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THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN THÁNG 4/2016  VÀ DỰ BÁO  

 - Giá tôm trên thế giới vẫn trong xu hướng giảm 

- Giá tôm, cá tra trong nước tăng do hạn hán, xâm nhập mặn làm giảm 

nguồn cung, trong khi nhu cầu tăng . 

                     - Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng nhẹ do giá xuất khẩu tăng. 

                     - Dự báo giá có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.  

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG  

1. THẾ GIỚI 

Thị trường Mỹ   

Tôm thẻ: Tại sàn giao dịch New York, giá tôm thẻ xuất xứ từ Thái Lan ổn định trong 

suốt tháng 3 - 4/2016, còn tôm thẻ Indonesia, Trung Quốc giảm vào cuối tháng 4. Cụ 

thể, tôm Thái Lan kích cỡ 16/20 giá 5,45 USD/lb, tôm thẻ Trung Quốc 5,3 USD/lb 

(giảm 0,05 USD/lb giảm so với tháng 3/2016); tôm Indonesia 5,75 USD/lb (giảm 

0,25USD/lb). 

So với hồi đầu năm 2016, giá tôm thẻ Trung Quốc giảm 0,2 USD/lb, tôm Indonesia 

giảm 0,25 USD/lb, riêng tôm Thái Lan lại tăng 0,05 USD/lb.  

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2016, tôm thẻ Indonesia tăng 0,2 USD/lb so với cùng 

kỳ năm 2015; còn tôm Trung Quốc lại giảm 0,75 USD/lb. 

Tôm sú: Giá tôm sú Ấn Độ và Malaysia trên sàn giao dịch New York trong tháng 4 

giảm nhẹ 0,15 USD/lb so với tháng 3 và cùng đứng ở mức 5,1 USD/lb; riêng tôm sú 

Việt Nam vẫn giữ giá ổn định ở mức 4,85 USD/lb. Nhưng so với hồi đầu năm 2016, 

giá  tôm sú Ấn Độ, Việt Nam và Malaysia  giảm lần lượt 0,2 USD/lb, 0,05 USD/lb và 

0,15 USD/lb. 

Giá tôm sú trong tháng 4/2016 giảm mạnh so với tháng 4/2015. Cụ thể, tôm sú Ấn Độ 

giảm 1,6 USD/lb, tôm sú Việt Nam giảm 1,65 USD/lb, tôm sú Malaysia giảm 1,55 

USD/lb.   

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2016,  giá tôm sú Ấn Độ ở mức 5,2 USD/lb (giảm 1,65 

USD/lb so với cùng kỳ năm 2015), tôm sú Việt Nam đạt 5 USD/lb (giảm 1,7 USD/lb), 

tôm sú Malaysia đạt 5,25 USD/lb (giảm 0,5 USD/lb). 

Hình 1: Diễn biến giá tôm sú  cỡ 21/25 tại thị trường New York - Mỹ  

ĐVT: USD/lb 
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Nguồn: VITIC- Tổng hợp từ Vasep 

Tại Trung Quốc  

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vừa công bố số liệu từ thị trường bán buôn, cho thấy giá 

tôm đã tăng mạnh trong quí I/2016 tại 4 vùng nuôi tôm chủ yếu của nước này. 

Giá trung bình tôm loại 40 con/kg ở đồng bằng Châu Giang (bao gồm Quảng Châu và 

Thâm Quyến) là 44 CNY/500g (tương đương 6,6 USD/500g, 6,02 EUR/500g), tăng so 

với mức 39 CNY/500g trong quí I/2015 (tương đương 5,85 USD/500g, 5,34 

EUR/500g).  

Tại Chiết Giang, tôm loại 40con/kg giá trung bình 42 CNY/500g (tương đương 6,3 

USD/500g, EUR 5,75/500g), trong khi loại 50con/kg giá trung bình 38 CNY/500g 

(tương đương 5,7 USD/500g, 5,2 EUR/500g). 

