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THỊ TRƯỜNG THỊT QUÍ II NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO  

 

- Giá thịt lợn tăng mạnh từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 5 do Trung Quốc đẩy mạnh thu 

mua, nhưng từ cuối tháng 5 đến nay đột ngột ngừng mua, giá giảm mạnh. 

- Giá thịt gà đang tăng do nguồn cung giảm. 

- Dự báo giá thịt lợn có thể giảm nếu Trung Quốc không nhập trở lại, trong khi nguồn 

cung tăng.   

 

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG  

1. Thịt lợn  

Giá thịt lợn trong 6 tháng đầu năm 2016 biến động mạnh, giá dao động trong 

khoảng 42.000 – 48.000 đ/kg (đối với lợn hơi lai) và từ  52.000 – 58.000 đ/kg 

(đối với lợn hơi siêu nạc). Kể từ đầu tháng 3 đến nửa đầu tháng 5/2016, nhu cầu 

NK thịt lợn của Trung Quốc liên tục tăng cao, các thương lái chạy đua gom 

hàng, XK sang Trung Quốc tại các cửa khẩu phía Bắc. 

Trong các tháng 3, 4 và đầu tháng 5/2016, mỗi ngày các cửa khẩu thuộc tỉnh 

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng đón từ 70 - 200 lượt xe tải chở lợn làm thủ tục 

giao thương sang Trung Quốc. Nhu cầu cao của thị trường Trung Quốc góp phần 

đẩy giá lợn hơi tại Việt Nam tăng nhanh. 

Nhưng sau hơn 2 tháng tạo “cơn sốt”, nhu cầu của thị trường Trung Quốc đã đột 

ngột giảm. Các cửa khẩu tại Lạng Sơn bị Trung Quốc hạn chế tối đa, khiến hàng 

trăm xe tải lợn của thương lái Việt Nam ùn ứ, buộc phải “thoái lui” về thị trường 

nội địa, hoặc chuyển hướng sang các cửa khẩu tại Quảng Ninh, hay Cao Bằng, 

để xuất theo đường tiểu ngạch. 

Kể từ cuối tháng 5 tới nay, nhu cầu lợn thịt của Trung Quốc đã giảm mạnh, mỗi 

ngày chỉ có 2 - 3 xe qua được cửa khẩu, có ngày không được xe nào. Nhiều 

thương lái phải bán cắt lỗ, giá giảm từ 58.000 đồng/kg xuống chỉ còn 52.000 

đồng/kg. Nhiều nhà buôn gom hàng số lượng lớn chịu lỗ hàng chục tỷ. 

Thị trường thịt lợn trong nước đang chịu ảnh hưởng tiêu cực sau “cơn bão” XK 

sang Trung Quốc. Trung Quốc đột ngột giảm thu mua lợn đang làm rối loạn 

“cung - cầu” của thị trường trong nước, ảnh hưởng lớn đến đầu ra của người 

chăn nuôi.  

Hình 1: Diễn biến giá lợn hơi tại Hà Nội 6 tháng đầu năm 2016   

ĐVT: đ/kg 
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Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC 

2. Thịt gà  

Không được sôi động như thị trường thịt lợn siêu nạc, song thời gian gần đây giá 

gà lông màu bắt đầu tăng dần đều, do số lượng lớn người chăn nuôi đổ xô sang 

nuôi lợn, khiến thị trường gà có dấu hiệu bị thiếu nguồn cung.  

Suốt từ đầu năm 2015 đến giữa tháng 4/2016, giá các loại gà lông màu trong 

Nam ngoài Bắc rất thấp, chỉ trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg, nên rất 

nhiều hộ chăn nuôi bỏ chuồng hoặc chuyển sang nuôi lợn. Vì vậy, năm 2015 và 

nửa đầu năm 2016 là thời điểm vô cùng khó khăn của những doanh nghiệp SX 

giống gia cầm và người chăn nuôi gia cầm.  

Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6/2016, giá gà lông màu tăng 

dần đều lên 52.000 đồng, 55.000 đồng rồi 60.000 đồng và nay đạt mặt bằng 

65.000 đồng/kg, nên những hộ vẫn duy trì nuôi, giờ lãi khá, bởi giá thành 1kg gà 

lông màu hiện chỉ khoảng 39.000 - 42.000 đồng.  

