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(vasep.com.vn) Ngày 07/01/2020, VASEP đã gửi hai 
công văn tới Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Tài nguyên 
và Môi trường để báo cáo và kiến nghị các vướng mắc, 
bất cập của các DN ngành thủy sản liên quan tới cắt 
giảm chi phí cho DN trong hai lĩnh vực này.

Về yêu cầu phải báo giảm lao động sớm vào cuối 
tháng trước

Tại Công văn 04/2020/CV-VASEP gửi Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam, VASEP kiến nghị cơ quan này văn bản hướng 
dẫn các Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố không thực 
hiện quy định yêu cầu các DN phải báo giảm sớm vào 
cuối tháng trước  đối với những trường hợp lao động 
nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng sau mà áp 
dụng chế độ khai báo và quyết toán như trước kia để 
các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình 
trên hợp nhất với BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. 
Đồng thời, VASEP cũng đề nghị những DN đã đóng tiền 
BHYT của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những 
trường hợp lao  động nghỉ việc được trả lại hoặc khấu 
trừ vào các lần thu nộp tiếp theo.

Thực hiện Quyết  định số 595/QĐ-BHXH ngày 
14/04/2017 của Tổng Giám  đốc BHXH Việt Nam ban 
hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm 
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 
động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, 
Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã yêu cầu các DN 
phải báo giảm sớm vào cuối tháng trước  đối với những 
trường hợp nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng 
sau. 

Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm lao động do 
nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động… chậm, đơn vị 
phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm 
đến hết tháng gửi danh sách báo giảm cho cơ quan 
BHXH. 

 Tuy nhiên, trong thực tế tại các DN, có nhiều trường 
hợp không thể thực hiện được việc báo giảm lao động 
sớm vào cuối tháng trước do: Công nhân viên ký kết 
hợp đồng thời vụ: đối tượng này chỉ cần báo trước ngày 
nghỉ việc ít nhất 3 ngày theo quy định của Pháp luật; 
Công nhân viên tự ý bỏ việc và không thông báo tới 
người sử dụng lao động. 

Hơn nữa, người lao động không đi làm, không tạo ra 
doanh thu mà BHXH lại dồn chi phí rủi ro của việc báo 
giảm chậm này cho DN là không thỏa đáng. Do vậy, việc 
thực hiện quy trình báo giảm lao động mới này là không 
thể thực hiện được và chưa phù hợp với quy trình báo 
giảm lao động của BHXH, gây khó khăn cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của các DN. 

Bất cập về tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên

Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: 

“Điều 55 Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;”

Theo đó, các dự án trước đây DN đã được Nhà nước giao 
đất đã nộp tiền sử dụng đất  đều bị loại quy định này và 
phải dùng từ “thuê đất”. Quy định này dẫn đến bất cập 
là DN đầu tư lâu dài làm tăng giá trị đất đai của DN và 
của cả vùng lân cận. Nhưng đất này của DN vẫn là đất 
“thuê” nên không được định giá theo giá thị trường mà 
định giá bằng tiền thuê đất đã bỏ ra trước đây. Điều này 
làm giảm giá trị thực tài sản của DN (cũng là tài sản của 
đất nước) khi định giá để hợp tác đầu tư hoặc gọi vốn 
bên ngoài với một tổ chức, DN nước ngoài.

Do đó, VASEP kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 
xem xét có văn bản hướng dẫn hoặc trình Chính phủ 
phương án cụ thể để cho DN được tính đất sử dụng của 
DN theo giá thị trường khi làm thủ tục hợp tác đầu tư 
hoặc gọi vốn bên ngoài.

Thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư/Chủ 
trương đầu tư

Bất cập khi phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư mặc dù chỉ đầu tư rất ít trang thiết bị:  

Theo Điều 32, 33, 34, 36 thuộc Mục 3 “Thủ tục điều chỉnh 
giấy chứng nhặn đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương 
đầu tư” Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư 2014 đã quy định: 

Theo Điều 33: (1) Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, 
địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà 
đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho 
Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến 
việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án 
đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(2) Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, 
diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn 
đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn 
vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án 
đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối 
với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư 

Tiêu Điểm 

Vướng mắc của doanh nghiệp thủy sản khi thực hiện quy định về bảo hiểm xã 
hội và môi trường
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Tiêu Điểm 

nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Mục 1, Điều 34: “Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa 
điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư 
trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô 
và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực 
hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà 
đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu t …”

Theo đó, khi mở rộng, đổi mới máy móc, thiết bị, công 
nghệ, DN đang phải thực hiện rất nhiều thủ tục hành 
chính khá phức tạp, gây tốn kém thời gian và chi phí 
dù DN chỉ thay đổi rất ít về công nghệ, máy móc, trang 
thiết bị.

Với các dự án trước đây đã được UBND tỉnh giao đất không 
qua đầu giá: khi DN mở rộng, đổi mới máy móc, thiết 
bị, công nghệ thì DN phải làm thủ tục điều chỉnh chủ 
trương đầu tư và điều chỉnh giấy CN đầu tư (thủ tục Điều 
chỉnh quyết định chủ trương đầu tư  với UBND Tỉnh, và thủ 
tục điều chỉnh giấy CN đầu tư  với Sở  KH-ĐT)  

Với dự  án đấu giá đất: tuy không phải thực hiện thủ 
tuc  Xin QĐ  chủ  trương đầu tư  Khi thay đổi 1/trong 
các mục sau: (điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu 
tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu 
tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động 
các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ 
thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) v à 
các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
(nếu có),  nhà đầu tư  phả I  làm Thủ tục điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không 
thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Điều 33).

Các DN đã đầu tư xây dựng nhà xưởng vào giai đoạn 
đầu của thời kỳ đổi mới (áp dụng Luật Đất đai 1993) đã 
được UBND Tỉnh giao đất/cho thuê đất (không qua đầu 
giá). Đến nay DN muốn đầu tư nâng cấp đổi mới máy 
móc thiết bị trên mảnh đất/Nhà xưởng cũ của mình (dù 
mục tiêu không đổi) đều phải làm thủ tục điều chỉnh 
chủ trương  đầu tư  mà thủ tục này phức tạp gần như 
thủ tục xin đầu tư ban đầu (phải nộp Hồ sơ tại Sở KHĐT; 
Làm thủ tục xin ý kiến các ban ngành của tỉnh, thành 
phố (UBND tỉnh/thành phố, Sở Xây dựng, Sở TNMT, Sở 
NNPTNT…) và xin quyết định điều chỉnh chủ trương 
đầu tư) mặc dù DN đầu tư không nhiều trang thiết bị. 

Ví dụ: trước đây, DN đầu tư nhà xưởng là 90 tỷ đồng. 
Theo quy định nếu DN thay đổi vốn đầu tư 10% thì phải 
làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do đó, đến 
khi DN mua thêm 01 máy cấp đông (trị giá 10 tỷ đồng), 
DN cũng phải điều chỉnh làm thủ tục điều chỉnh chủ 
trương đầu tư.

Trong quá trình hoạt động SX, KD của mình, DN phải trải 
qua việc mở rộng, đổi mới công nghệ, máy móc trang 
thiết bị liên tục, hợp lý hóa dây chuyền SX… Do đó, DN 
cũng phải trải qua rất nhiều lần làm thủ tục điều chỉnh 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng 
ký đầu tư… khiến DN mất rất nhiều thời gian và chi phí 
cho hoạt động này trong khi thực chất nhiều thay đổi 
không cần thiết phải làm thủ tục điều chỉnh chủ trương 
đầu tư.

Bất cập trong quy định cấp phép xây dựng cho các khu 
đất của DN cần hợp thửa

Trường hợp DN đổi mới công nghệ, theo yêu cầu thiết 
kế DN phải xây dựng lại nhà máy/dây chuyền trên 2 
thửa đất. Tuy nhiên: 

(1) Sở  Xây dựng không cấp phép Xây dựng mà yêu cầu 
DN phải hợp chung 1 thửa

(2) Luật Đất đai 2013 chưa cho phép DN hợp thửa nhiều 
QĐ giao đất khác nhau. 

(3) Thủ tục hợp thửa đất (theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy 
định về hồ sơ địa chính) chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá 
nhân, còn đối với DN vẫn chưa có quy định.

Do đó, đến nay DN vẫn rất khó khăn trong việc xin Giấy 
phép Xây dựng trong trường hợp phải xây dựng chung 
nhà xưởng trên nhiều thửa đất, ảnh hưởng đến việc đầu 
tư, đổi mới công nghệ của DN.

Bất cập trong quy định thủ tục điều chỉnh đánh giá 
ĐTM : 

Khi DN đầu tư nâng cấp đổi mới máy móc thiết bị, áp 
dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất /giảm ô 
nhiễm (nước thải, chất thải, …), do DN phải thay đổi 
công nghệ, trang thiết bị mới tiên tiến hơn, DN lại phải 
làm lại các thủ tục từ đầu từ  điều chỉnh Chủ trương đầu 
tư, điều chỉnh giấy CN đầu tư, ĐTM, Giấy phép Xây dựng, 
PCCC, BVMT... gây tốn kém rất nhiều về thời gian, chi phí 
cho DN và mất cơ hội trong cạnh tranh với các DN ở các 
nước trong khu vực.

VASEP kiến nghị Bộ TNMT xem xét liên thông & cắt giảm 
các thủ tục để điều chỉnh đánh giá ĐTM, cũng như có ý 
kiến với Chính phủ việc sửa đổi những bất cập, chồng 
chéo kể trên để cắt giảm thủ tục điều chỉnh Quyết định 
chủ trương đầu tư khi DN đầu tư mở rộng/ đổi mới máy 
móc thiết bị nhưng không làm thay đổi diện tích đất. 
Liên thông các thủ tục cấp phép: Giấy phép Xây dựng - 
PCCC - ĐTM nói trên vào một đầu mối.

Bất cập trong quy định về chỉ tiêu Phospho, Amoni, 
tổng Nitơ trong nước thải sau khi xử lý tại nhà máy chế 
biến thủy sản (QCVN 11:2015)

Đây cũng là nội dung khó khăn - vướng mắc mà VASEP 
đã báo cáo và kiến nghị Bộ TNMT bằng nhiều văn bản và 
tại nhiều cuộc họp trong 3 năm qua. Đó là quy định về 
chỉ tiêu Phospho, Amoni, tổng Nitơ trong nước thải sau 
khi xử lý tại nhà máy chế biến thủy sản (QCVN 11:2015) 
đang ở mức thấp so với khả năng của thực tế; đa số 



6 BẢN TIN TMTS số  03,  ngày 17/01/2020

Tôm là một loại thực phẩm giàu 
dinh dưỡng, thơm ngon được 
ưa chuộng. Sản lượng tôm 
thế giới tăng nhẹ hàng năm, 
khoảng  5-7%. Nguyên nhân bị 
ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh 
và còn tính toán cân đối cung 
cầu. Sức cầu hiện nay tương 
ứng sức cung. Sức cầu không 
tăng mạnh, nguyên nhân do 
giá tôm còn khá cao so một số 

thực phẩm khác như cá, thịt; nên chưa thuyết phục tốt 
người tiêu dùng.

Hiện trạng và xu thế nuôi tôm công nghệ cao

Để tăng mức tiêu thụ, giải pháp căn cơ nhất là giá bán 
mềm hơn, ngoài yếu tố an toàn. Để có giá tiêu thụ mềm, 
giá thành tôm nuôi phải giảm, muốn vậy phải tăng 
năng suất ao nuôi, tăng tỉ lệ thu hồi... Như vậy công 
nghệ nuôi tôm sẽ là một nhân tố quyết định khả năng 
tăng mức tiêu thụ. Những năm gần đây, cùng với cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành nuôi tôm đã 
có những bước phát triển khá mạnh. Công nghệ nuôi 
tôm có nhiều thay đổi, công nghệ thâm canh kỹ thuật 
cao, năng suất cao ngày càng định hình. Song song đó, 
tôm thẻ chân trắng bố mẹ cũng được nghiên cứu để lai 
tạo ra những thế hệ tôm sạch bệnh, kháng bệnh, tăng 
trưởng nhanh… góp phần to lớn cho sự thành công của 
ao nuôi. Kinh nghiệm cho thấy, sức sống tôm giống thả 

nuôi quyết định trên 50% thành bại ao nuôi. Tôm khỏe, 
sạch bệnh, mau lớn sẽ dễ vượt qua thử thách thời tiết 
hoặc dịch bệnh nhẹ. Yếu tố thứ hai tác động kết quả ao 
nuôi là môi trường nuôi (nước nuôi, nhiệt độ, gió, mức 
an toàn sinh học ao nuôi…). 

Trong đó nước nuôi có ảnh hưởng hàng đầu. Các chỉ số 
lưu ý trong nước là pH, độ kiềm, độ mặn, độ trong, mức 
oxy hòa tan… Các yếu tố này có thể kiểm soát bằng 
các đầu dò kết nối, chủ ao có thể theo dõi từng lúc trên 
smartphone. Ngoài ra các phần mềm chuyên biệt có thể 
phân tích tình hình phát triển ao tôm, đưa ra các hướng 
dẫn nên làm gì để ao tôm có kết quả tốt như bổ sung 
dinh dưỡng gì hay giải pháp phòng trị bệnh… 

Hai yếu tố căn bản trong nuôi tôm là con giống và 
kiểm soát nước được giải quyết tốt sẽ làm tăng hệ số 
thu hồi, tăng năng suất, góp phần làm giảm giá thành 
nuôi tôm. Về con giống, Việt Úc công bố đã từng bước 
gia hóa thành công và tự chủ để có tôm giống tốt cung 
ứng người nuôi. Mặt khác tôm giống C.P nổi tiếng nhất 
hiện nay cũng đang mở rộng quy mô cung ứng tại Việt 
Nam. Về mô hình nuôi tiên tiến, hiện nay có nhiều đơn 
vị quảng bá cho mô hình nuôi tôm của mình. Cái chung 
là nuôi an toàn; không lạm dụng hoá chất, kháng sinh; 
công nghệ cao, thâm canh cao, năng suất cao; tỉ lệ thu 
hồi cao, giá thành thấp. Có thể kể ra một số quy trình 
nuôi khá tiếng tăm như quy trình CPF Combine Model 
của hãng C.P Việt Nam; quy trình nuôi siêu thâm canh 
trong nhà kín của Việt - Úc. C.P Việt Nam đề ra kỳ vọng 

Chuyển động doanh nghiệp

Xuất khẩu tôm - quá khứ, hiện trạng và triển vọng

các nhà máy với đầu tư công nghệ mới và hệ thống xử 
lý nước thải đầy đủ cũng rất khó để đạt. Nên kết quả 
thanh, kiểm tra hàng năm của ngành môi trường luôn 
có tỷ lệ lớn các DN không đạt, bị phạt vi phạm hành 
chính môi trường và đặc biệt là rủi ro cao nếu khách 
hàng quốc tế biết rằng các nhà máy vi phạm quy định 
môi trường của Việt Nam. Đây là vấn đề vướng mắc lớn 
của toàn ngành chế biến thủy sản trong 3 năm qua.

Tại Hội nghị rà soát các quy định gây khó khăn, vướng 
mắc cho các DN sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 
nông nghiệp ngày 01/4/2019 của Tổ công tác của Thủ 
tướng, Bộ trưởng CN VPCP Mai Tiến Dũng đã nêu nội 
dung kiến nghị này là 1/2 vấn đề với lãnh đạo Bộ TNMT. 
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đã ghi 
nhận khó khăn của DN thủy sản và cam kết sẽ tiếp tục 
có đánh giá để sửa đổi phù hợp QCVN 11:2015 trong 
tương lai. Đồng thời, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng 
cam kết Bộ TNMT sẽ tiến hành khảo sát thêm hệ thống 
nước thải tại các nhà máy thủy sản để đánh giá sự phù 
hợp của các ngưỡng cho phép của chỉ tiêu Phospho, 
Amoni và Nitơ trong nước thải với từng loại hình chế 

biến thủy sản để soát xét lại QCVN 11-MT:2015/BTNMT 
cho phù hợp và Bộ TNMT đồng tình về việc sẽ có lộ 
trình áp dụng QCVN mới cho các DN để DN có thời gian 
chuẩn bị.