Tại các tỉnh đảo Hải Nam, giá tôm đạt mức thấp nhất, mức trung bình trong qúi I/2016 

đạt 32 CNY/500g (tương đương 4,8 USD/500g, 4,38 EUR/500g), tăng so với mức 

trung bình của cùng kỳ là 29 CNY/500g (tương đương 4,35 USD/500g, 3,97 

EUR/500g). 

2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, tình hình biến đổi khí hậu, 

xâm nhập mặn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến diện tích nuôi trồng, nguồn cung giảm, do 

đó giá tăng.  
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Tôm 

Tại Khánh Hòa: giá tôm sú loại 40con/kg giảm từ 300.000đ/kg hồi đầu tháng 4 xuống 

280.000 đ/kg vào giữa tháng, sau đó tăng trở lại mức 300.000 đ/kg vào cuối tháng 

(tăng 50.000 đ/kg so với ngày 10/3/2016); mức giá này giảm 20.000 đ/kg so với hồi 

đầu năm 2016; còn so với tháng 4/2015 thì giảm mạnh tới 30.000 đ/kg.  

Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2016, giá tôm sú tại Khánh Hòa đạt trung bình 

285.000 đ/kg (giảm 35.000 đ/kg so với cùng kỳ),  

Giá tôm thẻ từ mức 175.000 đ/kg đầu tháng 4, sau đó giảm 5.000 đ/kg vào giữa tháng, 

sau đó tăng trở lại mức 180.000 đ/kg vào cuối tháng 4; mức giá này tăng mạnh 40.000 

đ/kg so với hồi giữa tháng 3/2016;  còn so với cuối tháng 4/2015 thì giá giảm 20.000 

đ/kg. Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2016, giá tôm thẻ ở mức 175.000 đ/kg 

(giảm 7.000 đ/kg so với cùng kỳ)  

Hình 2. Diễn biến giá tôm tại Khánh Hòa 

 

Nguồn: VITIC- Tổng hợp từ Vasep 

Tại Vũng Tàu: Giá tôm thẻ chân trắng hiện dao động từ 130.000 - 180.000 đồng/kg tùy 

loại (tăng 20.000 - 30.000 đ/kg so với 1 tháng trước); tôm sú loại 30 con/kg từ 260.000 

- 280.000 đ/kg. Giá tôm tăng là do nguồn cung tại thời điểm này không đủ cho thị 

trường. Nguyên nhân là tại các vùng nuôi tôm ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị 

ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Vùng nuôi trong tỉnh, chủ yếu là tại huyện 
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Xuyên Mộc, Đất Đỏ cũng chưa vào mùa thu hoạch. Cuối tháng 4, ngày nghỉ lễ dài, giá 

tôm có thể tăng thêm từ 30.000 - 40.000 đ/kg do khan hiếm nguồn cung. 

Tại Cà Mau: Giá tôm có xu hướng tăng, ngày 11/4 tôm thẻ công nghiệp cỡ 100 con/kg 

thu mua tại đầm 105.000 - 108.000 đ/kg; tôm thẻ cỡ lớn 60 - 70 con/kg ở mức 125.000 

- 135.000 đ/kg. Tôm sú sống (tôm oxy) loại 20- 30 con/kg ở mức 300.000400.000 

đ/kg; tôm sú đông lạnh loại 30 con/kg ở mức 200.000- 220.000 đ/kg. Tính đến hết 

tháng 3/2016, Cà Mau có gần 3.000 ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh; trong đó có 2.800 ha 

nuôi quảng canh và 200 ha nuôi công nghiệp. 

Cá tra  

Trong tháng 3/2016 và tháng 4, giá thu mua cá tra nguyên liệu tăng mạnh do nhu cầu 

thu mua tăng, thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc có dấu hiệu khởi 

sắc, trong khi nguồn cung khan hiếm.    