Hình 2: Diễn biến giá lông màu tại Hà Nội 6 tháng đầu năm 2016  

ĐVT: đ/kg 
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Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC 

3. Thịt bò 

Giá thịt bò nội dao động ở mức 220.000 - 280.000 đồng/kg; trong khi các loại 

thịt nhập khẩu bán tràn lan với giá rẻ hơn thịt nội rất nhiều. Đơn cử như: thịt ba 

chỉ bò Mỹ, thịt bò Brazil giá 190.000 - 195.000 đồng/kg tùy loại, bắp lõi trâu Ấn 

Độ 195.000 đồng/kg rẻ hơn thịt trâu nội từ 25.000 - 55.000 đồng/kg, bắp bò Úc 

250.000 đồng/kg, gầu bò Mỹ loại 1 giá 290.000 đồng/kg. 

II. CUNG – CẦU  

1. Trong nước  

Báo cáo của Cục Chăn nuôi cho thấy, 4 tháng đầu năm 2016, lượng lợn giống đã 

tăng 25-30% so với cùng kỳ 2015 và tổng đàn lợn hiện tại của Việt Nam đã lên 

tới 28 triệu con. So với nhu cầu tiêu thụ trong nước, lượng cung đã vượt quá từ 

1-2 triệu con. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi ước thực hiện năm 2015 là 5,28% 

(năm 2014 đạt 4,06%), tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 4,78 triệu tấn.  

Tỷ trọng giá trị sản xuất nhóm gia súc trong giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2015 

đạt 57,65% (năm 2014 đạt 58,69%), tỷ trọng giá trị sản xuất nhóm gia cầm trong 

giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2015 đạt 27,45% (năm 2014 đạt 26,31%), tỷ trọng 

giá trị sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ đạt 15% (bằng năm 2014).  

2. Nhập khẩu  

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, tốc độ nhập bò Úc vào Việt Nam tăng rất 

nhanh. Năm 2012, Việt Nam mới bắt đầu nhập bò Úc với số lượng khá khiêm 

tốn, chỉ khoảng 3.000 con, nhưng đến năm 2013 đã tăng vọt lên gần 70.000 con. 
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Năm 2015, Việt Nam nhập khẩu khoảng 311.523 con, tăng 70% so với năm 

2014. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ bò Úc thứ 2 thế giới, 

(chỉ sau Indonesia). Số bò nhập khẩu từ Úc theo ước tính chiếm khoảng 1/8 

lượng thịt bò tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. 

Theo thống kê, nhu cầu thị trường VN hiện trên 3.000 con bò thịt mỗi ngày, 

riêng TP.HCM là 600 con. VN phải nhập nhiều bò Úc vì nguồn cung trong nước 

thiếu. Ngoài ra VN còn nhập bò từ Thái Lan, Campuchia…, trong đó chủ yếu 

qua con đường tiểu ngạch, không được kiểm soát tốt chất lượng. 

Giá bò Úc xuất sang Việt Nam đã tăng đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Vì 

vậy lượng bò Úc XK sang Việt Nam năm nay có dấu hiệu tăng chậm lại, với 

khoảng 20.000 con kể từ đầu năm tới nay.  Do nguồn cung quá nhiều nên hoạt 

động kinh doanh bò Úc bị ảnh hưởng, do vậy số bò NK trong năm 2016 sẽ chỉ 

vào khoảng 200.000-250.000 đầu con.   

Năm 2015, sản phẩm thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam tăng cao với 9.022 tấn, trị 

giá khoảng 15,08 triệu USD, tăng 136,7% về lượng và 85,1% về giá trị; lượng 

thịt gà nhập khẩu trên 124 nghìn tấn, trị giá 103,4 triệu USD, tăng 35,4% về 

lượng và 7,3% về giá trị; trâu, bò sống nhập khẩu là 419.952 con, tăng 78,9%. 

Điều này cho thấy, hằng năm Việt Nam chi hàng tỷ USD để nhập khẩu thịt.  