Tuy nhiên, việc sửa đổi QCVN 11:2015 hiện tại chưa 
được đưa vào kế hoạch ban hành QCVN trong năm 
2019 của Bộ TNMT và ngưỡng quy định mức Phospho, 
Amoni, tổng Nitơ trong Dự thảo 1 của QCVN mới thay 
thế QCVN 11:2015 vẫn đang bằng hoặc nghiêm ngặt 
hơn so với ngưỡng quy định trong QCVN 11:2015.

VASEP kiến nghị Bộ TNMT sớm ban hành QCVN mới 
thay thế QCVN 11:2015 nhằm thực hiện các kết luận mà 
Lãnh đạo Bộ TNMT và Bộ NNPTNT đã đạt được tại cuộc 
họp ngày 17/4/2018, để tháo gỡ khó khăn cho các nhà 
máy chế biến thủy sản: Quy định ngưỡng của chỉ tiêu 
phospho trong dự thảo QCVN 11: 2017/BTNMT về nước 
thải CBTS lên mức 40-50 mg/l. Quy định rõ lộ trình áp 
dụng phù hợp (5 – 10 năm) cho QCVN mới theo thông 
lệ quốc tế để các DN chủ động đầu tư, nâng cấp hệ 
thống xử lý nước thải và giữ nguyên mức giới hạn kiểm 
soát của Amoni và Nitơ như QCVN 11:2015. 
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Chuyển động doanh nghiệp

DIỄN BIẾN KIM NGẠCH XK TÔM QUA CÁC NĂM
2015 2016 2017 2018 2019 TB 5 NĂM
3 tỷ USD 3,1 tỷ USD 3,85 tỷ USD 3,55 tỷ USD 3,4 tỷ USD 3,5 tỷ USD

DIỄN BIẾN MỨC XUẤT KHẨU TÔM 2025 (Xuất phát điểm 2019 là 3,5 tỷ USD)
Tốc độ tăng hàng năm 5% 10% 15% 20%
Kim ngạch XK 2025 4,7 tỷ USD 6,2 tỷ USD 8 tỷ USD 10 tỷ USD

đạt 25.000 ao nuôi theo mô hình mình quảng bá và 
hướng dẫn, đạt sản lượng nữa triệu tấn. 

Mô hình nuôi của Việt Úc đạt năng suất hàng trăm tấn 
trên hecta, tuy chưa phổ biến rộng nhưng chủ đầu tư đã 
đề ra chương trình hình thành khoảng một ngàn hecta 
nuôi ở cả ba miền đất nước. Cả hai mô hình tiếng tăm 
này đều có khả năng nhân rộng, phổ biến. Người nuôi 
có, đất làm ao nuôi chuẩn mực có; cái thiếu là vốn đầu tư. 
Công nghệ nuôi, thật ra còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện 
đất nước, thời tiết từng khu vực. Phải có sự nghiên cứu 
căn cơ hỗ trợ người nuôi lựa chọn công nghệ nuôi, tránh 
phải rút kinh nghiệm bằng sự trả giá qua “trải nghiệm”. 
Vốn, Chính phủ có chủ trương khuyến khích tốt hơn sẽ 
thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung, lĩnh 
vực nuôi tôm nói riêng, nhiều hơn. Mặt khác cần nới 
lỏng tín dụng, xem xét rộng hơn tài sản thế chấp.

Kết quả xuất khẩu tôm các năm qua và cái nhìn thời 
gian tới

Qua diễn biến năm năm từ 2015 đến 2019, kim ngạch 
xuất khẩu tôm Việt quanh quẩn ở mức 3,4- 3,5 tỷ USD. 
Tính ra mức tăng trưởng trung bình trong năm năm qua 
khá thấp, không tới 5%. Theo phân tích trên, chứng tỏ giá 
thành tôm nuôi Việt có cải thiện nhưng còn cao. Chứng 
minh là chưa tăng mạnh sản lượng tiêu thụ. Đồng thời 
sản lượng chung tăng trường cũng trong khoảng 5% trở 
lại.

Nhìn về năm 2025 với kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu 
tôm đạt 10 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với số thực hiện 
năm 2019. Trình độ chế biến xuất khẩu của các doanh 
nghiệp tôm Việt đang đạt đẳng cấp cao của thế giới. Ở 
góc độ làm tăng giá trị, tăng giá bán sẽ không có chênh 
lệch nhiều với việc muốn tăng kim ngạch xuất khẩu tập 
trung vào tăng sản lượng tiêu thụ. Với mức giá tiêu thụ 
không cao hiện nay, mức tiêu thụ chung của thế giới chỉ 
tăng một con số. Nếu giá tiêu thụ hiện nay thấp hơn thì 
người nuôi sẽ lỗ, không bền vững. 

Tình hình này khiến có ý kiến là chúng ta nên quan tâm 
góc độ bão hoà của thị trường. Tuy nhiên, chắc chắn 
không một cường quốc nuôi tôm nào chấp nhận tình 
trạng bão hoà này. Họ sẽ chú tâm chuyển đổi công nghệ 
nuôi có giá thành, giá bán rẻ hơn để tranh giành thị phần 
trên thế giới. Chắc chắn đây là xu thế đang diễn ra và sẽ 
kéo dài. Như vậy, nếu công nghệ nuôi tiên tiến thành 
công như dự tính, giá tôm tới đây luôn có xu hướng đi 
xuống. Theo lý thuyết, để tăng kim ngạch xuất khẩu lên 

gần gấp ba năm 2025, sản lượng tôm nuôi cũng phải có 
tỉ lệ tăng tương ứng, ít ra cũng gấp hai lần rưỡi. Cụ thể 
năm 2019 sản lượng tôm Việt đạt 0,7 triệu tấn, năm 2025 
phải đạt trên 1,7 triệu tấn. Mặt khác để tiêu thụ hết lượng 
tôm to lớn nói trên, giá thành tôm nuôi Việt phải có cuộc 
“cách mạng”. Từ giá thành đang cao hơn các nước từ 10 
đến 20% phải chuyển biến làm sao thấp hơn các nước 
ít ra 10%. Lúc đó tôm Việt mới mong tranh giành được 
miếng bánh thị phần từ các cường quốc nuôi tôm đang 
cố giữ và tranh thêm.

Quả đây là những bài toán quá khó cho chỉ tiêu kim 
ngạch xuất khẩu tôm 10 tỷ USD năm 2025, bởi muốn đạt 
con số đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu phải đạt trung 
bình 20% cho suốt 6 năm tới. Mức tăng trưởng này gấp 3 
mức tăng trung bình của thế giới. Giả sử xảy ra khả năng 
tốt nhất là đạt sản lượng tôm như nêu trên, khả năng 
chế biến như nhà xưởng, kho lạnh phải phát triển tương 
ứng. Nhân sự cho mảng marketing cũng phải trưởng 
thành kịp thời. Chỉ sơ suất, thiếu đồng bộ sẽ dẫn đến các 
hệ quả không hay, có thể như tình trạng dư thừa cá tra 
giai đoạn 2010 – 2016, giá sẽ giảm mạnh do thừa cung, 
người nuôi sẽ bị thua lỗ.

Kết luận

Tóm lại, khát vọng không thể thiếu. Nhưng mỗi ngành 
kinh tế có những đặc thù riêng và những ngành có tính 
chất cạnh tranh toàn cầu quyết liệt thì hết sức thận trong 
trong tính toán đường đi nước bước của mình. Phải biết 
đối thủ bên cạnh việc đánh giá chính xác tình hình của 
ta mới có thể chắc ăn. Diễn biến nuôi tôm thời gian qua 
người nuôi thua lỗ chiếm…áp đảo! Sự thay đổi thần kỳ 
của công nghệ nuôi chỉ có thể tạo ra của cải hiệu quả khi 
có người nắm chắc công nghệ và có vốn. Nói cách khác, 
công nghệ mới mang lại thành công khi có con người 
đủ kiến thức và có tài chánh khá. Đó là nút thắt. Mặt 
khác cũng nên xem chỉ tiêu 10 tỷ USD kim ngạch xuất 
khẩu tôm 2025 là phản ảnh sự khát vọng vươn lên của 
cả ngành tôm hơn là con số quá cao xa. Để sự khát vọng 
vươn xa, ngoài nút thắt nêu trên còn việc chú trọng sự 
đồng bộ của các yếu tố cấu thành chuỗi giá trị con tôm 
trong từng giai đoạn như khả năng cung ứng tôm giống 
tốt, thức ăn, chế phẩm nuôi tôm, chế biến, kho lạnh…
để từng bước ngành tôm Việt mạnh mẽ đi lên, đứng vào 
top 2 và dẫn đầu thế giới trong tương lai không xa.

TS Hồ Quốc Lực -  
Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX VN
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văn bản mới

Ngày 05/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 
07/2020/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự 
do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 
2022.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (AHKFTA) phải đáp ứng đủ 
04 điều kiện là: Thuộc trong Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt; được nhập khẩu từ các nước thành viên 
của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, 
Trung Quốc; hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ 
nước xuất khẩu; hàng hóa đáp ứng các quy định về 

xuất xứ hàng hóa và có C/O mẫu AHK theo quy định.

Trong đó, hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước 
xuất khẩu được hiểu là hàng hóa được chuyển giữa 
02 nước thành viên hoặc trung gian qua nhiều nước 
thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên. Đối 
với trường hợp hàng hóa trung gian qua nhiều nước 
thành viên hoặc qua 01 nước không là thành viên thì 
phải đáp ứng các điều kiện: Hàng hóa quá cảnh là cần 
thiết vì lý do địa lý hoặc yêu cầu vận tải; không tham 
gia giao dịch thương mại, không tiêu thụ tại đó; không 
qua giai đoạn gia công, chế biến nào khác.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 28/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình 
trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển 
và hải đảo đến năm 2030.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương 
trình nói trên với mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% 
diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được khảo sát, 
điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường 
biển và đảo ở tỷ lệ 1:500.000.

Ngoài ra, một số khu vực trọng điểm sẽ được điều tra 

ở tỷ lệ lớn. Cụ thể: Đảm bảo điều tra tổng hợp các yếu 
tố tự nhiên; Hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ 
địa chất, khoáng sản biển, tai biến địa chất, địa chất 
môi trường vùng ven biển ven bờ đến 300m nước ở 
tỷ lệ 1:100.000 và một số vùng biển sâu có tiềm năng 
khoáng sản biển ở tỷ lệ 1:500.000; Hoàn thành công 
tác đo đạc thành lập bản đồ địa hình đáy biển, hải 
đồ tỷ lệ 1:50.000, vùng biển ven tỷ lệ 1:500.000 và tỷ 
lệ 1:250.000 ở các vùng biển sâu, biển xa; Hoàn thành 
điều tra, đánh giá có hiệu quả các loại tài nguyên mới…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/01/2020.

Ngày 27/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành công 
văn 424/TĐC-QLCL về việc trả lời vướng mắc trong xử 
lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn gửi Tổng 
cục Hải quan.

Theo đó, Tổng cục TCĐL cho biết, Khoản 4 Điều 9 Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ 
về nhãn hàng hóa quy định: “Hàng hóa nhập khẩu vào 
Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của 
Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi 
nhãn phụ theo quy định Khoản 3 Điều 7 và các Khoản 
3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và 
phải giữ nguyên nhãn gốc”. Như vậy, căn cứ các quy 

định trên, trường hợp hàng hóa ở cửa khẩu hải quan 
có nhãn chưa đầy đủ các nội dung bằng tiếng Việt theo 
quy định thì chưa được xác định là vi phạm về nhãn 
hàng hóa. Tổ chức, các nhân nhập khẩu có trách nhiệm 
ghi nhãn phụ bổ sung đầy đủ các nội dung bắt còn 
thiếu bằng tiếng Việt khi đưa hàng hóa ra lưu thông 
trên thị trường. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung 
ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được 
ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn 
gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của 
hàng hóa.

Nguyễn Hà

Nghị định 07/2020/NĐ-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc  
giai đoạn 2019 - 2022

Quyết định 28/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Công văn 424/TĐC-QLCL: trả lời vướng mắc trong xử lý hàng hóa nhập khẩu vi 
phạm về ghi nhãn
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(vasep.com.vn) Một báo cáo mới so sánh các chương 
trình giám sát nhập khẩu khác nhau nhằm chống khai 
thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy 
định (IUU) tại 3 thị trường thủy sản hàng đầu, EU, Mỹ và 
Nhật Bản, đã được Liên minh IUU của EU đưa ra trong 
một sự kiện mới đây tại Nghị viện châu Âu.

Bà Samantha Burges, Chuyên gia về chính sách khoa 
học và quản lý đại dương tại WWF (Tổ chức Bảo vệ Thiên 
nhiên Quốc tế) đã trình bày nghiên cứu này. Bà cho biết, 
việc sửa đổi quy định kiểm soát là cực kỳ quan trọng để 
cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh 
bạch của sản phẩm thủy sản. Đây là cơ hội thực sự để 
khắc phục một lỗ hổng tồn tại trong hệ thống hiện tại.

WWF là một thành viên của Liên minh IUU của EU. Các 
thành viên còn lại là Tổ chức Công lý Môi trường (EJF), 
Oceana, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (TNC), và Pew 
Charitable Trusts. 

Nghiên cứu nhấn mạnh 17 mảng dữ liệu chính (KDEs) 
nên được yêu cầu đối với bất kỳ sản phẩm thủy sản nào 
được nhập khẩu vào thị trường. 

Các KDE được đề cập trong báo cáo có thể được chia 
thành 5 phần: ai, cái gì, khi nào, ở đâu và như thế nào. 
Cùng với nhau, các phần này liên quan đến các khía 
cạnh như quốc tịch của tàu, khu vực đánh bắt, mã số 
IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế), cấp phép khai thác, 
khai báo trung chuyển, phương pháp đánh bắt và cảng 
dỡ hàng.

Liên quan đến việc kiểm soát nhập khẩu, EU đã giới 
thiệu chương trình nhật ký khai thác vào năm 2010, 
nó bao gồm tất cả các loài hải sản được đánh bắt tự 
nhiên bởi các nước bên ngoài khối EU nhập khẩu vào 
thị trường EU. Mỹ đã đưa ra Chương trình Giám sát Thủy 
sản Nhập khẩu (SIMP) vào năm 2016, chương trình này 
bao gồm 13 loài thủy sản dễ bị đánh bắt IUU và gian lận 
thủy sản. Mặc dù Nhật Bản hiện đang dựa vào chứng 
nhận khai thác của các cơ quan quản lý nghề cá khu 
vực (RFMO) và các kế hoạch (CDS), chính quyền nước 
này đang xem xét phát triển chương trình quản lý nhập 
khẩu đơn phương của riêng mình.

Báo cáo cho biết, khi các quốc gia cân nhắc việc áp 
dụng chương trình đơn phương của riêng mình, đáng 
chú ý nhất là Nhật Bản, điều quan trọng là phải đánh giá 
tính toàn diện và sự liên kết của các hệ thống hiện tại.

EU 

Kết quả cho thấy trong số 17 KDEs được khuyến nghị, 
EU đã yêu cầu 13 mảng dữ liệu trong chương trình giám 
sát nhập khẩu của mình. Bốn lĩnh vực cần tăng cường là: 
số IMO, khu vực đánh bắt, cảng dỡ hàng, và ngư cụ. Mặc 

dù 3 nhóm sau không được yêu cầu bởi khối thị trường 
này, nhưng số IMO hiện đang được yêu cầu nếu vấn đề 
này được đưa ra bởi nước mà tàu mang quốc tịch.

Tuy nhiên, liên minh IUU của EU cho biết để có được 
một sân chơi bình đẳng và mở rộng việc áp dụng sơ 
đồ này như một công cụ quan trọng trong cuộc chiến 
chống khai thác IUU, số IMO phải là một yêu cầu bắt 
buộc phù hợp với Nghị quyết IMO 2017.

Trong sự kiện này, Ông Pawel  Swiderek, Phó trưởng 
Cơ quan Chính sách Nghề cá IUU tại DG Mare, cho biết 
động thái này có thể tạo ra rào cản cao hơn đối với việc 
tiếp cận thị trường EU, ngay cả đối với các sản phẩm 
thủy sản được đánh bắt một cách hợp pháp.