Giá cá tra nguyên liệu có thể sẽ duy trì ở mức cao do nguồn cung vẫn ở mức thấp, sản 

lượng trong quý 1/2016 giảm 2,47% so với cùng kỳ năm 2015. Diện tích thả nuôi trong 

quý 1/2016 cũng giảm do người dân lo ngại thời tiết khô hạn cùng với độ mặn cao ảnh 

hưởng đến độ lớn của cá cũng như dịch bệnh trên cá.  

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi cá tra lớn nhất ĐBSCL, giá cá tra loại 1 trong tháng 

4/2016 đứng ở mức 24.000đ/kg, so với hồi giữa tháng 3 thì tăng 1.000 đ/kg; còn so với 

hồi đầu năm 2016 thì tăng mạnh 2.500 đ/kg;  nhưng so với mức giá tháng 4/2015 thì 

vẫn giảm 300 – 500 đ/kg. 

Hình 3. Diễn biến giá cá tra tại Đồng Tháp 
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Nguồn: VITIC- Tổng hợp từ Vasep 

II. CUNG – CẦU 

1.THẾ GIỚI 

Một số dự báo cho thấy nguồn cung năm 2016 sẽ tốt hơn. Thái Lan đang dần thoát 

khỏi đại dịch EMS. Sản lượng tôm nuôi của họ năm nay có thể đạt 300.000 tấn, tăng 

10% so với 260.000 tấn năm 2015. 

Nhờ các chương trình đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản của Cục Xúc tiến Thủy sản Ấn Độ 

(MPEDA), dự đoán sản lượng tôm Ấn Độ sẽ tăng trưởng 10 - 15% trong năm tài chính 

này. Năm tài khóa 2014 - 2015, sản lượng tôm của Ấn Độ đạt trên 400.000 tấn. 

Indonesia vẫn sẽ là nguồn cung tôm quan trọng cho thị trường thế giới, năm 2016 sản 

xuất tôm của Indonesia dự kiến tăng trưởng chậm lại sau mấy năm tăng mạnh. Dự báo 

sản lượng tôm năm 2016  của Indonesia tương đương với 427.000 tấn năm 2015. 

Năm 2016, Việt Nam dự kiến duy trì sản xuất ở mức ổn định 680.000 tấn trong đó tôm 

sú 280.000 tấn, tôm thẻ chân trắng 400.000 tấn. 

2. TRONG NƯỚC 

Sản lượng thủy sản 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1271,7 nghìn tấn, tăng 2,9% so với 

cùng kỳ năm 2015, trong đó cá đạt 934,2 nghìn tấn, tăng 3%; tôm đạt 124,5 nghìn tấn, 

xấp xỉ cùng kỳ năm trước.  

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 3 tháng đạt 549,6 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó cá đạt 388,3 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 91,9 nghìn tấn, giảm 1%. 

Nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn như cá chết hàng loạt do 

rét đậm, rét hại ở một số tỉnh Bắc Bộ và tình trạng nguồn nước sông Đồng Nai và sông 

Cái Vừng tại An Giang, Đồng Tháp bị ô nhiễm. Nuôi cá tra găp khó khăn do giá cá tra 

không ổn định và ở mức thấp.  

Sản lượng cá tra nuôi trồng ước tính đạt 211,8 nghìn tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó An Giang đạt 47,1 nghìn tấn, giảm 16%; Cần Thơ 20,9 nghìn tấn, 

giảm 2,7%; Hậu Giang 7,8 nghìn tấn, giảm 1,3%; Vĩnh Long 7,5 nghìn tấn, giảm 

55,2%; Đồng Tháp 79,8 nghìn tấn, tăng 0,3%.  

Thời tiết bất thường và tình trạng xâm nhập mặn sâu vào đất liền làm cho người nuôi 

tôm gặp khó khăn do không chủ động được nguồn nước. Sản lượng tôm sú nuôi trồng 

3 tháng đầu năm ước tính đạt 38,2 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản 

lượng tôm thẻ chân trắng đạt 32,6 nghìn tấn, giảm 6,9%. 