Theo công bố của cơ quan chức năng, số lượng nhập khẩu gia cầm năm 2015 

khoảng trên 120.000 tấn, tức chỉ chiếm khoảng 6% lượng thịt gia cầm sản xuất 

trong nước. Nhưng theo con số ước tính không chính thức của Hiệp hội chăn 

nuôi gia cầm Việt Nam, con số nhập khẩu có thể lên tới trên 2 triệu tấn đến 3 

triệu tấn, tức tương đương với lượng sản xuất trong nước mà chủ yếu là chân, 

cánh và phụ phẩm để tạm nhập tái xuất và có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

III. CHÍNH SÁCH 

Úc cấm xuất bò sang Việt Nam vì giết mổ không nhân đạo 

Chính phủ Úc đã đình chỉ các hoạt động xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam, 

sau khi ABC đăng  video của Tổ chức bảo vệ động vật Animals Australia về các 

hoạt động giết thịt trong lò mổ Việt Nam. Việc giết bò bằng búa tạ bị coi là tàn 

bạo và không phù hợp với tiêu chuẩn của Úc. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới 

các doanh nghiệp nhập khẩu bò sống, cũng như cung ứng sản phẩm thịt bò Úc 

sắp tới. 

Việc giết mổ bò Úc rất nghiêm ngặt và phải tuân thủ đúng theo quy trình. Khu 

vực giết mổ phải sạch sẽ cao ráo, cách mặt đất 80 cm, đặc biệt phải đối xử nhân 

đạo với vật nuôi, trong khu vực giết mổ phải có chuồng ép để bắn súng hơi gây 

ngất. Đây là một bộ tiêu chuẩn đảm bảo quy tắc giết mổ nhân đạo mà mỗi nhà 

nhập khẩu đều phải tuân thủ. 
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Theo thống kê của Vissan, nhu cầu thị trường Việt Nam hiện trên 3.000 con bò 

thịt mỗi ngày, riêng Tp. HCM là 600 con. Từ tháng 9/2013, Vissan đã nhập khẩu 

bò về giết mổ vì nguồn cung trong nước thiếu hụt. 

Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam bị phía Úc điều tra và tạm ngừng xuất 

khẩu bò vì vi phạm quy chuẩn giết mổ. Vào các năm 2011, 2013, phía Úc cũng 

đã mở cuộc điều tra liên quan tới các khiếu nại của Animals Australia, về việc bò 

Úc bị giết bằng búa tạ trong một số lò mổ tại Việt Nam. 

Không chỉ 3 lò mổ đã được xác định danh tính bị cấm nhập khẩu, nhà chức trách 

Úc cũng đang điều tra, rà soát các đơn vị khác để quyết định việc có hay các 

trường hợp khác vi phạm Hệ thống đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng xuất 

khẩu (ESCAS). 

Từ 15/7/2016 giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản  

Từ ngày 15/7/2016, việc giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành. 

Đối tượng thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng gồm: ngũ cốc, thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ quả và sản phẩm rau, củ 

quả, trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong, muối, gia vị, đường, chè, cà phê, hạt 

tiêu, điều và các nông sản thực phẩm được lưu thông, tiêu thụ tại chợ đầu mối, 

chợ đấu giá nông lâm thủy sản, cơ sở thu gom, phân phối nông lâm thủy sản. 

Phương thức giám sát là lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm nghiệm, đánh giá sự phù 

hợp với quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của một chỉ tiêu hoặc một nhóm 

chỉ tiêu đối với một sản phẩm, nhóm sản phẩm cụ thể có nguy cơ cao về an toàn 

thực phẩm. 

Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không đảm bảo an toàn thực 

phẩm, cơ quan giám sát thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không bảo 

đảm an toàn thực phẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không 

bảo đảm an toàn thực phẩm, điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc 

phục và báo cáo kết quả về cơ quan giám sát. Việc truy xuất nguồn gốc và thu 

hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bên cạnh đó, thông báo bằng văn bản kết quả giám sát tới các cơ quan chức năng 

địa phương được phân công quản lý an toàn thực phẩm tại công đoạn sản xuất 

kinh doanh có mẫu giám sát phát hiện không bảo đảm an toàn thực phẩm để có 

biện pháp kiểm soát phù hợp. 