Mỹ

Theo sát EU là Mỹ, nước hiện được yêu cầu 12 trong số 
17 KDEs. Chỉ có 2 KDEs không được yêu cầu bởi Mỹ, ước 
tính trọng lượng sống và dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến 
quốc tế (IRCS).

Nghiên cứu cho thấy 3 KDEs cần được cải thiện tai Mỹ: 
việc cấp quyền đánh bắt chỉ được yêu cầu nếu điều này 
được đưa ra bởi nước mà tàu mang quốc tịch. Thông tin 
tổng thể của tàu không được yêu cầu đối với các trường 
hợp trung chuyển, mà điều này theo báo cáo là nên 
làm. Và cuối cùng, số IMO và mã nhận dạng duy nhất 
của tàu (UVI) chỉ được yêu cầu nếu được cung cấp bởi 
nước mà tàu mang quốc tích.

Nhật Bản

Do Nhật Bản tuần theo CDS của RFMOs, nước này bắt 
buộc phải tuân thủ các quy định của Ủy ban quốc tế về 
Bảo tồn Cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT), Ủy ban Bảo tồn 
Nguồn lợi biển Nam Cực (CCAMLR), Ủy ban Bảo tồn cá 
ngừ vây xanh phương nam (CCSBT), và Ủy ban Cá ngừ 
Ấn Độ Dương (IOTC).

Trong khi các KDE mà ICCAT và CCSBT yêu cầu trong 
CDS của họ có 47% phù hợp với các khuyến nghị của 
họ, thì các KDE được yêu cầu bởi CCAMLR và IOTC chỉ 
phù hợp với đề xuất của Liên minh ở mức lần lượt là 
76% và 41%.

Báo cáo kết luận với hy vọng rằng trong tương lai nhiều 
quốc gia thị trường sẽ áp dụng các quy tắc kiểm soát 
nhập khẩu của riêng mình. Cộng đồng NGO tin rằng 
việc áp dụng các chương trình kiểm soát nhập khẩu để 
cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc là chìa khóa để 
xác định và do đó ngăn chặn hải sản bị đánh bắt IUU 
vào thị trường. 

(Tin tổng hợp)

Nguyễn Hà

hải sản và iuu

EU đứng đầu về giám sát thủy sản nhập khẩu
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GIÁ THỊ TRƯỜNG THủy SảN THế GIớI 

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, Từ 10/1- 16/1/2020
Tên mặt hàng Cỡ Giá 

Cá tra thịt trắng 0,7 - 0,8 kg/con 19.000 – 21.000đ/Kg
Cá tra thịt trắng 0,8 - 1 kg/con Không có cá vượt size
Cá điêu hồng >300g – 1000g 32.000 - 34.000đ/Kg
Cá lóc nuôi ≥ 0,5 kg/con 36.000 - 39.000đ/Kg
Sặc rằn 6 con/Kg 39.000 - 40.000 đ/Kg
Cá rô đầu vuông 3 - 5 con/Kg 27.000 - 29.000đ/Kg
Ếch 3 - 5 con/Kg 29.000 - 30.000 đ/Kg

Tôm càng xanh

>=100g/con 180.000 - 230.000 đ/Kg
75g - 99g/con 160.000 - 170.000 đ/Kg
50g - 74g/con 130.000 - 150.000 đ/Kg

Tôm trứng, càng xào 90.000 - 110.000 đ/Kg
Một số loại giống Cỡ Giá 

Cá Điêu hồng Giống (cỡ 30 con/Kg) 650 -720 đồng/con
Cá Lóc cỡ 1.200 con/Kg 110 - 140 đ/con

Tôm càng xanh Tôm Thái Lan (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) -
Tôm postlarva Việt Nam (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) 150 - 250 đ/con

Cá tra
bột 1,0 – 3,0 đ/con

hương (3.000 con) -
giống (cỡ 28 - 32 con/Kg) 600 – 900  đồng/con

Ếch cỡ 120 -140 con/Kg 400 - 450 đ/con

GIÁ THỊ TRƯỜNG THủy SảN NỘI ĐỊA

giá thủy sản

Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (16/1/2020, Yên/Kg)
Xuất xứ Giá thấp Giá cao

Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)
New York 2.000 5.000
Nhật Bản 2.500 3.600

Fiji 1.500 1.800
Sri Lanka 1.000 1.000

Palau 1.000 1.300
Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Nhật Bản 1.600 1.600
Cape Town 1.500 1.500

New Caledonia 1.000 1.600
Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus obesus Lowe)

Australia 2.500 3.800
New Zealand 2.200 5.500

Cape Town 2.000 3.200
Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus)

Nhật Bản 2.800 7.500
Nhật Bản (Set net) 3.000 4.000

Nhật Bản (Sein net)
Boston

Nhật Bản (farmed) 2.300 2.500
Mexico (farmed) 2.500 2.500

Cầu gai (Loxechinus albus)
Nhật Bản (trắng, lớn, 300g) 16.000 80.000
Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g) 3.000 29.000
Nhật Bản (đỏ, TB, 150g) 2.200 9.000

Nhật Bản (100g)
Trung Quốc - Hàn Quốc (lớn, 280g) 2.500 3.000
Trung Quốc - Hàn Quốc (TB, 150g) 1.200 1.500

Mỹ (lớn, 300g) 3.500 4.500
Mỹ (100g) 800 1.100

Cá hồi Đại Tây dương
Na Uy 1.200 1.300

Tasmania 1.500 1.600
Tôm sống Kuruma (Penaeus japonicus Bate)

Nhật Bản 2.500 9.000
Trung Quốc 9.000 10.000

Đài Loan
Tôm Cocktail (Penaeopsis akayebi)

Nhật Bản 1.300 3.000
Tôm chì (Pandalus nipponensis Yokoya)

Nhật Bản 1.300 13.000
Tôm Shiba (Metapenaeus joyneri)

Nhật Bản 400 400
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BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN - Từ 3/1- 9/1/2020

Mặt hàng Kích cỡ Dạng sản phẩm Đơn giá đ/Kg So sánh với giá 
tuần trước

Xu hướng nguồn 
cung

Cá ngừ đại dương >30Kg/con Đông lạnh 100.000 0 Có hàng 

Tôm hùm 
1- < 1,7Kg Tươi sống 1.500.000 + 50.000 Hàng ít

<0,7 Kg Tươi sống 1.400.000 0
Hàng ít

>0,7 Kg Tươi sống 1.300.000 +100.000
Tôm hùm xanh 0,2 - 0,3 kg Tươi sống 800.000 0 Có hàng
Tôm thẻ chân trắng 100 con/Kg Tươi 95.000 -97.000 0 Có hàng

giá thủy sản

1.900
1.800

150-160
150-160
140-150
170-180
180-190

50-60
50-60

150-160
750

650-700
800

180-190
190-200
150-160
330-350
320-330
170-175
430-450
180-160

700đ-800đ
500đ-600đ

≥ 1kg/con
0,7-1kg/con

0,5kg/con
7-8 cm

Tươi
0,5kg/con
0,8kg/con

150-200gr/con
12-15con/kg
≥ 0,5kg/con

≥ 20cm 
15-20cm
≥ 20 cm 
≥ 0,8 kg

≥ 1kg
0,8 - ≥ 1,6kg

0,8kg/con
0,8-1,3kg/con

7kg/con
40 con/kg

60-80con/kg
P15
P12

100-130g/con
90-100g/con
60-90g/con
50-60g/con

≥ 500
300-500g/con
200-300g/con

≥ 500g/con
10 -14cm/con
14 - < 20 cm
≥ 20cm/con

≥ 2kg
1,5-2kg

1- < 1,5kg-con
≥ 0,5 

≥ 0,5kg/con
≥ 0,5kg
≥ 1kg 

≥ 8kg/con
≥ 8k/con

≥ 10kg/con
≥ 10kg/con

loại I (≥ 50kg/con)
(≥ 30kg/con) 

1,5kg/con
3kg/con

340-350
270-290
180-190
150-160
320-330
290-300
260-270
380-390
160-170
190-200
240-250
150-160
120-150
120-130
145-150
140-150
140-145

55
50-60
55-60
50-60
65-70

160-180
110-120
145-150
140-150

Quy cách Quy cáchGiá (1.000 đ/kg) Giá (1.000 đ/kg)Mặt hàng Mặt hàng

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI KHÁNH HÒA - Từ 10/1- 16/1/2020

Ghẹ

Mực nang

Mực lá

Mực ống

Cá Thu

Cá mó
Cá đổng quéo
Cá đổng tía
Cá ngừ sọc dưa
Cá ngừ vây vàng
Cá ngừ mắt to
Cá cờ kiếm
Cá cờ gòn
Cá ngừ đại dương
Cá ngừ đại dương
Cá mú  chấm
Cá mú tạp

Tôm hùm bông sống

Cá dấm trắng
Cá cơm săn tươi
Cá cơm trắng
Cá sơn la
Cá sơn đỏ
Cá sơn thóc
Cá nục
Cá hố

Mực ống khô

Mực lá khô
Cá hồng đỏ
Cá hồng rốc
Cá chẽm
Cá mú cọp (sống)
Cá mú đen(sống)
Cá bớp
Tôm sú
Tôm chân trắng
Tôm sú giống
Tôm chân trắng

GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 10/1- 16/1/2020

Mặt hàng Cỡ Giá (đồng/Kg) Mặt hàng Cỡ Giá (đồng/Kg)
Cá ngừ vằn 80.000

Mực ống
17 - 24 cm/con 140.000

Cá ngừ mắt to 100.000 > 25 cm/con 180.000
Cá hố 1 - 2 con/Kg 180.000 Mực lá 25 - 35 con/Kg 250.000
Cá thu 2 - 3 con/Kg 220.000 Mực nang 155.000
Cá đổng 4 - 6 con/Kg 130.000 Bạch tuộc 110.000
Cá bò da > 500 g/con 95.000

Tôm sú
15 con/Kg 550.000

Cá cờ 105.000 25 - 30 con/Kg 320.000
Cá nục - 40 con/Kg 260.000
Cá chuồn 55.000

Tôm chân trắng
Tôm sống 160.000

Cá cam ĐL 45.000 60 con/Kg 115.000
Cá bớp 125.000 80 con/Kg 90.000
Cá cờ 105.000 Cá lạt >4kg/con 90.000
Cá mối 60.000 Cá chim >1kg/con 220.000
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MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 11/2019 SANG MỸ
(Nguồn: VASEP tổng hợp, số liệu mang tính chất tham khảo)

thống kê chung

HS code Tên hàng ĐVT KL Giá ĐKTT Cảng

16052990
Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) luộc đông lạnh; Size 16/22 con/lb; 12 oz (0,75 lb)/túi x 12/thùng; 
3456 thùng

KGM 14.109 14,09 CIF Cảng Cái Mép TCIT (VT)

16052100 Tôm sú PTO ring hấp có nước sốt đông lạnh size 26/30 (Qui cách: 8 ring X 16 OZ/ring/Ctn, 2202 CTNS) VI 17.616 7,83 CIF Cảng Cái Mép TCIT (VT)

16052990 Tôm thẻ hấp (Sushi vụn) đông lạnh. Size BM. Số lượng: 332 thùng. QC: 40túi/thùng (10kg). PAIL 332 120,24 DDP Cảng Cái Mép TCIT (VT)

16052990 Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi hấp đông lạnh Size 41/60 (12 Oz/túi x 30 túi/ctn).=36000lbs KGM 16.330 8,80 CIP Cảng Cát Lái (HCM)

03061721 Tôm thẻ PTO bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 16/20 KGM 14.528 12,74 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm thẻ PDTO hấp; bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size: 16/20 KGM 2.041 14,91 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm thẻ PTO hấp, bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi đông lạnh. Size 26/30 KGM 15.581 11,87 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

03061721 Tôm thẻ PTO bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 50/56 KGM 15.813 7,92 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh; Size: 26/30 KGM 14.515 10,89 CIF Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh; Size: 50/70 KGM 15.105 11,88 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh; Size: 31/40 KGM 14.431 12,25 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

03061721 Tôm thẻ PTO bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 150/200 KGM 15.459 8,09 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

16052990
Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) luộc đông lạnh; Size 26/30 con/lb; 12 oz (0,75 lb)/túi x 12/thùng; 
3456 thùng

KGM 14.109 11,68 CIF Cảng Cát Lái (HCM)

16052930 Tôm thẻ thịt xẻ bướm tẩm bột đông lạnh 26/30 KGM 2.178 4,75 CFR Cảng Cát Lái (HCM)

16052930 Tôm thẻ thịt tẩm bột đông lạnh size 21/25 KGM 3.267 4,86 CFR Cảng Cát Lái (HCM)

03061711 Tôm sú  PTO tươi đông lạnh size 16/20 (Quy cách: 4X5LBS/CTN, 710thùng) LBS 14.200 9,33 CIF Cảng Cát Lái (HCM)

03061711 Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh. Size: 2/4. Packing: 6 X 4 LBS/CTN LBR 240 22,29 CFR Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm sú PD hấp đông lạnh Size: 41/50. Packing: 5 X 2 LBS/CTN LBR 1.260 5,88 CFR Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm sú PDTO hấp đông lạnh. LBS 5.600 10,29 DDP Cảng Cát Lái (HCM)

16052990 Tôm sú PTO hấp đông lạnh Size: 21/25. Packing: 5 X 2 LBS/CTN LBR 1.350 7,43 CFR Cảng Cát Lái (HCM)

03061721 Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh  size 16/20  PACKING: 10 X 2 LB /CTN LBR 15.780 4,09 CIF Cảng Cát Lái (HCM)

16052930  Tôm tẩm bột TEMPURA SHRIMP 41/50 LBS 20.400 3,50 C&F Cảng ICD Phước Long 3

03061721 Tôm thẻ PTO bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 31/40 KGM 3.360 10,72 C&F Cảng ICD Phước Long 3

03061721 Tôm thẻ PTO bỏ đầu; bỏ vỏ; còn đuôi đông lạnh. Size 41/50 KGM 6.938 9,23 C&F Cảng ICD Phước Long 3

16052930 Tôm thẻ tẩm bột chiên đông lạnh(3.584/ctn) KGM 12.064 7,70 FOB Cảng ICD Phước Long 3

16052930 Tôm thẻ xẻ bướm tẩm bột đông lạnh 21/25 KGM 10.857 4,82 CFR Cảng ICD Phước Long 3

03061730 Tôm càng xanh đông lạnh, Bao gói: Semi-IQF, 2 Lb x 12/Ctn, Size: 1/2 LBS 240 5,59 CFR Cảng ICD Phước Long 3

03061711 Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh  size 21/25  PACKING: 10 X 2 LBS /CTN LBR 10.760 4,44 CIF Cảng ICD Phước Long 3

03061711 Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh size 13/15 PACKING: 6 X 4 LBS /CTN LBR 1.224 8,18 CFR Cảng ICD Phước Long 3

03061711 Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh size 21/25 PACKING: 5 X 2 LBS /CTN LBR 2.830 5,39 CFR Cảng ICD Phước Long 3

03061711 Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh size 31/40 PACKING: 6 X 4 LBS /CTN LBR 432 4,19 CFR Cảng ICD Phước Long 3