Sản lượng thủy sản khai thác 3 tháng đầu năm ước tính đạt 722,1 nghìn tấn, tăng 3,7% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 545,9 nghìn tấn, tăng 3,8%; tôm đạt 32,6 

nghìn tấn, tăng 2,8%.  

Sản lượng thủy sản khai thác biển 3 tháng ước tính đạt 683,8 nghìn tấn, tăng 3,9% so 

với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản khai thác nội địa ước tính đạt 38,3 nghìn 

tấn, tăng 0,5%. 
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3. XUẤT KHẨU 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản quí I/2016 đạt  

1,41 tỷ USD, tăng 3,28% so với cùng kỳ năm 2015. Dù có sự tăng trưởng, song theo 

nhận định của nhiều doanh nghiệp, ngành thủy sản Việt Nam đang có quá nhiều khó 

khăn, thách thức và khó có thể phục hồi trong thời điểm hiện nay. 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường tiêu thụ lớn nhất các loại 

thủy sản Việt Nam trong qúi I/2016, chiếm 51,47% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của 

cả nước. Trong đó, cả 3 thị trường lớn đều đạt mức tăng trưởng dương về kim ngạch so 

với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất sang Hoa Kỳ (tăng 13,34%, đạt 294,76 triệu 

USD), Nhật Bản (tăng 1,39%, đạt 195,32 triệu USD), Trung Quốc (tăng 33,78%, đạt 

122,59 triệu USD). 

Về nhập khẩu mặt hàng thủy sản quí I/2016 đạt 235,22 triệu USD, giảm 10% so với 

cùng kỳ năm 2015. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong quí I/2016 là Ấn Độ 

(chiếm 34,1% thị phần); tiếp đến là Nauy, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc với thị 

phần lần lượt là 8,1%, 6,8%, 5,5% và 5,1%. 

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng, nhưng chủ yếu là do giá xuất khẩu tăng; 

còn thực tế, thời điểm này vẫn đang trong giai đoạn thấp điểm về tiêu thụ thủy sản. 

Ngoài yếu tố xâm nhập mặn ảnh hưởng đến nguyên liệu chế biến, trong quý I/2016, 

xuất khẩu thủy sản vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức và chưa có nhân tố mới để 

thúc đẩy tăng trưởng. Sự biến động tiền tệ từ năm trước vẫn khiến đồng Việt Nam 

mạnh hơn so với một số đồng tiền khác. Mặt khác, ở thị trường Hoa Kỳ, hàng xuất 

khẩu của Việt Nam bị giảm năng lực cạnh tranh do các đối thủ cạnh tranh lớn phá giá 

tiền tệ như Thái Lan, Ấn Độ... Giá thành sản xuất tôm Việt Nam hiện vẫn chưa được 

cải thiện, còn cao hơn nhiều so với các nước đối thủ cạnh tranh. 

Bảng 1. Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ xuất khẩu thủy sản quí I/2016 

ĐVT: USD  
 

Thị trường 

 

 Quí I/2016  

  

Qui I/2015  

+/- (%) 

QI/2016 so với 

cùng kỳ  

Tổng kim ngạch        

1.408.853.597  

       

1.364.145.974  

+3,28 

Hoa Kỳ           

294.762.760  

           

260.075.529  

+13,34 

Nhật Bản           

195.320.010  

           

192.651.325  

+1,39 

Trung Quốc           

122.586.376  

             

91.630.736  

+33,78 

Hàn Quốc           

112.467.108  

           

118.838.649  

-5,36 

Thái Lan             

57.291.802  

             

46.951.057  

+22,02 
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Anh             

44.442.000  

             

37.079.581  

+19,86 

Đức             

40.475.002  

             

50.433.820  

-19,75 

Australia              

35.812.350  

             

36.513.179  

-1,92 

Hồng Kông             

35.247.942  

             