Trường hợp quá thời hạn yêu cầu không nhận được báo cáo kết quả điều tra 

nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục của cơ sở, cơ quan giám sát 
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thông báo và đề nghị bằng văn bản tới cơ quan được giao chức năng thanh tra 

chuyên ngành để tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định của 

pháp luật thanh tra. 

Trường hợp mẫu giám sát không bảo đảm an toàn thực phẩm được xác định là 

sản phẩm nhập khẩu, cơ quan giám sát báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để có văn bản thông báo tới cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn được giao quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 

nông lâm thủy sản nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/7/2016. 

Không cho phép dùng nhựa thông trong giết mổ gia cầm 

Trong thời gian qua, một số cơ quan thông tin báo chí đưa tin phản ánh về việc 

có cơ sở giết mổ vịt sử dụng nhựa thông để làm sạch lông vịt và chế biến mỡ 

động vật trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Để ngăn chặn vấn đề nêu trên, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản (NAFIQAD – Bộ NN&PTNT) vừa có công văn đề nghị các địa phương tiến 

hành tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân giết mổ gia cầm về 

quy định hiện hành của Việt Nam không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản 

xuất kinh doanh thực phẩm. 

Đồng thời các đơn vị chức năng thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở chế biến mỡ động vật, sử dụng nhựa thông tại cơ sở giết mổ gia cầm, đặc biệt 

giết mổ vịt trên địa bàn. 

NAFIQAD nhấn mạnh, trường hợp phát hiện sơ sở vi phạm sẽ xử phạt hành 

chính theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và truy cứu hình 

sự theo Điều 190, 191 và 317 trong Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực 

kể từ ngày 1/7/2016). 

Các địa phương cần công khai đầy đủ các trường hợp phát hiện vi phạm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an 

toàn, tránh sử dụng sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thông tin cảnh báo về việc xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc 

Thời gian gần đây, giá thịt lợn tại thị trường Trung Quốc liên tục tăng cao và đã 

vượt mức giá cao nhất của tháng 6 năm 2011 do hạn chế về nguồn cung. Để giải 

quyết vấn đề này, các cơ quan Trung ương và địa phương Trung Quốc đã tăng 

cường nguồn cung thịt lợn động lạnh từ kho dự trữ quốc gia cho thị trường nội 

địa, tuy nhiên vấn đề thiếu nguồn cung thịt lợn tại thị trường Trung Quốc vẫn 

chưa thể giải quyết một cách hiệu quả. 
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Trong bối cảnh đó, xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các 

cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đất liền (thương nhân Trung 

Quốc chủ yếu nhập khẩu theo hình thức mua bán cư dân biên giới nhằm tận dụng 

ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc đối với hình thức này) giữa hai nước cũng 

tăng mạnh. 

Căn cứ Danh sách các quốc gia/khu vực đáp ứng yêu cầu và được cấp phép xuất 

khẩu sản phẩm thịt (bao gồm thịt lợn) sang Trung Quốc do Tổng cục Giám sát 

chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc công bố ngày 29 tháng 

4 năm 2016, Việt Nam hiện chưa có mặt trong Danh sách này. Do vậy, hoạt 

động xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, 

đường mòn lối mở biên giới đất liền có thể sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. 

Cục Thú y bác bỏ tin đề xuất cho nhập khẩu gà từ Trung Quốc 

Trước thông tin phản ánh Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) vừa có đề xuất Chính phủ 

cho nhập khẩu gà giống từ Trung Quốc, đại diện cơ quan này ngay sau đó đã lên 

tiếng bác bỏ. 

Cục Thú y khẳng định Cục này không có chức năng về thương mại, nên không 

đề xuất việc nhập khẩu. Cục cũng chưa hề có kiến nghị nào gửi Chính phủ về 

việc cho phép nhập khẩu thương mại gà giống và gà thịt từ Trung Quốc vào Việt 

Nam. 

Cục Thú y cũng thông tin rằng, tại cuộc họp song phương lần thứ 3 được tổ chức 

tại Nam Ninh (Trung Quốc) vào tháng 12/2014, Cục Thú y Trung Quốc đã chủ 

động đề xuất với Việt Nam về việc xuất khẩu thịt gà và gà giống 1 ngày tuổi từ 

Trung Quốc vào Việt Nam, đồng thời đề nghị Cục Thú y Việt Nam cho biết yêu 

cầu về vệ sinh thú y đối với việc xuất khẩu thịt gà và gà giống từ Trung Quốc 

vào Việt Nam.  