03061719 Tôm sú nguyên con  tươi đông lạnh. Size: U10. Packing: 6  x 4 LB LBR 1.440 7,43 CIF Cảng ICD Phước Long 3

03061711 Tôm sú tươi đông lạnh size KGM 612 34,74 C&F Cảng ICD Phước Long 3

16052100 Tôm sú thịt bỏ đầu còn đuôi tẩm bột tươi đông lạnh, size 21/23 KGM 10.405 7,37 C&F Cảng QT Cái Mép

16052990 Tôm thẻ thịt bỏ đầu, còn đuôi hấp đông lạnh, size 13/15 KGM 372 18,69 DDP Cảng QT Cái Mép

03061711 Tôm sú vỏ bỏ đầu, còn đuôi tươi đông lạnh, size 13/15 KGM 3.070 17,26 DDP Cảng QT Cái Mép

16052930 Tôm lăn bột chế biến đông lạnh KGM 2.765 8,13 FOB Cảng QT Cái Mép

16052100 Tôm tẩm bột đông lạnh KGM 3.267 4,68 CFR Cảng Tiên Sa (ĐN)

16052100 Tôm chân trắng luộc PD đông lạnh LBS 33.930 3,69 DDP Cảng Tiên Sa (ĐN)

16052100 Tôm chân trắng luộc PDTO đông lạnh LBS 7.070 5,04 DDP Cảng Tiên Sa (ĐN)

16052100 Tôm chân trắng luộc PDTO xếp vòng đông lạnh VI 13.440 5,39 DDP Cảng Tiên Sa (ĐN)

03061721 Tôm chân trắng nobashi đông lạnh 21/25 UNC 480.000 0,16 DDP Cảng Tiên Sa (ĐN)

16052100 Tôm chân trắng sushi đông lạnh 3L UNC 90.000 0,11 DDP Cảng Tiên Sa (ĐN)

03061711 Tôm sú vỏ bỏ đầu còn đuôi, tươi đông lạnh size 4/6, đóng gói: 4 lbs/túi x 6/thùng. 265 thùng LBS 6.360 16,96 DDP Cảng VICT

16052990 Tôm thẻ thịt (gãy) bỏ đầu, bỏ đuôi hấp đông lạnh, size 100/200 KGM 16.289 6,82 DDP ICD TRANSIMEX SG

16052990 Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi hấp đông lạnh Size 26/30 (12 Oz/túi x 12 túi/ctn).=34200lbs KGM 15.513 11,65 CIP Tân Cảng Cái Mép TVAI

16052990 Tôm thẻ thịt, bỏ đầu còn đuôi hấp đông lạnh, size 26/30 KGM 13.195 11,99 DDP Tân Cảng Cái Mép TVAI
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THị TrườNG CHíNH  
NĂM 2019 (GT)

ASEAN  
8,1%

Các TT khác 16,9%

Hàn Quốc 9,1% EU 15,1%

Mỹ 17,2%

Nhật Bản 17,0%

Trung Quốc 16,5%

SẢN PHẨM CHíNH  
NĂM 2019 (GT)

Giáp xác khác 1,7%

Tôm 39,2%
Cá khác 19,4%

Cá ngừ 8,4%

Cá tra 23,4%

Nhuyễn thể 7,9%

thống kê chung

THị TrườNG Tháng 11/2019 Tháng 12/2019 So với cùng kỳ 
2018 (%)

Từ 1/1 – 
31/12/2019

So với cùng kỳ 
2018 (%)

Mỹ 128,710 119,569 -16,1 1.473,979 -9,2
Nhật Bản 141,550 109,513 -5,9 1.462,107 +6,1
TQ và HK 142,493 142,271 +36,2 1.417,208 +17,0
Hồng Kông 12,125 13,280 -17,7 162,068 -14,2
EU 91,834 101,497 -15,0 1.297,233 -11,9
Anh 21,521 20,824 -29,7 280,615 -12,7
Hà Lan 13,417 18,838 -10,8 217,214 -26,9
Đức 14,918 13,649 -13,3 188,245 -3,1
Bỉ 9,978 9,668 -13,8 128,490 -13,6
Italy 5,451 8,011 -0,8 105,326 -10,2
Hàn Quốc 72,677 69,478 -12,5 782,893 -9,4
ASEAN 66,375 59,727 +12,2 692,129 +3,4
Canada 19,614 21,160 -5,5 229,857 -4,1
Australia 19,596 17,563 -12,7 208,309 +5,7
Mexico 8,861 9,369 -45,8 111,796 +99,0
Nga 7,348 8,428 -9,4 102,799 +29,2
Các TT khác 66,696 67,796 -19,6 800,182 -15,4
TỔNG CỘNG 765,753 726,371 -5,5 8.578,491 -2,5

 GT: Giá trị (triệu USD)

XUẤT KHẨU THủy SảN VIỆT NAM NăM 2019 
Nguồn: VASEP  (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

SẢN PHẨM Tháng 
11/2019

Tháng 
12/2019

So với cùng 
kỳ 2018 (%)

Từ 1/1 – 
31/12/2019

So với cùng 
kỳ 2018 (%)

Tôm các loại (mã HS 03 và 16) 308,976 274,333 -2,2 3.362,862 -5,4
trong đó:   - Tôm chân trắng 214,768 199,629 +2,2 2.358,076 -3,4
                     - Tôm sú 65,367 50,932 -18,8 687,149 -15,9
Cá tra (mã HS 03 và 16) 174,945 188,882 -14,2 2.004,645 -11,4
Cá ngừ (mã HS 03 và 16) 59,378 50,518 -9,2 719,464 +10,2
trong đó:   - Cá ngừ mã HS 16 30,374 19,781 +0,1 304,268 -0,6
                 - Cá ngừ mã HS 03 29,003 30,737 -14,3 415,196 +19,8
Cá các loại khác (mã HS 0301 đến 0305 và 1604, 
trừ cá ngừ, cá tra) 

143,324 147,032 +20,0 1.666,284 +16,2

Nhuyễn thể (mã HS 0307 và 16) 58,814 54,648 -26,0 676,241 -11,6
trong đó:  - Mực và bạch tuộc 52,301 45,503 -30,5 576,656 -14,2
                - Nhuyễn thể hai mảnh vỏ 6,079 8,654 +8,0 93,642 +5,6

Cua, ghẹ và Giáp xác khác (mã HS 03 và 16) 20,317 10,958 -30,7 148,996 +11,0
TỔNG CỘNG 765,753 726,371 -5,5 8.578,491 -2,5
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thống kê chung

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỶ SảN VIỆT NAM NăM 2019 
Nguồn: VASEP  (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

STT DOANH NGHIỆP GT (USD) Tỷ lệ
GT (%) STT DOANH NGHIỆP GT (USD) Tỷ lệ

GT (%)
1 MINH PHU SEAFOOD CORP 392.513.674 4,58 52 CAFISH 37.021.318 0,43
2 VINH HOAN CORP 285.829.237 3,33 53 Cty TNHH Tín Thịnh 35.916.760 0,42
3 Cty TNHH Chế biến TS Minh Phú - Hậu Giang 250.648.864 2,92 54 Cty TNHH Huy Nam 35.911.194 0,42
4 STAPIMEX 204.454.255 2,38 55 CL-FISH CORP 35.827.229 0,42
5 CASES 195.246.280 2,28 56 Cty TNHH FOODTECH 34.660.272 0,40
6 FIMEX VN 151.736.020 1,77 57 Cty CP Vịnh Nha Trang 33.449.975 0,39
7 NAVICO 136.109.676 1,59 58 GALLANT OCEAN (VIET NAM) 32.761.669 0,38
8 BIENDONG SEAFOOD 130.345.944 1,52 59 Cty TNHH TS Nguyễn Tiến 32.391.903 0,38
9 I.D.I CORP 118.290.113 1,38 60 Cty TNHH Thông Thuận 32.282.794 0,38

10 SaiGon Food 97.858.217 1,14 61 CUULONG SEAPRO 31.487.252 0,37
11 Cty TNHH Cá Ngừ Việt Nam 97.613.175 1,14 62 Cty CP CB TP TS Kaiyo 30.612.523 0,36
12 GODACO 94.796.442 1,11 63 Cty CP TS Thông Thuận  Cam Ranh 30.589.894 0,36
13 Cty CP TS Sạch Việt Nam 93.259.872 1,09 64 Cty TNHH Toàn Thắng 30.421.353 0,35
14 Cty CP TS Trường Giang 91.964.139 1,07 65 Cty TNHH MTV SX TM Anh Nhân 29.441.840 0,34
15 THUAN PHUOC CORP 91.391.073 1,07 66 HUNG VUONG CORP 28.730.429 0,33
16 NHATRANG SEAFOODS F17 91.011.827 1,06 67 Cty TNHH Vina Pride Seafoods 27.900.271 0,33
17 HAVICO 90.468.766 1,05 68 Cty CP CBTS XNK Minh Cường 27.020.513 0,31
18 Cty CP Thực phẩm XK Trung Sơn Hưng Yên 81.655.132 0,95 69 SEAPRODEX DA NANG 26.727.269 0,31
19 Cty TNHH CB TS và XNK Trang Khanh 80.159.787 0,93 70 Cty TNHH XNK Cỏ May 26.525.421 0,31
20 Cty CP CB Thủy Sản Tài Kim Anh 76.740.312 0,89 71 DNTN Cát Tường 26.461.567 0,31
21 Cty TNHH Đại Thành (Tiền Giang) 75.842.536 0,88 72 Cty TNHH Mai Linh 26.131.473 0,30
22 Cty TNHH TS Hải Long Nha Trang 73.327.156 0,85 73 Cty TNHH Hải Thanh 25.430.825 0,30
23 BIDIFISCO 65.924.674 0,77 74 SEAPRIMEXCO VIETNAM 24.869.792 0,29
24 C. P Việt Nam 60.760.333 0,71 75 SEANAMICO 24.800.724 0,29
25 HIGHLAND DRAGON 57.860.011 0,67 76 Cty TNHH MTV KD CB TS XK Bạch Linh 24.594.523 0,29
26 YUEH CHYANG CO 57.807.019 0,67 77 Cty TNHH Trinity Việt Nam 24.406.339 0,28
27 HAVUCO 55.053.285 0,64 78 Cty CP XNK TS An Mỹ 24.395.950 0,28
28 SVS 53.403.527 0,62 79 SOUTH VINA 23.771.482 0,28
29 Cty TNHH MTV Trung Sơn Long An 52.257.708 0,61 80 NIGICO CO., LTD 23.717.080 0,28
30 HUNGCA CO., LTD 52.000.045 0,61 81 Cty CP CB và XNK Thủy sản Hòa Phát 23.515.776 0,27
31 AMANDA FOODS (VN) LTD 50.880.423 0,59 82 Cty TNHH TS Australis Việt Nam 23.512.376 0,27
32 Cty TNHH MTV CB TS Hoàng Long 49.311.100 0,57 83 Cty TNHH HS Thanh Thế 23.454.674 0,27
33 Cty CP TS NTSF 46.386.452 0,54 84 VINH QUANG FISHERIES CORP 23.174.837 0,27
34 HAI NAM CO., LTD 45.723.765 0,53 85 Cty TNHH TS Quang Minh 23.027.052 0,27
35 Cty CP CB TP Ngọc Trí 44.136.627 0,51 86 Cty TNHH Minh Đăng 22.592.322 0,26
36 PATAYA VIETNAM 43.824.963 0,51 87 Cty TNHH Baseafood 1 22.196.845 0,26
37 UTXI CO 43.110.790 0,50 88 Cty CP XNK TS Hợp Tấn 22.074.293 0,26
38 Cty CP SeaVina 42.348.682 0,49 89 Cty TNHH CB HS XK Khánh Hoàng 21.698.635 0,25
39 Cty CP Thực Phẩm Cát Hải 42.099.993 0,49 90 Cty TNHH Thực Phẩm Việt 21.150.675 0,25
40 Cty TNHH Khánh Sủng 40.958.702 0,48 91 Cty CP CB Thủy sản Trung Sơn 20.856.273 0,24
41 AUVUNG SEAFOOD 40.818.444 0,48 92 Cty CP TS Hải Sáng 20.665.054 0,24
42 TRUNG SON CORP 39.772.469 0,46 93 Cty TNHH MTV CB TS XK Thiên Phú 20.626.244 0,24
43 CAMRANH SEAFOODS 39.418.207 0,46 94 TUONG HUU CO., LTD 20.500.930 0,24
44 CAMIMEX CORP 39.379.794 0,46 95 Cty TNHH TM DV XNK Gia công TS Đông Thạnh 20.215.265 0,24
45 Cty CP XNK TS Cửu Long 38.921.432 0,45 96 HAI THANH FOOD CO., LTD 20.210.559 0,24
46 Cty TNHH TS Phát Tiến 38.919.918 0,45 97 Cty TNHH GALLANT OCEAN Quảng Ngãi 20.072.599 0,23
47 Cty CP  TS Cổ Chiên 38.119.419 0,44 98 Cty TNHH TS Đông Hải 19.991.933 0,23
48 Cty TNHH MTV CB TP XK Vạn Đức Tiền Giang 37.585.999 0,44 99 Cty TNHH Hùng Bang 19.745.225 0,23
49 Cty CP TS Hải Hương 37.541.853 0,44 100 VIETNAM FISH-ONE CO., LTD 19.476.634 0,23
50 CADOVIMEX II 37.447.952 0,44            Các DN khác 2.971.407.821 34,64
51 SEA MINH HAI 37.029.663 0,43            Tổng 8.578.491.401 100,00

BÁO CÁO
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2019

* Tình hình sản xuất và XNK thủy sản Việt Nam Quý 
IV và cả năm 2019, phân tích chi tiết từng ngành 
hàng chính: tôm, cá tra, cá ngừ, mực-bạch tuộc và 
hải sản khác…
* Vị thế của Việt Nam trên các thị trường NK và so 
sánh với các nước đối thủ. 
* Cơ hội, thách thức và triển vọng của ngành thủy 
sản Việt Nam. 
* Top Doanh nghiệp XK Thủy sản, tôm, cá tra, cá 
ngừ năm 2019, so với cùng kỳ 2018.
* Dự báo về tình hình sản xuất và XK trong quý I và 
cả năm 2020 chi tiết từng ngành hàng và thị trường.

Thông tin và dữ liệu tổng hợp, 
cập nhật về sản xuất và thương mại thủy sản 

Việt Nam và thế giới

Kế hoạch dự kiến phát hành 
Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam năm 2020:

                                            Tiếng Việt   Tiếng Anh
- Báo cáo Quý I 03/05/2020 10/05/2020
- Báo cáo Quý II 31/07/2020 07/08/2020
- Báo cáo Quý III 02/11/2020 10/11/2020
- Báo cáo Quý IV 01/02/2021 09/02/2021

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN  THƯƠNG MẠI VASEP (VASEP.PRO)
Tel: 024 3835 4496 Ext 212 - Fax: 024 3771 5084

Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151556

www.vasep.com.vn
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(vasep.com.vn) XK tôm của Bangladesh giảm 34% về 
khối lượng sau khi mất các thị trường truyền thống ở 
Mỹ và EU.

Mặc dù thị trường tôm toàn cầu tiếp tục mở rộng 
nhưng Bangladesh vẫn đang bị mất các thị trường láng 
giềng – những thị trường này đã chuyển sang tôm 
chân trắng năng suất cao với giá cả phải chăng trong 2 
thập kỷ qua.

Chính phủ Bangladesh mới đây đã cấm nuôi thương 
mại tôm chân trắng, người nuôi chủ yếu nuôi tôm sú. 

Do vậy, sản lượng và XK tôm của Bangladesh tiếp tục 
giảm. Năm 2013-2014, nước này XK 41.200 tấn tôm, 
trị giá 545 triệu USD; đến năm 2018-2019, XK đã giảm 
xuống 29.500 tấn, trị giá 361 triệu USD. Sản lượng tôm 
giảm 28% kể từ năm 2014.

Nửa đầu năm tài chính 2019-2020, XK tôm của 
Bangladesh giảm 4% xuống còn 215 triệu USD từ 223 
triệu USD của năm tài chính 2018-2019.

(Theo undercurrentnews)

Bangladesh: Xuất khẩu tôm giảm 34% kể từ 2014

tôm

(vasep.com.vn) XK tôm Ecuador năm 2019 ước đạt kỷ 
lục 1,4 tỷ pao (635.029 tấn), trị giá khoảng 3,5 tỷ USD, 
theo số liệu sơ bộ của Phòng nuôi trồng thủy sản quốc 
gia Ecuador (CNA).

Con số này vượt ước tính ban đầu 1,3 tỷ pao (589.670 
tấn) và so với 1,115 tỷ pao (505.856 tấn) XK trong năm 
2018 và 938,5 triệu pao (425.734 tấn) XK năm 2017. 
Hơn 2/3 lượng tôm XK của Ecuador được XK sang châu 
Á, nhất là Trung Quốc.

Tính tới tháng 10/2019, Ecuador XK 606 triệu pao tôm 
sang Trung Quốc, trị giá 1,5 tỷ USD.