33.376.674  

+5,61 

Canada              

33.140.433  

             

37.769.181  

-12,26 

Hà Lan             

29.992.292  

             

34.666.638  

-13,48 

Italia             

27.674.813  

             

22.352.989  

+23,81 

Bỉ             

27.620.170  

             

24.006.129  

+15,05 

Singapore              

23.084.519  

             

26.644.773  

-13,36 

Tây Ban Nha             

21.331.191  

             

20.138.729  

+5,92 

Pháp             

21.244.289  

             

25.501.716  

-16,69 

Đài Loan             

20.757.322  

             

24.271.608  

-14,48 

Braxin             

20.522.500  

               

3.337.427  

+514,92 

Malaysia              

18.860.435  

             

16.522.199  

+14,15 

Nga             

18.397.143  

             

21.567.132  

-14,70 

Mexico              

18.334.331  

             

30.328.599  

-39,55 

Philippines              

17.042.149  

             

10.690.578  

+59,41 

Tiểu vương quốc Ả Rập 

thống nhất 

            

15.036.373  

             

14.587.846  

+3,07 

Colombia              

13.999.365  

             

18.116.733  

-22,73 

Ả Rập Xê út             

13.586.316  

             

14.190.404  

-4,26 

Ai Cập             

10.428.669  

               

9.522.028  

+9,52 

Bồ Đào Nha               

9.448.362  

               

8.123.315  

+16,31 

Israel                

8.102.054  

               

7.169.868  

+13,00 
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Thuỵ Sĩ               

6.442.546  

               

7.845.356  

-17,88 

Đan Mạch               

4.752.372  

               

6.744.171  

-29,53 

Pakistan                

4.664.195  

               

6.164.702  

-24,34 

NewZealand               

4.246.190  

               

4.773.862  

-11,05 

Ấn Độ               

4.077.957  

               

4.486.954  

-9,12 

Cô Oét               

3.798.820  

               

2.142.089  

+77,34 

Thuỵ Điển               

3.698.309  

               

4.107.815  

-9,97 

Ucraina               

3.541.677  

               

2.130.330  

+66,25 

Campuchia               

3.168.000  

               

3.604.581  

-12,11 

I rắc               

2.846.762  

               

1.403.522  

+102,83 

Séc               

2.578.969  

               

3.177.156  

-18,83 

Ba Lan               

2.494.427  

               

4.815.522  

-48,20 

Hy Lạp               

1.986.470  

               

2.711.454  

-26,74 

Rumani               

1.845.065  

               

1.126.275  

+63,82 

Indonesia                

1.625.913  

                  

762.174  

+113,33 

Thổ Nhĩ Kỳ               

1.268.369  

               

2.083.842  

-39,13 

Brunei                   

307.493  

                  

282.580  

+8,82 

Nguồn: VITIC- Số liệu từ tổng cục hải quan 

III. DỰ BÁO  

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tình trạng xâm 

nhập mặn ở ĐBSCL đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là 

con tôm. Đã có khoảng hơn 2.000 ha nuôi tôm quảng canh cải tiến bị thiệt hại. Hầu hết 

các địa phương thả giống ít hơn so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ đạt khoảng 50% kế 

hoạch. Dự báo sản lượng tôm sẽ đạt thấp, có thể thiếu nguyên liệu trong những tháng 

tiếp theo, do đó giá có khả năng tăng.  
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Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản (VASEP) dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam 

năm nay sẽ tăng khoảng 12% (đạt khoảng 3,3 tỷ USD) nhờ tác động tích cực từ TPP và 

các FTA. 

Với cá tra, Hiệp hội cá tra Việt Nam cho biết, trước mắt ảnh hưởng và thiệt hại do xâm 

nhập mặn chưa đáng kể, bởi diện tích nuôi cá phần lớn nằm ở những tỉnh đầu nguồn 

như An Giang, Đồng Tháp, một phần ở Cần Thơ, Vĩnh Long…Riêng Bến Tre và vùng 

hạ lưu sông Tiền chịu ảnh hưởng nhiều nhất, làm giảm sản lượng, giá nguyên liệu có 

thể sẽ tăng. 

