials Co., Ltd 
22,77 % 22,77 % 

5 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu 

hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc 
36,56 % 36,56 % 

 