XK tôm Ecuador sang Trung Quốc tăng mạnh mặc dù 
lệnh cấm tạm thời của Trung Quốc đối với một số công 
ty lớn của Ecuador do phát hiện virut đốm trắng và 
virut đầu vàng trong sản phẩm của Ecuador.

Sau cuộc họp vào tháng 9/2019 giữa giới chức Trung 
Quốc và Ecuador, Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm với 1 

công ty XK tôm của Ecuador. 

Giới chức Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng cường kiểm 
soát bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và sẽ không cho 
phép sản phẩm dương tính với virut này mặc dù bệnh 
này có xuất hiện ở Trung Quốc hay không.

Sau cuộc đàm phán vào 27/11/2019, giới chức Trung 
Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời với các công ty XK 
tôm còn lại của Ecuador.

Cơ quan chất lượng và an toàn thực phẩm Ecuador chịu 
trách nhiệm thực hiện những phân tích để xác định 
virut đốm trắng trong các lô hàng XK sang Trung Quốc. 
Cơ quan này cho biết, Ecuador tuân thủ đầy đủ các yêu 
cầu của thị trường Trung Quốc vì đây là thị trường quan 
trọng. Năm 2019, ngành tôm chiếm 6,3% tổng GDP của 
Ecuador.

(Theo undercurrentnews)

(vasep.com.vn) Ấn Độ XK 68.000 tấn tôm trong tháng 
11/2019, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 
4% so với tháng 10/2019.

Tính tới tháng 11/2019, XK đạt 605.000 tấn, tăng 7% so 
với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2018, sản lượng tôm Ấn Độ giảm vào mùa thu sau 
khi giá tôm giảm trong mùa hè trong khi năm 2019, giá 
và sản lượng tôm tương đối ổn định.

XK tôm Ấn Độ sang Trung Quốc trong tháng 11/2019 

tăng 37% so với tháng 10/2019 đạt 22.000 tấn trong 
khi XK sang Mỹ (thị trường NK lớn nhất tôm Ấn Độ) đạt 
24.000 tấn, giảm 12% so với tháng 10/2019.

Tháng 11/2019, giá XK trung bình tôm Ấn Độ giảm 0,35 
USD/kg đạt 7,29 USD/kg nhờ Ấn Độ tăng XK sang Trung 
Quốc và giảm XK sang Mỹ. Tính tới tháng 11/2019, giá 
XK trung bình giảm 0,51 USD/kg.

(Theo undercurrentnews)

Kim Thu

Ecuador: Xuất khẩu tôm có thể đạt 600.000 tấn năm 2019

Ấn Độ: Xuất khẩu tôm tăng
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(vasep.com.vn) Năm 2019, XK tôm 
của Việt Nam đạt 3,36 tỷ USD, giảm 
5,4% so với năm 2018. Mặc dù không 
đạt kết quả khả quan như kỳ vọng 
nhưng XK tôm Việt Nam sang các 
thị trường NK chính cũng cho thấy 
những tín hiệu tích cực trong năm 
2020.

Năm 2019, XK tôm chân trắng giảm 3,4% đạt 2,4 tỷ 
USD, chiếm 70,1% giá trị tôm XK, tôm sú giảm mạnh 
15,9% đạt trên 687 triệu USD, chiếm 20,4%, các sản 
phẩm tôm biển và tôm khác đạt 317,6 triệu USD, 
chiếm gần 9,4%.

Nửa đầu năm 2019, sản lượng tôm tăng, giá tôm 
nguyên liệu giảm, trong khi lượng tồn kho tôm tại 
các thị trường cao, nguồn cung tôm từ các nước khác 
cũng tăng khiến giá tôm NK tại các thị trường hạ 
thấp hơn so với năm ngoái, do vậy XK tôm tiếp tục 
xu hướng sụt giảm từ năm 2018. Trong khi đó, Trung 
Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn 
gốc tại biên giới và những diễn biến khó lường của 
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. XK tôm giảm chủ 
yếu do kết quả XK nửa đầu năm kém. Nửa cuối năm, 
XK tôm hồi phục dần nhờ giá tôm nguyên liệu và XK 
tăng.

EU

EU là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 
tỷ trọng 20,5% trong tổng giá trị XK tôm của Việt Nam. 
Năm 2019, XK tôm Việt Nam sang thị trường EU đạt 
689,8 triệu USD, giảm 17,7% so với năm 2018.

XK tôm Việt Nam sang EU năm 2019 sụt giảm so với 
năm 2018 tuy nhiên Hiệp định EVFTA dự kiến có hiệu 
lực năm 2020 có thể tạo kỳ vọng cho XK tôm Việt Nam 
sang thị trường này trong năm 2020.

Theo EVFTA, thuế NK hầu hết tôm nguyên liệu (tươi, 
đông lạnh, ướp lạnh) NK vào EU sẽ được giảm từ mức 
thuế cơ bản 12-20% xuống 0% ngay khi hiệp định có 
hiệu lực, thuế NK tôm chế biến sẽ về 0% sau 7 năm kể 
từ khi hiệp định có hiệu lực.

Mỹ

Mỹ đứng thứ 2 về NK tôm Việt Nam, chiếm tỷ trọng 
19,4%. Năm 2019, XK tôm Việt Nam sang thị trường 
Mỹ đạt 653,9 triệu USD, tăng 2,5% so với năm 2018.

Từ đầu năm 2019, mặc dù tăng trưởng không cao 

nhưng XK tôm Việt Nam sang Mỹ duy trì được giá trị 
XK ổn định so với năm 2018. Nhu cầu NK tôm của Mỹ 
từ Việt Nam giai đoạn cuối năm 2019 tích cực hơn nhờ 
Mỹ có xu hướng giảm NK từ Ấn Độ, Thái Lan và giảm 
mạnh NK từ Trung Quốc.

Trong tháng 8/2019, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã 
công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính 
lần thứ 13 (POR 13) về thuế chống bán phá giá tôm 
Việt Nam vào Mỹ với 31 doanh nghiệp được hưởng 
mức thuế 0%. Thông tin này giúp tạo thêm động lực 
cho các DN XK tôm Việt Nam sang Mỹ.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung khiến Mỹ tăng thuế 
25% đối với 250 tỷ hàng hóa NK từ Trung Quốc trong 
đó có sản phẩm tôm. XK tôm của Trung Quốc sang Mỹ 
càng thêm khó khăn, tạo cơ hội cho các nguồn cung 
đối thủ của Trung Quốc trên thị trường Mỹ trong đó 
có Việt Nam. Mặt hàng tôm bao bột từ Việt Nam XK 
sang Mỹ cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc trên thị 
trường Mỹ. 10 tháng đầu năm 2019, XK tôm bao bột 
từ Việt Nam sang Mỹ đạt 9.045 tấn, trị giá 64,9 triệu 
USD, tăng 52% về khối lượng và 49% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2018. XK tôm bao bột từ Trung Quốc 
sang Mỹ đạt 16.113 tấn, trị giá 85,3 triệu USD, giảm 
31% về khối lượng và giảm 38% về giá trị so với cùng 
kỳ năm 2018.

Nhật Bản

XK tôm Việt Nam sang Nhật Bản năm 2019 đạt trên 
618,6 triệu USD, giảm 3,3% so với năm 2018. Trong 
cơ cấu tôm XK sang Nhật Bản, tôm chân trắng chiếm 
58%, tôm sú 23,4% và tôm biển 18,7%.

Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 sẽ thúc đẩy tiêu 
dùng thủy sản trên thị trường Nhật Bản, đặc biệt là 
tôm nên nhu cầu tiêu thụ tôm dự kiến tăng, tạo cơ hội 
cho các nhà XK tôm trên thế giới. 

XK tôm năm 2020 dự kiến sẽ thuận lợi hơn so với năm 
2019. Thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ đã về 
0%. Hiệp định EVFTA khả năng có hiệu lực từ tháng 
6/2020, sẽ giúp tăng trưởng XK tôm vào thị trường 
châu Âu nhờ lợi thế về thuế suất. Đối với thị trường 
Trung Quốc, hiện từ 75 - 80% hàng thủy sản của Việt 
Nam đã XK chính ngạch là yếu tố quan trọng giúp cho 
việc hồi phục và tăng trưởng XK tôm vào thị trường 
này trong thời gian tới.

Kim Thu

Dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam thuận lợi hơn năm 2020

tôm
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tôm

THị TrườNG Tháng 
11/2019 (GT)

Tháng 12/2019 
(GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018(%)

Từ 1/1 – 
31/12/2019 (GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018 (%)

EU 55,723 53,271 19,4 -9,2 689,797 20,5 -17,7
Anh 16,037 14,795 5,4 -25,2 202,525 6,0 -15,1
Hà Lan 8,666 11,149 4,1 23,2 126,465 3,8 -33,8
Đức 11,520 8,861 3,2 -12,1 123,895 3,7 -4,9
Mỹ 53,390 52,342 19,1 +18,8 653,886 19,4 +2,5
Nhật Bản 65,013 44,859 16,4 -15,9 618,578 18,4 -3,3
TQ và HK 54,416 49,905 18,2 +17,7 542,914 16,1 +10,3
Hồng Kông 6,320 7,858 2,9 -9,3 90,765 2,7 -14,3
Hàn Quốc 31,456 28,650 10,4 -10,2 337,487 10,0 -12,5
Canada 13,340 14,447 5,3 -6,0 151,625 4,5 -6,2
Australia 12,949 10,539 3,8 -4,7 127,070 3,8 +10,8
Đài Loan 5,360 5,884 2,1 +11,8 57,607 1,7 +12,7
ASEAN 5,674 5,103 1,9 +36,3 54,459 1,6 -5,8
Singapore 3,233 2,932 1,1 +27,4 30,039 0,9 -6,3
Philippines 1,527 1,145 0,4 +66,3 12,577 0,4 -9,7
Thụy Sỹ 0,464 0,621 0,2 -73,9 19,016 0,6 -36,2
Các TT khác 11,189 8,715 3,2 -30,2 110,423 3,3 -24,3
Tổng 308,976 274,333 100 -2,2 3.362,862 100 -5,4

GT: Giá trị (triệu USD)

THị TrườNG NHậP KHẨU TÔM 
NĂM 2019 (GT)

Trung Quốc 16,1%

Các TT khác 11,0%

Canada 
4,5% EU 20,5%

Mỹ 19,4%

Nhật Bản 18,4%

Hàn Quốc  
10,0%

2015 2016 2017 2018 2019

GIÁ Trị XUẤT KHẨU TÔM NĂM 2015 - 2019

Triệu USD 

XUẤT KHẨU TÔM VIỆT NAM NăM 2019 
Nguồn: VASEP  (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

SẢN PHẨM TÔM XK  NĂM 2019

STT Quy cách sản phẩm GT (USD) Tỷ lệ GT (%)

1
Tôm chân trắng
   Trong đó: - Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã HS16)
                    - Tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03)

2.358.076.206 70,1
1.041.682.910
1.316.393.295

2
Tôm sú
    Trong đó: - Tôm sú chế biến khác (thuộc mã HS16)
                     - Tôm sú sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03)

687.148.666 20,4
57.271.277

629.877.390

3

Tôm biển khác 317.637.377 9,4

    Trong đó: - Tôm loại khác chế biến đóng hộp (thuộc mã HS16)
                    - Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã HS16)
                    - Tôm loại khác khô (thuộc mã HS03)
                    - Tôm loại khác sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03)

3.762.492
193.219.770

12.876.314
107.778.801

Tổng XK tôm (1+2+3) 3.362.862.249 100,0

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

NHẬP KHẨU TÔM CủA MỸ THÁNG 1-11/2019
(Giá trị: 1000 USD, Nguồn: ITC)
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NHẬP KHẨU TÔM CủA MỸ THÁNG 1-11/2019
(Giá trị: 1000 USD, Nguồn: ITC)

tôm

THị TrườNG NHậP KHẨU TÔM CỦA MỸ THÁNG 1-11/2019
Nguồn cung THÁNG1-11/2019 THÁNG1-11/2018 % ih

Ấn Độ 2.242.800 2.095.503 7,03
Indonesia 1.049.178 1.142.930 -8,20
Việt Nam 602.641 594.665 1,34
Mexico 270.649 251.183 7,75
Thái Lan 441.583 509.753 -13,37
Ecuador 519.844 504.215 3,10
Argentina 131.889 108.530 21,52
Trung Quốc 100.314 310.345 -67,68
Honduras 30.954 57.244 -45,93
Venezuela 26.348 19.331 36,30
Peru 56.677 84.639 -33,04
Canada 22.365 22.536 -0,76
Bangladesh 14.890 17.760 -16,16
Panama 16.445 23.559 -30,20
Ả Rập Xê-Út 5.562 11.458 -51,46
Nicaragua 11.518 17.363 -33,66
Nigeria 3.683 5.916 -37,75
Guatemala 12.307 11.458 7,41
Philippines 6.530 9.055 -27,89
TG 5.617.618 5.852.138 -4,01

SẢN PHẨM TÔM NHậP KHẨU CỦA MỸ THÁNG 1-11/2019
HS Sản phẩm T1-11/2019 T1-11/2018 % ih

030617 Tôm khác đông lạnh 4.388.478 4.435.036 -1,05
160521 Tôm chế biến không đóng hộp kín khí 1.115.508 1.284.917 -13,18
160529 Tôm chế biến đóng hộp kín khí 94.315 109.104 -13,55
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 19.317 23.081 -16,31

Tổng nhập khẩu tôm 5.617.618 5.852.138 -4,01
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Cá tra

(vasep.com.vn) Năm 2019 kết thúc 
với nhiều nỗ lực của các DN XK cá 
tra, tuy nhiên đây cũng là năm chưa 
được như kỳ vọng của ngành hàng 
này. Khó khăn ở hầu hết các thị 
trường XK, giá nguyên liệu trong 
nước giảm mạnh đã khiến cho giá 
trị giảm thêm. Tháng 12/2019, giá 
trị XK cá tra ở hầu hết các thị trường 

XK lớn trong top 10 đều giảm, trừ Trung Quốc - Hồng  
Kông.

Trung Quốc - Hồng  Kông

Năm 2019, Trung Quốc - Hồng  Kông là điểm sáng, 
điểm nhấn của bức tranh XK cá tra Việt Nam với tốc 
độ tăng trưởng dương ổn định, đa dạng sản phẩm XK, 
nhiều phân khúc. Riêng tháng 12/2019, trong khi hầu 
hết các thị trường lớn đều có giá trị giảm thì XK cá tra 
sang thị trường Trung Quốc - Hồng  Kông vẫn đạt gần 
74 triệu USD, chiếm hơn 39% tổng XK cá tra và tăng 
61,5% so với năm 2018. Tính cả năm 2019, tổng giá trị 
XK cá tra sang thị trường này đạt 662,5 triệu USD, tăng 
25,3% và chiếm 33% tổng XK cá tra. Khoảng cách về 
tỷ trọng trong tổng cơ cấu XK cá tra giữa Trung Quốc - 
Hồng  Kông với các nước đứng sau ngày càng cách xa 
thêm. Đây vừa là niềm vui những cũng không vui đối 
với nhiều DN cá tra XK.

Mỹ - EU

Năm 2019, duy nhất trong quý I đầu năm, tâm lý XK 
cá tra sang thị trường Mỹ và EU tích cực và chờ đợi hi 
vọng ở các quý tiếp. Tuy nhiên, Mỹ giảm trước rồi EU 
giảm sau lần lượt qua các tháng. Cuộc chiến tranh Mỹ - 
Trung khiến sản lượng cá rô phi - sản phẩm cạnh tranh 
mạnh mẽ với cá tra tại Mỹ giảm mạnh cũng không 
giúp ích gì cho việc gia tăng 
tỷ trọng cho cá tra tại Mỹ. Mỹ 
vẫn dựng rào cản kỹ thuật về 
thuế CBPG cao và cho tới tận 
cuối năm 2019 mới đưa ra 
công bố chính thức về việc 
công nhận tương đương 
về hệ thống kiểm tra, kiểm 
soát ATTP đối với cá tra XK 
của Việt Nam. Tính hết cuối 
năm 2019, tổng giá trị XK cá 
tra sang Mỹ đạt 287,7 triệu 
USD, giảm 47,6% so với năm 
2018. Mới đây, FSIS (thuộc Bộ 
Nông nghiệp Mỹ) cũng đưa 
ra thông báo mới, kể từ ngày 

01/02/2020 hoặc sau ngày này, cơ quan này sẽ kiểm 
thêm chỉ tiêu Escherichia coli (E. coli) và Enterococcus 
giống như với Salmonella trên sản phẩm cá tra NK. 
Những tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường này càng trở 
nên khắt khe hơn đối với sản phẩm cá tra.