Vasep cho biết, sản lượng cá tra nguyên liệu trong dân đủ cung cấp khoảng 20.000 

tấn/tháng, tuy nhiên nguồn cung hiện chỉ đủ đến tháng 9/2016. Do đó, từ tháng 10 đến 

quý I/2017, nguyên liệu cá tra không có để cung ứng, mặc dù diện tích ao được thả lại 

vào tháng 5, tháng 6/2016 để phục vụ nguyên liệu cho năm 2017. Sản lượng cá tra năm 

2016 sẽ giảm hơn 40% so với năm 2015. 

Nguồn cung tôm trên thế giới được dự báo sẽ cải thiện, dẫn tới giá tôm  khó có thể tăng  

trong năm 2016 trong bối cảnh nhu cầu thị trường chưa có dấu hiệu sáng sáng sủa hơn. 

IMF dự báo, giá tôm thế giới năm 2016 sẽ giảm 4%, năm 2017 giảm 7%, năm 2020 

giảm 13% so với năm 2015. 

IV. CHINH SÁCH ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY SẢN 

Cá tra tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá  

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố quyết định cuối cùng đợt rà soát hành chính 

thuế chống bán phá giá lần thứ 11 (POR11) cho giai đoạn từ ngày 1/8/2013 đến 31/7-

/2014 đối với sản phẩm cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam.  

Theo đó, DOC xác định mức thuế cuối cùng đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu cá tra, 

basa của Việt Nam như sau: Mức thuế cuối cùng cho 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 

0,41 USD/kg và 0,97 USD/kg; doanh nghiệp bị đơn tự nguyện (gồm 14 doanh nghiệp) 

nhận mức thuế 0,69 USD/kg; mức thuế toàn quốc vẫn ở mức 2,39 USD/kg.  

Tại quyết định cuối cùng, DOC cũng xác định rằng, có 15 công ty không có bất kỳ giao 

dịch có thể rà soát nào trong giai đoạn rà soát này. Do đó, mọi chuyến hàng bị đình chỉ 

của các công ty này sẽ bị thanh khoản theo mức thuế suất toàn quốc của Việt Nam. 

DOC cũng quyết định huỷ bỏ rà soát đối với 2 công ty và 4 công ty không còn phải 

chịu mức thuế suất toàn quốc nữa, tuy nhiên, có 3 nghiệp không hợp tác phải chịu mức 

thuế suất toàn quốc.  

DOC sẽ xác định và cơ quan Hải quan (CBP) sẽ tính số tiền thuế chống bán phá giá đối 

với tất cả các chuyến hàng phù hợp của sản phẩm bị điều tra theo kết luận cuối cùng 

của đợt rà soát này. DOC dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn tính thuế thích hợp trực 

tiếp cho CBP trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết luận cuối cùng của đợt rà soát 

(tức ngày 134 tới).  

Nhằm mục đích tính thuế, DOC sẽ tính toán tỷ lệ đánh thuế cụ thể đối với các nhà nhập 

khẩu (hoặc khách hàng) cho sản phẩm bị điều tra, sau đó sẽ tiếp tục hướng dẫn CBP để 
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tính toán mức thuế cụ thể đối với các nhà nhập khẩu dựa trên mức thuế theo kg và 

trọng lượng theo kg của mỗi chuyến hàng của sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn rà 

soát.  

Cụ thể, DOC sẽ tính toán thuế suất cụ thể của nhà nhập khẩu trên cơ sở mức thuế trên 

từng đơn vị bằng cách chia tổng biên độ phá giá (tính bằng chênh lệch giữa giá trị 

thông thường và giá xuất khẩu, hoặc giá xuất khẩu xây dựng) của mỗi nhà nhập khẩu 

cho tổng lượng sản phẩm bị điều tra bán cho nhà nhập khẩu đó trong giai đoạn rà soát.  