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, phía Việt Nam chỉ mới ghi nhận đề nghị này, 

Bộ NN&PTNT Việt Nam chưa chấp nhận và chưa đề nghị Chính phủ về việc 

nhập khẩu gà từ Trung Quốc vào Việt Nam.  

Theo Cục Thú y, hiện nay Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu gà giống về để 

phục vụ chăn nuôi. Năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu trên 1,3 triệu con gà 

giống, năm 2015 nhập khẩu trên 2,2 triệu con gà giống và năm 2016 đang tiếp 

tục nhập khẩu rất nhiều gà giống từ nhiều nước như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Đức. 

Sẽ thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản số 

350/CN-TAWCN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tăng 

cường công tác kiểm tra chất cấm và kháng sinh trong chăn nuôi. 
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Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát chất lượng và an toàn thực 

phẩm trong chăn nuôi nhất là vấn đề sử dụng chất cấm và lạm dụng kháng sinh 

trong chăn nuôi. Cục Chăn nuôi đề nghị Sở khẩn trương phối hợp với các cơ 

quan liên quan tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, trong đó tập trung vào vấn đề sử dụng chất 

cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi.  

Cần kịp thời loan báo cho nhân dân biết danh tính những đối tượng vi phạm 

cũng như những cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi an toàn trên địa 

bàn. 

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra và thanh 

tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư và sản phẩm chăn nuôi về chất 

lượng và an toàn thực phẩm.  

Cụ thể, các cơ sở SXKD thức ăn chăn nuôi thì kiểm tra điều kiện và lấy mẫu thử 

nghiệm các chất cấm và kháng sinh không được phép sử dụng trong chăn nuôi, 

về chất cấm kiểm tra phân tích các hoạt chất quy định tai Thông tư 28/2014/TT-

BNNPTNT, trong đó tập trung chủ yếu là Salbutamol Vàng O và Cysteamin. Về 

kháng sinh phân tích kiểm tra phát hiện kháng sinh ngoài danh mục, ngoài luồng 

(không rõ nguồn gốc, nhà cung cấp) và hàm lượng vượt mức công bố cho phép 

của các loại kháng sinh được phép sử dụng. 

Tại các cơ sở chăn nuôi, kiểm tra thức ăn chăn nuôi sử dụng và lấy mẫu nước 

tiểu của nhóm vật nuôi đang trong thời kỳ vỗ béo, chờ xuất bán với lợn thịt, bò 

thịt kiểm tra Salbutamol, Cysteamin và gà thịt kiểm tra Salbutamoi Cysteamin và 

chất vàng O (trong thức ăn chăn nuôi). 

Tại các lò mổ và cơ sở kinh doanh thực phẩm, lấy mẫu nước tiểu vật nuôi để 

kiểm tra nhanh chất cấm và kháng sinh của các loại vật nuôi chờ giết mổ, nếu 

dương tính yêu cầu dừng ngay việc giết mổ để xử lý; lấy mẫu thịt, gan, thận của 

các loại vật nuôi tại lò mổ và trong các phản thịt để kiểm tra chất cấm và tồn dư 

kháng sinh… 

Thiết lập và công khai đường dây nóng của cơ quan kiểm tra được giao trách 

nhiệm trong địa bàn và của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để người dân biết và cung cấp thông tin. 

IV. DỰ BÁO  

Thịt lợn: Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện số lượng lợn thịt đang 

chuẩn bị được xuất chuồng rất lớn. Nếu trong thời gian tới, Trung Quốc tiếp tục 

đóng cửa thị trường và không tìm ra các nguồn tiêu thụ khác, thì giá có thể giảm 

tiếp, người chăn nuôi có thể đối mặt với nguy cơ thua lỗ. 
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Thịt gà: Dự đoán có khả năng trong thời gian tới giá gà sẽ tiếp tục tăng nhẹ, do 

nguồn cung vẫn hạn chế.  