Với EU, hai quý cuối năm, XK cá tra sang 4 thị trường 
đơn lẻ lớn trong khối là Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ có dấu 
hiệu chậm lại rồi giảm dần. Khác với tinh thần lạc quan 
từ đầu năm, giá XK trung bình sản phẩm cá tra sang các 
thị trường này cũng giảm theo giá nguyên liệu. Trong 
tháng 12/2019, giá trị XK cá tra sang EU đạt 17,8 triệu 
USD, giảm 31,7%. Năm 2019, tổng giá trị XK đạt 235,4 
triệu USD, giảm 3,5% so với năm trước. 

Như vậy, năm 2019, tổng giá trị XK cá tra sang cả thị 
trường Mỹ và EU vẫn chưa bằng giá trị XK sang thị 
trường Trung Quốc - Hồng  Kông.

ASEAN

Mặc dù tháng 12/2019, giá trị XK sang thị trường ASEAN 
chỉ đạt 14,4% và giảm 24,4%. Hết năm 2019, tổng giá trị 
XK cá tra sang thị trường này đạt 195,4 triệu USD, giảm 
3,6% so với năm trước. Nhưng, về cơ bản, XK cá tra sang 
Thái Lan và Malaysia vẫn được cho là sẽ khả quan trong 
năm 2020 do nhu cầu NK tương đối tốt. Đây vẫn được 
coi là hai thị trường tiềm năng trong năm nay.

Như vậy, kết thúc năm 2019, XK cá tra giảm tại nhiều 
thị trường lớn kéo theo tổng XK chỉ đạt 2 tỷ USD, giảm 
11,4% so với năm 2018. Tuy nhiên, nhiều DN XK tin 
rằng, trong năm 2020, giá nguyên liệu sẽ cải thiện hơn 
khi người nuôi tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng hơn việc 
thả nuôi theo nhu cầu thị trường. Sau một thời gian 
lượng tồn kho tại một số thị trường lớn giảm bớt, nhu 
cầu NK sẽ tăng dần trở lại.

Tạ Hà

Xuất khẩu cá tra năm 2019 đạt 2 tỷ USD
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(vasep.com.vn) Tiêu 
thụ philê cá minh 
thái của Mỹ đang 
tăng nhanh, với việc 
nhập khẩu phi lê cá 
minh thái cấp đông 
hai lần từ Trung 
Quốc tăng và xuất 
khẩu cá minh thái 
Alaska giảm.

Theo dữ liệu từ Cơ 
quan Dịch vụ thủy 
sản Quốc gia Mỹ 
(NMFS), tính đến 
tháng 10/2019, sản 
lượng cá minh thái 
cấp đông một lần 
của Mỹ (bao gồm các 
sản phẩm PBO – cá 
minh thái rút xương, 
cá minh thái băm nhỏ (mince), cá minh thái lột da kỹ 
(deepskin) và PBI – cá minh thái không rút xương) đạt 
mức cao nhất trong năm 2019. Sản lượng cá minh thái 
cấp đông một lần trong giai đoạn này đạt 215.500 tấn, 
tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng cá minh 
thái XK trong 10 tháng đầu năm 2019 giảm 8%, xuống 
mức 131.210 tấn. 

Cùng với việc nhập khẩu cũng tăng, mức tiêu thụ phi 
lê cá minh thái của Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2019 
đã tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018 lên mức 114.680 
tấn. Con số này được tính sau khi đã khấu trừ sản lượng 
xuất khẩu và cộng thêm sản lượng nhập khẩu. 

Dữ liệu của NMFS cũng cho thấy, tiêu thụ phi lê cá minh 
thái khai thác ở Alaska tăng mạnh. Khấu trừ đi lượng 
cá phi lê cá minh thái nhập khẩu, tiêu thụ cá minh thái 
khai thác ở Mỹ đạt 84.160 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ.

Đi đầu trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm cá minh thái 
là các tập đoàn Genuine Alaska Pollock Producers 
và Trident Seafoods. Với sự tiên phong của các tập 
đoàn trên, các công ty của Mỹ đã và đang quảng bá 
thương hiệu “cá minh thái Alaska tự nhiên”. Các chiến 
dịch quảng bá cũng thu hút được sự quan tâm của các 
cơ quan báo chí của Mỹ. Các sản phẩm cá minh thái đã 
xuất hiện trên nhiều tạp chí uy tín như New York Times 
và Vogue.

Giá cá minh thái cấp đông một lần tăng mạnh từ mức 
thấp kỷ lục vào cuối năm 2017 lên mức 3.500 - 3.600 
USD/ tấn trong vụ B năm 2019. Dữ liệu của NMFS cho 

thấy, nhập khẩu cá minh thái cấp đông hai lần, chủ yếu 
từ Trung Quốc, tăng 47% so với cùng kỳ lên 34.880 tấn. 
Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 60% so với cùng kỳ lên 
27.815 tấn. Sự gia tăng NK có thể do lo ngại vấn đề Mỹ 
sẽ áp thuế 15% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 
ngày 15/12/2019 như một phần của cuộc thương chiến 
giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Mỹ đã dừng kế hoạch áp 
thuế 15% đối với philê cá minh thái và một loạt các 
sản phẩm khác từ Trung Quốc như một phần của thỏa 
thuận giai đoạn một trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh 
thương mại.

Nhập khẩu cá minh thái cấp đông hai lần từ Việt Nam 
cũng tăng vọt. Trong 10 tháng đầu năm 2019, Mỹ NK 
2.175 tấn, so với chỉ 785 tấn được NK từ Việt Nam trong 
cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng PBO tăng, sản lượng surimi giảm

Sản lượng PBO trong năm 2019 tăng 12% so với cùng 
kỳ năm 2018 đạt 132.500 tấn, với sản lượng khai thác 
vụ B tăng 16% so với cùng kỳ đạt 82.700 tấn.

Sản lượng cá minh thái lột da kỹ (deepskin) tăng 2% so 
với cùng kỳ lên 58.100 tấn, tuy nhiên sản lượng trong 
vụ B giảm 13% so với cùng kỳ đạt 31.700 tấn. Sản lượng 
PBO tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ sản lượng cá minh 
thái phile/băm nhỏ tăng 7% (đạt 215.500 tấn). Trong 
khi đó, sản lượng surimi cá minh thái giảm 3% so với 
cùng kỳ xuống dưới mức 200.000 tấn lần đầu tiên kể 
từ năm 2014.

(Theo undercurrentnews.com)

Tiêu thụ philê cá minh thái của Mỹ tăng khi sản lượng cá minh thái Alaska ở 
mức kỷ lục

Cá tra
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Cá tra

XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM NăM 2019
Nguồn: VASEP  (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

SẢN PHẨM CÁ TrA XUẤT KHẨU TNĂM 2019

Sản phẩm GT (USD) Tỷ lệ GT (%)

Cá tra mã HS03 (1)
   Trong đó: - Cá tra sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã HS03, trừ mã HS0304)
                    - Cá tra (thuộc mã HS0304) 

1.980.244.158 98,8

186.129.025

1.794.115.133

Cá tra chế biến khác thuộc mã HS16 (2) 24.401.293 1,2

Tổng XK cá tra (1 + 2) 2.004.645.452 100,0

THị TrườNG Tháng 
11/2019 (GT)

Tháng 
12/2019 (GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018(%)

Từ 1/1 – 
31/12/2019 (GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018 (%)

TQ và HK 66,113 73,923 39,1 +61,5 662,518 33,0 +25,3

Hồng Kông 3,176 2,748 1,5 -42,7 39,737 2,0 -11,9

Mỹ 25,613 29,237 15,5 -47,0 287,767 14,4 -47,6

EU 13,180 17,813 9,4 -31,7 235,448 11,7 -3,5

Hà Lan 2,200 4,734 2,5 -32,8 54,003 2,7 -11,9

Anh 2,951 3,143 1,7 -40,6 50,096 2,5 +3,5

Đức 1,462 1,519 0,8 -48,5 27,658 1,4 +9,2

Bỉ 1,320 1,525 0,8 -47,4 20,200 1,0 +1,8

ASEAN 17,107 14,439 7,6 -24,4 195,437 9,7 -3,6

Thái Lan 6,806 5,763 3,1 -32,0 75,161 3,7 -1,1

Malaysia 2,886 2,412 1,3 -30,8 41,607 2,1 +8,6

Philippines 3,531 2,940 1,6 -9,0 39,206 2,0 -3,5

Mexico 7,373 7,860 4,2 -47,2 92,414 4,6 -7,0

Brazil 6,240 7,905 4,2 -22,2 61,405 3,1 -29,3

Colombia 3,325 4,192 2,2 -24,3 46,767 2,3 -25,3

Nhật Bản 2,227 1,439 0,8 -27,9 31,209 1,6 -3,1

Các TT khác 33,765 32,075 17,0 -22,8 391,681 19,5 -14,1

Tổng cộng 174,945 188,882 100 -14,2 2.004,645 100 -11,4
GT: Giá trị (triệu USD)

THị TrườNG NHậP KHẨU CÁ TrA 
NĂM 2019 (GT)

Brazil 
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Các TT khác 23,4%

Trung Quốc 33,0% Mỹ 14,4%

ASEAN 9,7%

EU 11,7%

Mexico  
4,6%

2500

2000

1500

1000

500

0

GIÁ Trị XUẤT KHẨU CÁ TrA NĂM 2015 - 2019

Triệu USD 

2015 2016 2017 2018 2019



23 BẢN TIN TMTS số  03,  ngày 17/01/2020

(vasep.com.vn) Tiếp nối tăng trưởng 
xuất khẩu trong 3 năm trở lại đây, giá 
trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam 
năm 2019 tăng 10,2% so với năm 
2018, đạt hơn 719 triệu USD. Tuy 
nhiên, càng về cuối năm xuất khẩu 
cá ngừ sang các thị trường chính có 
xu hướng chậm lại hoặc giảm so với 

cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá cá ngừ trên thị trường 
thế giới giảm mạnh, thậm chí có thời điểm còn tụt 
xuống mức thấp kỷ lục, điều này đã khiến cho các hoạt 
động giao dịch trên thị trường thế giới bị đình trệ.

Mỹ

Sau khi tăng trưởng liên tục trong 11 tháng đầu năm 
2019, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong 
tháng 12 lại đột ngột giảm 11% so với cùng kỳ năm 
2018. Tuy nhiên, điều này không làm cho Mỹ mất ngôi 
vị số 1 trong số các thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt 
Nam. Năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ sang thị 
trường Mỹ đạt 316 triệu USD, tăng gần 38% so với năm 
2018, chiếm 44% tổng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. 
Năm qua, xu hướng tiêu thụ cá ngừ thị trường Mỹ tích 
cực hơn, nhất là đối với các sản phẩm cá ngừ đóng hộp, 
điều này đã khiến nhập khẩu của nước này trong qua 
tăng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh 
thương mại Mỹ - Trung, các doanh nghiệp nhập khẩu 
cá ngừ Mỹ đã tìm kiếm các nguồn cung thay thế khác 
từ khu vực lân cận, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, 
năm qua Việt Nam tiếp tục là nguồn cung cá ngừ lớn 
thứ 2 cho thị trường Mỹ, sau Thái Lan.

EU

Năm 2019 có thể nói là “nốt trầm” của ngành cá ngừ 
Việt Nam tại thị trường EU. Xuất khẩu cá ngừ của Việt 
Nam sang khối thị trường 
này qua các tháng trong 
năm phần lớn đều giảm 
so với cùng kỳ. Và tính cả 
năm 2019, xuất khẩu cá 
ngừ của Việt Nam sang 
khối thị trường này chỉ 
đạt gần 140 triệu USD, 
giảm 11,8% so với năm 
2018. Ba thị trường đơn lẻ 
lớn nhất trong khối là Tây 
Ban Nha, Italy và Hà Lan, 
trong đó hiện chỉ có Italy 
tăng nhập khẩu cá ngừ từ 
Việt Nam.

Sự sụt giảm xuất khẩu này một phần là do tác động của 
việc Việt Nam nhận “thẻ vàng” cảnh báo của EU vì chưa 
đủ nỗ lực trong việc chống khai thác bất hợp pháp, 
không khai báo và không theo quy định. Một phần là 
do các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam nhập khẩu vào 
EU bị áp thuế cao, nên khó cạnh tranh được với các sản 
phẩm cùng loại đến từ các nước được hưởng ưu đãi 
thuế quan như Ecuador, Philippines.

ASEAN - Israel

Tính đến hết tháng 12/2019, giá trị xuất khẩu cá ngừ 
của Việt Nam sang ASEAN vẫn tăng gần 7% so với năm 
2018, đạt gần 54 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu sang 
thị trường lớn nhất trong khối là Thái Lan giảm nhẹ 4% 
so với năm 2018, còn xuất khẩu sang Philippines – thị 
trường nhập khẩu lớn thứ 2 – tăng 23%. Năm vừa qua, 
XK cá tra sang ASEAN không ổn định tăng giảm thất 
thường và nhu cầu tăng cao đặc biệt ở thị trường “mới 
nổi” Indonesia, tăng 802%.

Israel tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất 
của Việt Nam tại Trung Đông. Năm qua, xuất khẩu cá 
ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này có xu hướng 
giảm liên tiếp trong những tháng cuối năm. Tính cả 
năm 2019, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang 
thị trường này chỉ đạt hơn 38 triệu USD, giảm 39% so 
với năm 2018. Điều này đã khiến Israel lọt ra khỏi tốp 
3 thị trường nhập khẩu cá ngừ  lớn nhất của Việt Nam.

Dự báo, năm 2020, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam 
trong những tháng đầu năm sẽ tăng chậm do lượng 
tồn kho tại các thị trường đang ở mức cao. Giá trị xuất 
khẩu cá ngừ trong cả năm 2020 sự kiến sẽ tăng khoảng 
15% so với năm 2019.

Nguyễn Hà

Năm 2019: xuất khẩu cá ngừ tăng 10,2%
Cá ngừ

%
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(vasep.com.vn) Chính phủ Argentina đã đưa ra thông 
báo sau các cuộc đàm phán căng thẳng với các lĩnh vực 
khác nhau trên cả nước, họ đã tìm ra cách để giảm giá 
bán của hàng trăm sản phẩm, bao gồm cả cá ngừ đóng 
hộp trong chương trình “giá chăm sóc” của mình.

Theo ông Matías  Kulfas, Bộ trưởng Bộ Phát triển Sản 
xuất Argentina, chương trình giới thiệu lại, kéo dài trong 
1 năm, cung cấp 312 sản phẩm với mức giá trung bình 
giảm 8%. Trong số các mặt hàng này, cá ngừ là 1 trong số 
2 sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài trong khi các 
sản phẩm còn lại được sản xuất trong nước.

Số liệu thống kê của Euristare cho thấy Argentina đã 
nhập khẩu 8.913 tấn cá ngừ đóng hộp từ Thái Lan trong 
năm 2018, chiếm 5% tổng xuất khẩu cá ngừ của đất 
nước Nam Á này sang khu vực châu Mỹ.

Ông Kulfas cho biết “Chương trình này nhằm mục đích 
phục hồi giá tham chiếu” và tăng cường chủ nghĩa tiêu 
dùng của Argentina. Ông nói thêm rằng Chính phủ 
đang nỗ lực để bơm khoảng 100 tỷ peso vào nền kinh tế.

