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Bộ thương mại Mỹ bắt đầu kế hoạch kiểm tra hằng năm đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội 
thất từ Trung Quốc 
  Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã thông báo có gần 50 nhà sản xuất đồ gỗ nội thất phòng ngủ từ Trung Quốc 

bị đưa vào danh sách kiểm tra hằng năm liên quan đến việc áp dụng thuế bán phá giá đối với các lô hàng xuất 
khẩu đến Mỹ. Đây là động thái cứng rắn của Mỹ khi Ủy ban thương mại quốc tế (USITC) xác định rằng ngành 
công nghiệp gỗ của nước này đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng khi các sản phẩm gỗ được tạo khuôn hình 
và gia công từ Trung Quốc xuất khẩu đến nước này đã được bán phá giá. Bộ Thương mại Mỹ đã áp dụng các 
biện pháp đánh thuế chống bán phá giá với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với mức thuế từ 44,6% đến 230,36% 
và thuế chống trợ cấp với mức từ 20,56% đến 252,29% kể từ ngày 22/1/2021.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

       ĐIỂM TIN NGÀNH 

 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa
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GỖ
*  Ngành gỗ Việt Nam đã có một năm 2020 đầy thành công trong bối cảnh dịch 
bệnh có diễn biến phức tạp. Kết quả xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt kim ngạch 
12,37 tỷ USD trong năm 2020 là sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong 
Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tại 58 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, Bình 
Dương là tỉnh dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, đạt giá trị gần 5,7 tỷ USD và 
chiếm gần 47,3% thị phần xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Đứng thứ 
hai là tỉnh Đồng Nai, chiếm đến 13,5% thị phần xuất khẩu. Các tỉnh thành chế 
biến và xuất khẩu gỗ lớn khác có thể kể đến là Tp Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà 
Nội, Quảng Ngãi, Quảng Nam,…. 
* Việt Nam hiện có ưu thế lớn so với khu vực Đông Nam Á về nguồn nguyên liệu 
gỗ cao su và gỗ tràm. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đã tăng gần 4 lần trong 
gần 10 năm, từ khoảng 5,16 triệu mét khối gỗ vào năm 2011 cho đến khoảng 20,5 
triệu mét khối gỗ vào năm 2020 vừa qua. Giá trị xuất khẩu lâm sản cũng tăng 
gần gấp 3 lần tương ứng trong giai đoạn này. Kết quả trên đã đưa Việt Nam đứng 
thứ 6 thế giới, đứng thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về giá trị xuất khẩu lâm 
sản vào năm 2020. Theo ông Điền Quang Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ 
Bình Dương, các thị trường đều hướng đến quy định nghiêm ngặt điều kiện truy 
xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp khi nhập khẩu (đặc biệt là Mỹ), cùng lúc đó, những 
quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa phải được đảm bảo mới có thể xuất khẩu 
vào một số thị trường khó tính như EU. Vì vậy, việc chủ động được nguồn nguyên 
liệu chất lượng sẽ quyết định sự thắng lợi của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ trong 
những năm tới đây.
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