Nếu mức thuế cụ thể của nhà nhập khẩu (hoặc khách hàng) là không đáng kể (de 

minimis tức là nhỏ hơn 0,50%), DOC sẽ hướng dẫn CBP không đánh thuế chống bán 

phá giá đối với các chuyến hàng sản phẩm bị điều tra của nhà nhập khẩu (hoặc khách 

hàng) đó. Trước đó, ngày 14/9/2015, DOC đã công bố quyết định sơ bộ của POR 11. 

Tiếp đó, DOC đã tiến hành thẩm tra đối với 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc (từ ngày 

21/9 đến 6/10/2015 và từ ngày 10 đến 24/11/2015). 

Có 31 doanh nghiệp, cơ sở được xuất khẩu tôm sú sống vào Trung Quốc 

Tổng cục Giám sát Chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) vừa 

công bố danh sách 31 doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng và đóng gói xuất khẩu tôm sú 

sống của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. 

Theo đó, Tổng cục Giám sát Chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Trung Quốc 

(AQSIQ) đã chấp thuận 4 doanh nghiệp đóng gói tôm sú sống và 27 cơ sở nuôi tôm sú 

của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.  

Cụ thể, danh sách 4 doanh nghiệp đóng gói tôm sú sống của Việt Nam được phép xuất 

khẩu vào Trung Quốc gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Anh 

Nhân; Nhà máy Hoàng Anh-Chi nhánh Công ty sản xuất thương mại Anh Nhân; Công 

ty trách nhiệm hữu hạn gia công Tường Hữu; Xưởng Thủy sản sống-Công ty cổ phần 

quốc tế Logistic Hoàng Hà. 

Trước đó, Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu tôm sú sống của Việt Nam với lý do 

tiếp tục phát hiện virus gây bệnh trên tôm kể từ 5/2/2015. 

Ngay sau đó, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ NN&PTNT, Đại sứ quán 

Việt Nam tại Trung Quốc thúc đẩy phía Trung Quốc khẩn trương gỡ bỏ lệnh cấm này. 

Kết quả là đến ngày 7/12/2015, Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch 

quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) đã chính thức khôi phục việc nhập khẩu tôm sú sống từ 

Việt Nam. 

Tôm Việt bị cấm xuất khẩu sang Ả-rập-Xê-Út 

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) - Bộ NN&PTNT thông 

báo nước này tạm thời không thông quan các lô hàng tôm có nguồn gốc từ Việt Nam. 

Tổng cục Thuốc và Thực phẩm Ả-rập Xê-út căn cứ vào các báo cáo của Tổ chức sức 

khỏe động vật thế giới (OIE) trong đó đề cập đến việc xuất hiện bệnh đốm trắng ở tôm 

có xuất xứ từ Việt Nam, đã thông báo cho các đơn vị kiểm tra thực phẩm nhập khẩu 
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không được thông quan các công hàng tôm tươi, tôm đã được làm lạnh hoặc kết đông 

có nguồn gốc từ Việt Nam cho tới khi các điều kiện y tế đã được đảm bảo. 

Theo thông báo của Cơ quan thẩm quyền Ả-rập-Xê-út, chỉ có các sản phẩm tôm đáp 

ứng các điều kiện sau mới được tiếp tục cho phép thông quan vào thị trường này. 

Thứ nhất, các lô hàng tôm đã được bóc đầu, vỏ (trừ phần đốt đuôi) sẽ được kiểm tra 

cảm quan và lấy mẫu xét nghiệm. 

Thứ hai, các lô hàng tôm đã được chế biến để tiêu dùng trực tiếp (đã được nấu chín). 

Thứ ba, các lô hàng tôm đã được xử lý nhiệt theo quy định tại điều 9.6.3 Bộ Quy tắc về 

sức khỏe động vật thủy sản.  

V. TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP ĐỐI VỚI NGÀNH THỦY SẢN 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết: Lợi ích lớn 

nhất ngành thủy sản sẽ có được khi các Hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia ký kết 

có hiệu lực như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam- EU, 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc… đó là tiếp cận thuế quan ưu đãi 

(0%).  

Điều này có những tác động tích cực đến ngành hàng thủy sản trong việc mở rộng thị 

phần, thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng hàm lượng chế biến và có nhiều cơ hội phát 

triển hơn. Đặc biệt là tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam 

như Mỹ, EU, Nhật Bản... 

Hiện nay, thuế nhập khẩu ở thị trường Mỹ đang ở mức trung bình 0,3% đối với thủy 

sản sống, 4,7% cho thủy sản đã qua chế biến. Tại Nhật Bản, trung bình thuế quan 

khoảng 3,5% với thủy sản sống và 7,3% với thủy sản chế biến. Hay EU, hiện nay thuế 

nhập khẩu thủy sản vào thị trường này rất cao, như tôm ở mức 17% - 20%, cá tra: 8-

16%, cá ngừ: 18-24%, cua: 8%... 

Bên cạnh đó, việc ký kết các FTA còn giúp Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với các 

đối thủ cạnh tranh. Như theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hàn 

Quốc cam kết cấp hạn ngạch thuế quan 10.000 tấn/năm cho mặt hàng tôm với thuế suất 

nhập khẩu 0%. Hạn ngạch này có hiệu lực vào đầu năm 2016, trong khi cả ASEAN 

cũng chỉ có chung hạn ngạch 5.000 tấn/năm dành cho 10 nước. Như vậy, xuất khẩu 

tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc đã có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong 

ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Malaysia... 

Hơn nữa, thủy sản đang là xu hướng tiêu dùng được lựa chọn nhiều hơn trong bối cảnh 

có nhiều chuyển biến về dịch bệnh, chất dinh dưỡng. Theo Tổ chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), mức tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người 

trên thế giới liên tục tăng cao, từ 11,8 kg/người/năm (1981) lên 16,8 kg/người/năm 

(2006) và 20 kg/người/năm (2030). 

VASEP dự báo năm 2016, nhờ những tác động tích cực từ các FTA, giá trị xuất khẩu 

tôm sẽ đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2015, trong đó các thị trường 
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chính là Hàn Quốc, Nhật, EU, ASEAN... Cá ngừ vào khoảng 507 triệu USD, tăng 8%; 

các sản phẩm mực, bạch tuộc là 470 triệu USD, tăng 10%.... 

Tuy nhiên, ngành thủy sản sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi hội nhập. Quy định 

của thị trường sẽ ngày càng cao và nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, truy nguyên 

nguồn gốc, trách nhiệm môi trường và bảo vệ nguồn lợi (IUU), thuế chống bán phá 

giá... Chẳng hạn, những quy định của TPP về quy tắc xuất xứ sẽ gây khó khăn cho một 

số mặt hàng xuất khẩu thủy hải sản chủ lực của Việt Nam. Do đó, một trong những vấn 

đề căn bản để tận dụng được sự ưu đãi về thuế quan sau khi kí các hiệp định FTA và 

TPP đó là ta phải có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng tốt. 

Theo VASEP: Năm 2015, ước tính tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang các nước thành 

viên tham gia TPP đạt gần khoảng 3 tỉ USD, chiếm 46% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 

của Việt Nam. Việc tham gia vào các hiệp định thương mại sẽ giúp thủy sản Việt Nam 

tiếp tục mở cửa và hội nhập hơn nữa vào các thị trường này. 

Các nguồn tham khảo:  

Bộ NN-PTNT, TTXVN, Tin tức Nông nghiệp, Hải quan. 

 

Tháng 4/2016 

Phòng Thông tin kinh tế Quốc tế  
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