Nỗ lực này của Chính phủ Argentina nhằm thúc đẩy tiêu 
dùng trong nước không có gì đáng ngạc nhiên vì thực 
tế là nền kinh tế của đất nước bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi lạm phát cao và đã bị suy thoái từ năm 2018. Mọi 
người dân nước này đã dữ trữ các sản phẩm không dễ 
bị hư hỏng như cá ngừ đóng hộp để chống lạm phát 
và họ thậm chí sử dụng chúng như một loại tiền tệ thay 
thế. Lạm phát ở mức 51,4% vào cuối năm 2019. Có lẽ 
việc giảm giá cá ngừ đóng hộp sẽ thúc đẩy người dân 
Argentina mua thêm nhiều mặt hàng như vậy.

(Tin tổng hợp)

(vasep.com.vn) Theo Eurostat, lạm phát hàng năm tại 
các nước EU dự kiến sẽ là 1,3% vào tháng 12/2019, cao 
hơn 0,3% so với tháng 11.

Trong số các mặt hàng chính ảnh hưởng đến lạm phát 
hàng năm ở khu vực đồng Euro, nhóm các mặt hàng 
thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá cho thấy tỷ lệ 
hàng năm cao nhất ở mức 2%. Tuy nhiên, hiện tại đây 
mới chỉ là những con số ước tính.

Trong nhóm thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá, 
cá ngừ đóng hộp là một nhánh trong phân khúc thực 
phẩm chế biến. Tỷ lệ lạm phát của nhóm sản phẩm 
này cũng được dự đoán là 2% vào tháng 12, một trong 
những mức lạm phát cao nhất năm 2019.

Ước tính lạm phát của nhóm thực phẩm chưa qua chế 
biến ở mức 2,1%, cao nhất trong tất cả các phân khúc.

Xét về trọng lượng, thực phẩm, đồ uống có cồn và 

thuốc lá chiếm 19% trong số các chỉ số hài hòa của giá 
tiêu dùng (HICP – chỉ số giá tiêu dùng được dùng để đo 
lường lạm phát tại EU). Eurostat cho biết mặc dù con số 
này chưa bằng 1/3 chi tiêu của khu vực sử dụng đồng 
Euro, nhưng nó có thể tác động đáng kể đến lạm phát 
vì giá cả, và giá nhiên liệu, có xu hướng tăng đáng kể so 
với các nhóm hàng khác .

Giá cá ngừ trước hết được xác định bởi giá cá ngừ 
nguyên liệu thô trên thị trường thế giới. Trong quý 
4/2019, giá cá ngừ vằn tại Bangkok đã giảm xuống mức 
900 USD/tấn.

Điều quan trọng là tác động của giá nguyên liệu không 
thể nhìn thấy ngay ở phần cuối của chuỗi cung ứng, mà 
phải mất thời gian mới nhận ra tác động của nó trên giá 
bán lẻ. Tuy nhiên, trong năm 2019, không có sự tăng giá 
đáng kể của các sản phẩm cá ngừ đóng hôp tại EU.

(Tin tổng hợp)

(vasep.com.vn) Giao dịch cá ngừ vằn tại thị trường 
điểm chuẩn Bangkok đã trở lại và mặc dù vẫn còn 
chậm, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng giá 
giảm đang đảo chiều.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy giá cá ngừ vằn cỡ >1,8kg 
giao hàng tại Bangkok đang dần tăng lên mức 1.000 
USD/tấn trong tuần thứ 2 của tháng 1.

Mặc dù chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết 
trong tuần này, nhưng các thương nhân đã bắt đầu 

chào giá cá ngừ nguyên liệu thô 1.050 USD/tấn. Đây là 
một dấu hiệu đáng mừng cho các chủ tàu.

Xem xét về sản lượng khai thác cá ngừ tại khu vực 
Trung Tây Thái bình Dương trong tháng 1 và dự kiến sẽ 
có nhiều cá ngừ vằn được giao tới thị trường Bangkok 
trong 2 đến 3 tháng nữa.

(Tin tổng hợp)

Nguyễn Hà

Chương trình mới của Argentina giảm giá cá ngừ đóng hộp

Lạm phát hàng năm tại EU tăng nhẹ

Giá cá ngừ vằn Bangkok đã có dấu hiệu tăng

Cá ngừ
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XUẤT KHẨU CÁ NGỪ VIỆT NAM NăM 2019
Nguồn: VASEP  (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

THị TrườNG NHậP KHẨU CÁ NGừ  
NĂM 2019 (GT)

Canada 3,0%
Các TT khác 17,0%

ASEAN 7,4%

Nhật Bản 3,9%
EU 19,4%

Mỹ 44,0%

Israel  
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GIÁ Trị XUẤT KHẨU CÁ NGừ NĂM 2015- 2019

Triệu USD 

2015 2016 2017 2018 2019

SẢN PHẨM CÁ NGừ XUẤT KHẨU NĂM 2019

Sản phẩm GT (USD) Tỷ lệ GT (%)

Cá ngừ mã HS 03 (1) 415.196.284 57,7

   Trong đó: - Cá ngừ  sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã HS03, trừ mã HS0304)
                      - Cá ngừ (thuộc mã HS0304) 

46.826.677

368.369.607

Cá ngừ chế biến mã HS16 (2) 304.267.625 42,3

    Trong đó: - Cá ngừ đóng hộp (thuộc mã HS16)
                      - Cá ngừ chế biến khác (thuộc mã HS16)

181.143.234

123.124.390

Tổng XK cá ngừ (1 + 2) 719.463.908 100,0

THị TrườNG Tháng 
11/2019 (GT)

Tháng 
12/2019 (GT)

Tỷ lệ 
GT (%)

So với cùng 
kỳ 2018(%)

Từ 1/1 – 
31/12/2019 (GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018 (%)

Mỹ 29,945 18,620 36,9 -10,8 316,257 44,0 +37,8

EU 8,463 11,304 22,4 -14,1 139,638 19,4 -11,8

Tây Ban Nha 1,483 1,191 2,4 -46,8 27,175 3,8 -9,6

Italy 0,585 1,837 3,6 +22,7 21,223 2,9 +19,1

Hà Lan 1,226 1,140 2,3 -67,5 19,626 2,7 -22,9

ASEAN 6,308 4,081 8,1 +47,5 53,532 7,4 +6,9

Thái Lan 3,524 2,442 4,8 +68,0 31,226 4,3 -4,3

Israel 1,454 2,416 4,8 -41,8 38,141 5,3 -39,4

Nhật Bản 2,791 2,323 4,6 +50,2 28,307 3,9 +14,1

Canada 1,290 1,408 2,8 -30,8 21,442 3,0 +33,7

Mexico 1,278 0,720 1,4 -55,1 15,187 2,1 +46,5

Trung Quốc 0,753 0,599 1,2 -76,8 14,564 2,0 +3,7

Các TT khác 7,096 9,047 17,9 +31,0 92,396 12,8 +6,5

Tổng 59,378 50,518 100 -9,2 719,464 100 +10,2

GT: Giá trị (triệu USD)
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NHẬP KHẨU CÁ NGỪ CủA MỸ THÁNG 1-11/2019
(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

THị TrườNG NGUỒN CUNG CÁ NGừ CỦA MỸ THÁNG 1-11/2019

Nguồn cung THÁNG 1-11/2019 THÁNG 1-11/2018  (%)ih
Thái Lan 494.125 462.066 6,94
Việt Nam 274.993 193.362 42,22
Indonesia 233.502 189.352 23,32
Ecuador 137.113 143.626 -4,53
Philippines 92.120 84.076 9,57
Fiji 74.169 74.647 -0,64
Sê-nê-gan 48.274 30.928 56,09
Mauritius 50.264 44.608 12,68
Mexico 52.148 47.741 9,23
Tây Ban Nha 28.909 24.352 18,71
Maldives 26.615 29.862 -10,87
Costa Rica 17.129 14.267 20,06
Đài Loan 15.844 13.845 14,44
Canada 19.317 17.727 8,97
Nhật Bản 17.422 17.471 -0,28
Panama 17.252 18.607 -7,28
Polynesia thuộc Pháp 12.749 11.395 11,88
Venezuela 15.864 17.973 -11,73
Sri Lanka 29.221 36.468 -19,87
Tổng thế giới 1.792.076 1.686.862 6,24

NHậP KHẨU SẢN PHẨM CÁ NGừ CỦA MỸ THÁNG 1-11/2019

HS Sản phẩm T1-11/2019 T1-T11/2018  (%)ih

160414 Cá ngừ chế biến 1.024.379 996.452 2,80
030487 Cá ngừ phi lê đông lạnh 436.838 362.196 20,61
030232 Cá ngừ vây vàng tươi sống/ướp lạnh 188.763 197.974 -4,65
030235 Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh 52.983 45.596 16,20
030234 Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh 36.634 36.246 1,07
030342 Cá ngừ vây vàng đông lạnh 33.652 30.705 9,60
030236 Cá ngừ vây xanh phía Nam ướp lạnh/tươi 1.129 723 56,15
030231 Cá ngừ Albacore/vây dài ướp lạnh/tươi 4.717 5.816 -18,90
030344 Cá ngừ mắt to đông lạnh 3.585 441 712,93
030341 Cá ngừ vây dài/ Albacore đông lạnh 4.480 5.472 -18,13
030345 Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương/Đại Tây Dương đông lạnh 2.260 1.747 29,36
030346 Cá ngừ vây xanh phía Nam đông lạnh 1.462 1.278 14,40
030239 Cá ngừ ướp lạnh/tươi 1.174 1.480 -20,68
030194 Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương/Đại Tây Dương sống 3 6 -50,00
030343 Cá ngừ vằn đông lạnh 12 201 -94,03
030349 Cá ngừ đông lạnh 5 520 -99,04

Tổng nhập khẩu 1.792.076 1.686.862 6,24



27 BẢN TIN TMTS số  03,  ngày 17/01/2020

Hải sản khác

(vasep.com.vn) Năm 2019, XK hải 
sản Việt Nam đạt trên 3,2 tỷ USD, 
tăng 7,5% so với năm 2018, chủ yếu 
tăng ở cá ngừ (tăng 10,2% đạt 719,5 
triệu USD), cua ghẹ giáp xác khác 
(tăng 11% đạt gần 149 triệu USD) 
và các loại cá biển khác (tăng 16,2% 
đạt 1,7 tỷ USD). Trong đó tới 65-70% 
doanh số thu được từ cá ngừ và cá 

biển khác là từ nguồn nguyên liệu NK. XK mực, bạch 
tuộc năm 2019 giảm 14,2% đạt 576,7 triệu USD.

Riêng trong tháng 12/2019, XK hải sản của Việt Nam 
đạt gần 263,2 triệu USD, giảm 1,7% so với tháng 
12/2018. Trong đó, XK cá ngừ đạt 50,5 triệu USD, giảm 
9,2%, XK cá biển khác (trừ cá ngừ) đạt trên 147 triệu 
USD, tăng 20%, XK mực, bạch tuộc đạt 45,5 triệu USD, 
giảm 30,5% và XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 8% 
đạt 8,7 triệu USD, XK cua ghẹ và giáp xác khác giảm 
30,7% đạt gần 11 triệu USD.

XK hải sản tăng chủ yếu ở các thị trường khác, trong 
khi XK sang thị trường EU sụt giảm khoảng 10%, trong 
đó cá ngừ giảm 11,8%, mực, bạch tuộc giảm 19,3% và 
từ thị trường NK hải sản lớn thứ 2 của Việt Nam, EU đã 
tụt xuống thứ 5 sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc. Kết quả này đã phản ánh hệ lụy của thẻ vàng 
IUU đối với XK hải sản của Việt Nam trong thời gian 
qua. EU đang là thị trường NK cá ngừ đứng thứ 2 sau 
Mỹ, chiếm 19,4% XK cá ngừ Việt Nam. Đối với mực, 
bạch tuộc EU là thị trường đứng thứ 4 sau Hàn Quốc, 
Nhật Bản và ASEAN, chiếm 11,6%.

XK mực, bạch tuộc năm 2019 giảm 14,2% đạt 576,7 
triệu USD, không chỉ giảm ở thị trường EU mà hầu 
hết các thị trường NK chính. Nguồn nguyên liệu khan 
hiếm, khó cạnh tranh với các nguồn cung khác tại các 
thị trường NK khiến XK liên tục sụt giảm.

Cá ngừ: Năm 2019, XK cá ngừ của Việt Nam đạt 719,5 
triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018 trong 
đó XK cá ngừ mã HS 03 tăng 19,8%, cá ngừ mã HS 16 
giảm 0,6%. Việt Nam XK nhiều nhất là cá ngừ loin/phile 
đông lạnh với 368,4 triệu USD, tiếp đến là cá ngừ hộp 
với trên 181 triệu USD, các sản phẩm chế biến khác 
khoảng 123 triệu USD, còn lại là cá ngừ tươi/đông lạnh 
với trên 46,8 triệu USD.

Mỹ vẫn là thị trường NK cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, 
chiếm tỷ trọng 44% trong tổng giá trị XK cá ngừ của 
Việt Nam đi các thị trường. Năm 2019, XK cá ngừ Việt 
Nam sang Mỹ tăng trưởng tốt 37,8% đạt 316,3 triệu 
USD. EU là thị trường NK lớn thứ 2, chiếm tỷ trọng 

19,4%. Trong 3 thị trường NK lớn nhất trong khối EU 
(Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan), XK cá ngừ sang Italy tăng, 
XK sang hai thị trường còn lại giảm.

Mực, bạch tuộc: Năm 2019, XK mực, bạch tuộc của Việt 
Nam đạt 576,7 triệu USD, giảm 14,2% so với năm 2018. 
Năm 2019, XK mực, bạch tuộc Việt Nam chỉ tăng trong 
hai tháng 1 và 3/2019, các tháng còn lại đều giảm.

Trong tổng cơ cấu mực, bạch tuộc XK của Việt Nam, 
bạch tuộc chiếm tỷ trọng cao hơn với 50,8%, còn lại 
mực chiếm 45,4%. Việt Nam vẫn chủ yếu XK các sản 
phẩm mực, bạch tuộc sống/tươi/đông lạnh (chiếm tỷ 
trọng 71%), các sản phẩm chế biến vẫn chưa nhiều 
(chiếm 29%). 

Năm 2019, XK tất cả các mặt hàng mực, bạch tuộc của 
Việt Nam đều giảm trong đó XK mực giảm 24,4%, XK 
bạch tuộc giảm 10%. Mực khô/nướng (HS 03) giảm 
mạnh nhất 25,8% so với năm 2018.

Hàn Quốc vẫn là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn 
nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 39,9% tổng XK mực, 
bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường. Năm 2019, 
XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt hơn 230 triệu 
USD, giảm 14,8% so với năm 2018. Sau khi tăng trưởng 
liên tục trong 4 tháng đầu năm 2019, XK mặt hàng này 
sang Hàn Quốc giảm liên tục từ tháng 5 đến hết năm 
2019.

Trong cơ cấu sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam 
XK sang Hàn Quốc, bạch tuộc vẫn chiếm ưu thế với 
75%, còn lại mực chiếm 25%. Hàn Quốc chủ yếu NK các 
sản phẩm mực, bạch tuộc từ Việt Nam như mực khô lột 
da, mực chế biến làm sạch đông lạnh, mực sushi đông 
lạnh, bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh, bạch 
tuộc cắt khúc ướp đá…

Nhật Bản, thị trường NK mực, bạch tuộc lớn thứ 2 của 
Việt Nam, NK 140,5 triệu USD mực, bạch tuộc từ Việt 
Nam trong năm 2019, giảm 8,9% so với năm 2018. XK 
mực, bạch tuộc Việt Nam sang Nhật giảm liên tiếp từ 
tháng 8 đến hết năm 2019.

Tỷ trọng mực và bạch tuộc của Việt Nam xuất sang 
Nhật Bản gần tương đương. Trong cơ cấu mực, bạch 
tuộc của Việt Nam XK sang Nhật Bản, mực tươi/đông 
lạnh (HS 03) chiếm tỷ trọng cao nhất. 

Năm 2019, ASEAN vươn lên là thị trường NK mực, bạch 
tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam. Năm 2019, XK mực, bạch 
tuộc Việt Nam sang thị trường này đạt 70,3 triệu USD, 
giảm 14,7% so với năm 2018.