Thịt bò: Dự báo giá có thể tăng do ảnh hưởng lệnh cấm của Úc. VN là nước nhập 

khẩu bò Úc lớn thứ hai thế giới, bò Úc hiện chiếm lĩnh siêu thị Việt. Nếu tình 

trạng giết mổ bò không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp tục tái diễn, phía Úc có thể phải 

tạm dừng toàn bộ việc xuất khẩu bò sống sang VN. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn 

cho các cơ sở giết mổ chế biến đã được trang bị dây chuyền hiện đại, tuân thủ 

quy trình giết mổ nhân đạo và người tiêu dùng cũng chịu thiệt. 

Song thịt bò hiện chỉ chiếm khoảng 10 - 15% thị trường thịt, còn thịt lợn chiếm 

70% và thịt lợn vẫn là lựa chọn chính của người tiêu dùng Việt. Do vậy, nếu thịt 

bò tăng giá thì thịt lợn, gà, vịt… sẽ bù vào và tiêu thụ tốt hơn, nên không quá lo 

ngại. 

V. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT 

NAM  

TS. Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết tham 

gia TPP, ngành chăn nuôi sẽ được tiếp cận nhanh hơn với công nghệ mới, giống 

vật nuôi mới và các hình thức sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi 

cũng được hưởng lợi (thuế về 0%) khi nhập khẩu nguyên liệu thức ăn, thuốc thú 

y, con giống, trang thiết bị chăn nuôi, góp phần giảm chi phí đầu vào trong chăn 

nuôi. 

Tuy nhiên, hai thách thức lớn mà ngành đang phải đối mặt khi tham gia TPP là 

giá thành và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Theo đó, giá thành sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đang cao hơn khoảng 25-

30% so với các nước cùng tham gia TPP (như Hoa Kỳ, Canada, Australia, New 

Zealand). Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do chăn nuôi nhỏ lẻ, chất 

lượng con giống thấp, chi phí đầu vào cao, năng suất lao động thấp, dịch bệnh 

thường xuyên đe dọa, liên kết chuỗi trong chăn nuôi yếu, qua nhiều khâu trung 

gian và lãi suất ngân hàng quá cao. 

Cùng với đó, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm còn kém do lò mổ thủ 

công, còn nhiều nông hộ, trang trại chưa thực hành chăn nuôi theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP và bảo đảm an toàn sinh học. Ngành chăn nuôi cần đẩy 

nhanh tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất, tùy theo sản phẩm (thời gian ít nhất là từ 

2 năm). 

Trong quá trình này, phát triển liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi là giải pháp 

rất quan trọng, giúp loại bỏ các khâu trung gian, hạ giá thành, tạo sản phẩm bảo 

đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, giúp truy suất nguồn gốc, hạn chế nguy 

cơ dịch bệnh và có điều kiện khi cần vay vốn ngân hàng. 
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Qua khảo sát thực tế (tháng 9/2015) tại một số DN tại TPHCM, Hà Nội, Đồng 

Nai cho thấy liên kết chuỗi giá trị khép kín trong chăn nuôi đã góp phần giảm chi 

phí sản xuất từ 12-22%. Chủ thể chính để xây dựng và phát triển các liên kết 

chuỗi sản xuất chăn nuôi là các DN. Ở đây, DN vừa là nhà đầu tư, người tổ chức 

sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và vừa bảo đảm thị trường tiêu thụ. 

Theo các DN ngành chăn nuôi, để giảm bớt khó khăn cho ngành chăn nuôi giai 

đoạn hội nhập và góp phần hạ giá thành sản xuất, cấp thẩm quyền có thể cho áp 

dụng cơ chế tín dụng đặc biệt cho ngành chăn nuôi như được vay lãi suất ưu đãi 

theo chu kỳ sản xuất và theo mùa vụ với các cơ sở sản xuất con giống, chăn nuôi 

thương phẩm, giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm và các hoạt động. DN cũng 

mong Chính phủ sớm ban hành Nghị định về HTX nông nghiệp kiểu mới, trong 

đó có HTX, tổ hợp tác chăn nuôi. 

Bộ NN&PTNT cùng Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát và xóa bỏ các khoản phí, 

lệ phí chăn nuôi, thú y không hợp lý, chồng chéo. 

 

Các nguồn tham khảo:  

channuoivietnam.com; agrimonotor.vn; Tin tức Nông nghiệp, VTV, Chính phủ,  

Hải quan, vietbao.vn. 
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