Kim Thu

Xuất khẩu cá ngừ, của ghẹ và cá biển khác đều tăng trong năm 2019
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NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CủA MỸ THÁNG 1-11/2019 
(Giá trị: 1000 USD, Nguồn: ITC)

THị TrườNG NHậP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA MỸ THÁNG 1-11/2019
Nguồn cung T1-11/2019 T1-11/2018 %ih

Tây Ban Nha 58.780 83.064 -29,24
Trung Quốc 58.740 97.744 -39,90
Ấn Độ 11.491 13.317 -13,71
Nhật Bản 14.708 15.931 -7,68
Thái Lan 13.147 16.765 -21,58
Đài Loan 13.957 16.765 -16,75
Việt Nam 7.778 5.620 38,40
Hàn Quốc 7.758 6.881 12,75
Peru 8.578 5.563 54,20
Indonesia 7.537 9.191 -18,00
Argentina 1.839 3.369 -45,41
Mauritania 1.099 1.664 -33,95
Philippines 4.467 4.922 -9,24
Malaysia 858 426 101,41
New Zealand 6.156 5.135 19,88
Italia 1.254 1.542 -18,68
Bồ Đào Nha 512 1.631 -68,61
Canada 1.076 753 42,90
Sê-nê-gan 118 7 1585,71
Tổng thế giới 226.218 295.496 -23,44

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHậP KHẨU CỦA MỸ THÁNG 1-11/2019
HS Sản phẩm T1-11/2019 T1-11/2018 %ih

160554 Mực chế biến (trừ xông CO) 53.667 58.505 -8,27
030749 Mực tươi tươi sống 89.943 124.089 -27,52
160555 Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO) 30.137 33.153 -9,10
030759 Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối 52.445 79.741 -34,23
030751 Bạch tuộc tươi/sống/đông lạnh 26 8 225,00

Tổng nhập khẩu 226.218 295.496 -23,44
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XUẤT KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC VIỆT NAM NăM 2019
Nguồn: VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam)

2015
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2016 2017 2018 2019

Triệu USD 

THị TrườNG Tháng 
11/2019 (GT)

Tháng 
12/2019 (GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018(%)

Từ 1/1 – 
31/12/2019 (GT)

Tỷ lệ GT 
(%)

So với cùng 
kỳ 2018 (%)

Hàn Quốc 21,389 18,191 40,0 -39,9 230,037 39,9 -14,8

Nhật Bản 12,002 9,792 21,5 -35,7 140,522 24,4 -8,9

ASEAN 8,816 5,684 12,5 -9,7 70,264 12,2 -14,7

Thái Lan 6,633 4,553 10,0 +1,3 52,871 9,2 -9,6

EU 3,529 5,160 11,3 -26,3 66,994 11,6 -19,3

Italy 1,677 1,645 3,6 -49,4 31,614 5,5 -21,6

Tây Ban Nha 0,212 1,100 2,4 +38,8 8,441 1,5 -2,0

Hà Lan 0,350 0,546 1,2 +28,3 5,753 1,0 -9,3

TQ và HK 3,418 3,545 7,8 +16,1 30,615 5,3 -33,0

Hồng Kông 0,393 0,621 1,4 +42,9 5,613 1,0 -18,9

Mỹ 0,947 0,988 2,2 -34,3 14,962 2,6 +47,1

Đài Loan 0,790 0,600 1,3 -27,7 7,067 1,2 +3,3

Australia 0,367 0,310 0,7 -43,8 4,549 0,8 -2,0

Canada 0,134 0,155 0,3 -12,8 1,323 0,2 -42,8

Các TT khác 0,908 1,079 2,4 +97,6 10,324 1,8 -21,6

TỔNG CỘNG 52,301 45,503 100 -30,5 576,656 100 -14,2
GT: Giá trị (triệu USD)

GIÁ Trị XK MỰC, BẠCH TUỘC  
NĂM 2015 - 2019THị TrườNG NHậP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC 

NĂM 2019 (GT)

Các TT khác 6,6%ASEAN 12,2%

Hàn Quốc 39,9%

EU 11,6%

Nhật 24,4%Trung Quốc 5,3%

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC XUẤT KHẨU NĂM 2019
Sản phẩm GT (USD) Tỷ lệ GT (%)

Mực (1) 261.804.435 45,4
Trong đó:  - Mực chế biến khác (thuộc mã HS16) 21.889.295
                 - Mực khô, nướng, (thuộc mã HS03) 101.146.194
                 - Mực sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03) 160.658.241
Bạch tuộc (2) 292.962.092 50,8
Trong đó: - Bạch tuộc chế biến (thuộc mã HS16) 48.983.015
                 - Bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03)    243.979.077
Tổng XK mực, bạch tuộc (1 + 2) 576.655.822 100,0
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(vasep.com.vn) Ngành bột cá đang lo ngại khi Peru áp 
dụng lệnh cấm khai thác cá cơm vô thời hạn dọc theo 
các khu vực khai thác ở phía Bắc Trung Bộ của quốc gia 
này, trong khi lượng tồn kho bột cá ở Trung Quốc có xu 
hướng giảm.

Giá chào bán bột cá Peru, nhà sản xuất bột cá lớn nhất 
thế giới khá thất thường do các nhà cung cấp lo ngại 
lệnh cấm sẽ kết thúc sớm vụ khai thác thứ 2 của Peru. 

Ngày 30/12/2019, Viện nghiên cứu hàng hải Peru 
(IMARPE) thông báo Cơ quan này sẽ gia hạn lệnh cấm 
khai thác cá cơm đã được thực hiện từ ngày 20/12/2019 
một cách vô thời hạn. Lệnh cấm sẽ bảo vệ nguồn lợi cá 
cơm non, sinh khối sinh sản và duy trì tính bền vững 
của nguồn lợi khu vực Bắc Trung Bộ của Peru.

Lệnh cấm được đưa ra khi IMARPE phát hiện sản lượng 
khai thác cá cơm giảm sau 1 tháng khai thác vụ thứ 
2. Trong tuần 45 của năm 2019, sản lượng khai thác 
trung bình ở khu vực Bắc Trung Bộ là 31.378 tấn/ngày. 
Tuy nhiên, đến tuần thứ 52, sản lượng khai thác giảm 
xuống chỉ còn 7.293 tấn/ngày. Do đó, tính đến ngày 
31/12/2019, các tàu khai thác chỉ thu được 36% sản 
lượng cá cơm khai thác vụ thứ 2 tại khu vực trọng điểm 
Bắc Trung Bộ. 

Theo James Frank, Giám đốc công ty kinh doanh bột cá 
Peru - MSI Ceres, không một nhà sản xuất nào đưa ra 
giá chào bán tại thời điểm này. Thị trường hiện tại đang 
không có một mức giá xác định cho sản phẩm bột cá. 

Theo Frank, các nhà quan sát thị trường không còn 
nhiều hy vọng trong việc khai thác đạt mức hạn ngạch 
đầy đủ. Dù một số nhà quan sát khác cho rằng vẫn còn 
thời gian trong tháng 1/2020 để khai thác, tuy nhiên vì 
mùa sinh sản bắt đầu vào tháng 2/2020 nên IMARPE 
có thể đưa ra khuyến cáo kết thúc vụ khai thác trong 
tháng 2/2020.

Dữ liệu từ các cuộc khảo sát khoa học mới nhất của 
IMAPRE về việc đánh giá sinh khối và trữ lượng cá cơm 
dự định sẽ được công bố vào ngày 13/1/2020. Tuy 
nhiên, trước khi có kết quả từ IMARPE thì các hoạt động 
vẫn đang phải trì hoãn. 

Thay đổi trong cân bằng nguồn cung toàn cầu?

Nếu vụ khai thác thứ 2 ở Peru diễn ra ảm đạm, bức 
tranh nguồn cung toàn cầu có thể thay đổi đáng kể. 
Từ nay đến cuối tháng 1/2020, nếu sản lượng khai thác 
cá cơm của Peru đạt 7.000 tấn/ngày thì sản lượng khai 
thác trong tháng 1/2020 cũng chỉ đạt 217.000 tấn hoặc 
1,22 triệu tấn cho vụ khai thác thứ 2 (chiếm 44% tổng 
hạn ngạch đầy đủ). Dựa theo tỷ lệ chuyển đổi cá cơm 
tươi thành bột cá của Frank, với sản lượng khai thác 
trên, Peru sẽ sản xuất ít hơn 288.000 tấn bột cá so với 
hạn ngạch khai thác đầy đủ. 

Trong khi đó, tại Trung Quốc - thị trường bột cá lớn 
nhất thế giới - lượng tồn kho bột cá tại cảng hiện ở mức 
166.800 tấn, giảm 10% so với tuần đầu tiên của năm 
2020. Vào đầu tháng 9/2019, lượng tồn kho ở mức cao 
kỷ lục với 289.000 tấn. Điều đó cho thấy sự suy giảm 
mạnh lượng tồn kho trong 4 tháng qua. 

NK bột cá của Trung Quốc cũng thấp hơn. Trong 11 
tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã NK 1,35 triệu tấn 
bột cá, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018. Vụ khai thác 
mới tiếp theo của Peru cũng sẽ là vụ khai thác cuối 
cùng trước khi nhu cầu tăng theo mùa vào mùa hè năm 
2020.

Các thương nhân Trung Quốc ở thị trường nội địa cho 
biết giá bột cá trên thị trường giao ngay đang tăng. 
Theo trang thông tin về giá thức ăn chăn nuôi – Feed 
Trade, trong tuần đầu tiên của năm 2020, giá chào bán 
bột cá cao cấp (bao gồm thuế và phí lưu kho) đã biến 
động mạnh ở mức 11.400 tấn NDT/tấn tại cảng Thượng 
Hải, tăng 15% so với mức 9.950 NDT/ tấn trong tuần 49 
năm 2019.

Theo Frank, sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán dài 
ngày, các cảng của Trung Quốc sẽ vẫn còn hàng dự trữ 
từ vụ khai thác cũ, ngoài ra hàng hóa từ vụ mới cũng 
sẽ cập cảng. Do đó, công ty của Frank vẫn sẽ theo dõi 
những diễn biến trên thị trường trong những tuần tiếp 
tới. 

(Theo undercurrentnews)

Thị trường bột cá không ổn định vì Peru cấm khai thác cá cơm

(vasep.com.vn) Trong thời gian 3 tháng liên tiếp (từ 
tháng 8-10/2019), Trung Quốc đã trở thành thị trường 
XK hàng đầu của sản phẩm tôm hùm sống Canada. Sản 
lượng tôm hùm sống Canada được XK đến thị trường 
này ngày càng tăng trong bối cảnh chiến tranh thương 

mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khoảng thời gian 
này, doanh số XK tôm hùm sống Canada sang Trung 
Quốc đạt 65 triệu CAD (50 triệu USD), vượt doanh số XK 
của tôm hùm Mỹ sang Trung Quốc. 

Doanh số XK tôm hùm Canada sang Trung Quốc so với 

Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu tôm hùm hàng đầu của Canada
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doanh số XK tôm hùm Mỹ sang thị trường này cũng 
đang dần được thu hẹp. Trong 10 tháng đầu năm 2019, 
doanh số XK tôm hùm Canada sang Trung Quốc đạt 
384 triệu CAD, trong khi doanh số của Mỹ là 428 triệu 
CAD.

Kể từ tháng 7 năm 2018, thời điểm Trung Quốc áp thuế 
25% đối với thủy sản Mỹ, Canada đã thay thế Mỹ trở 
thành nhà XK hàng đầu của Trung Quốc.  Kể từ thời 
điểm đó, doanh số XK tôm hùm Canada sang Trung 
Quốc đã vượt doanh số XK tôm hùm Mỹ XK sang Trung 
Quốc. Tổng cộng, doanh số XK tôm hùm của Canada 
sang Trung Quốc đã tăng 123% kể từ đầu năm 2017.

Do sự gia tăng NK của Trung Quốc, giá tôm hùm Canada 
vẫn ở mức cao ngay cả khi ngư dân khai thác tôm hùm 
đạt sản lượng cao kỷ lục. 

Sân bay ở Halifax, Nova Scotia ở Canada hiện đang 
được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận tải đến các 
quốc gia Đông Á tăng mạnh. Theo các nhà chức trách 
của sân bay, một điểm lưu trữ hàng lạnh mới sẽ được 
cửa vào năm 2021, trong khi một khu vực đỗ mới dành 
cho các máy bay chở hàng dự kiến  cũng sẽ sẵn sàng 
trước Giáng sinh năm 2020.

Nhà chức trách sân bay cũng hy vọng cơ sở vật chất mới 
sẽ thúc đẩy XK sản phẩm sang thị trường EU. Theo CBC, 
XK đến thị trường EU vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi dù 
Canada và EU đã ký Thỏa thuận kinh tế và thương mại 
toàn diện (CETA), thỏa thuận giúp giảm thuế NK thủy 
sản Canada vào khối EU. 

(Theo undercurrentnews)

(vasep.com.vn) Trong năm 2019, XK cá clipfish của Na 
Uy đạt 91.800 tấn với giá trị XK đạt 4,8 triệu NOK (541,6 
triệu USD). So với cùng kỳ năm 2018, khối lượng XK ở 
mức tương đương, nhưng giá trị XK tăng 529 triệu NOK 
(tăng 12%).

Theo Ingrid K. Pettersen, chuyên gia phân tích thủy 
sản tại Hội đồng thủy sản Na Uy, XK cá tuyết đạt giá trị 
cao, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2019 do sự tăng 
trưởng ổn định tại thị trường Bồ Đào Nha và khối lượng 
cá muối nguyên con XK giảm.

Trong năm 2019, khối lượng XK cá muối đạt 23.400 tấn, 
với giá trị XK đạt 1,3 tỷ NOK (14. 680 USD). So với cùng 
kỳ năm 2018, khối lượng XK giảm 19% trong khi giá trị 
XK giảm 147 triệu NOK (giảm 10%). Ingrid K. Pettersen 

cho biết, nguồn hàng thiếu và giá nguyên liệu cao là 
những nguyên nhân khiến XK cá muối giảm trong năm 
2019. Giá cá muối cao là nguyên nhân khiến một số 
nhà sản xuất cá clipfish Bồ Đào Nha ngần ngại trong 
việc NK sản phẩm này từ Na Uy.

Trong năm 2019, XK cá stockfish đạt 5.600 tấn với giá 
trị XK đạt 822 triệu NOK (92,7 triệu USD). So với cùng kỳ 
năm 2018, khối lượng XK giảm 24% trong khi giá trị XK 
tăng 67 triệu NOK (tăng 9%).

XK cá clipfish sang Italy sau một vài năm suy giảm đã có 
sự tăng trưởng trở lại trong năm 2019, thậm chí giá XK 
còn đạt mức cao nhất lịch sử. Nhu cầu tiêu thụ cá tuyết 
khô ở Nigeria cũng tăng đáng kể. 

(Theo undercurrentnews)

Na Uy: Xuất khẩu cá clipfish tăng 12% trong năm 2019

(vasep.com.vn) Theo tờ Thời báo Nhật Bản (The Japan 
Times), Philippines đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế 
NK thủy sản từ khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân 
Fukushima của Nhật Bản do nhận thấy nguy cơ ô nhiễm 
phóng xạ thấp hơn.

Sau thảm họa hạt nhân năm 2011, các sản phẩm thủy 
sản từ các khu vực lân cận của các tỉnh Fukushima, 
Ibaraki, Tochigi và Gunma đều phải trải qua các cuộc 
kiểm tra phóng xạ trước khi được NK vào Philippines.

Tuy nhiên, mối đe dọa ngộ độc phóng xạ hiện nay 
được cho là đã ở mức không đáng kể đối với hàng 

NK từ những khu vực này và không cần thiết phải thử 
nghiệm thêm.

Hiện nay, vẫn còn 20 quốc gia đưa ra các biện pháp hạn 
chế thương mại đối với các sản phẩm có xuất xứ ở khu 
vực này. Số lượng này đã giảm so với 54 quốc gia đưa ra 
các biện pháp hạn chế NK ban đầu. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines và Nhật 
Bản cũng đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh và 
kinh tế trong khu vực, với trọng tâm là phát triển cơ sở 
hạ tầng thương mại giữa hai quốc gia.

(Theo undercurrentnews)

Philippines bỏ hạn chế nhập khẩu thủy sản Nhật Bản


