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TỔNG QUAN NGÀNH 
 Trong tháng 2/2017, sự hồi phục của giá hàng hóa, đặc biệt là giá dầu thô cộng 

với nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới được cải thiện là nguyên nhân 
chính khiến giá nhiều mặt hàng nông sản trong nước có xu hướng tăng so với 
tháng trước và cùng kỳ năm 2016. Mặt hàng có mức tăng giá mạnh nhất là cà 
phê nhân xô tại Tây Nguyên, cà phê Robusta; nhân điều...Tuy nhiên, vẫn xuất 
hiện một số mặt hàng giảm giá so do sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, giá các mặt 
hàng đã về đúng với giá trị thực. 

 Theo kết quả khảo sát của văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -
 VCCI, 78,3% người dân được khảo sát ở 12 tỉnh thành đều lựa chọn mặt hàng 
nông sản rau, củ, quả... có nguồn gốc trong nước. Sản phẩm Việt dần thay 
thế hàng Trung Quốc tại thị trường tiêu thụ nội địa. 

 Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển thương hiệu gạo quốc gia đến năm 
2020, đặt mục tiêu cải thiện năng lực marketing và khả năng cạnh tranh. Việt 
Nam là nước xuất khẩu gạo lớn, nhưng thế giới chỉ biết đến sản phẩm gạo 
trắng của Việt Nam, với tỷ lệ trộn tấm khác nhau. Tại thị trường trong nước, gạo 
Việt Nam ít được ưa chuộng bằng gạo Thái, gạo Campuchia, gạo Đài Loan hay 
gạo Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam 
tại Mỹ cũng được đặc biệt nhấn mạnh trong một diễn đàn giao thương mới đây 
được tổ chức tại Mỹ. 

 Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản của Việt 
Nam trong tháng 2 đạt 1,55 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước nhưng tăng 
34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch 
xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản ước đạt 3,22 tỷ USD, so với 2 tháng đầu 
năm 2016 tăng 9,9%. Trong nhóm hàng “nông, thủy sản” thì cao su là mặt hàng có 
kim ngạch tăng trưởng cao nhất, tăng 144% so với 2 tháng năm 2016. Ngoài ra, rau 
quả cũng tăng mạnh 31,1%, cà phê tăng 21,1%, thủy sản tăng 2,5%... 

 Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong 
tháng 1/2017 đạt 110,2 triệu USD, giảm 20,6% so với tháng trước nhưng tăng 9,3% 
so với tháng 1/2016. Trong đó, hàng thủy sản hiện là mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu 
lớn nhất sang thị trường Nhật Bản, chiếm 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, 
đạt 84,7 triệu USD, giảm 20,6% so với tháng trước  nhưng tăng 10,2% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

 Tháng 1/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ đạt 40,6 
triệu USD, tăng mạnh so với tháng 1/2016 tăng 94,1% nhưng giảm 27,3% so với 
tháng 1/2016. Trong tháng 1/2017, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản 
của Việt Nam tới Bỉ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2017 đạt 100 nghìn tấn, trị giá 213 triệu 
USD, so với tháng trước tăng 6,3% về lượng và 17,8% về trị giá, đồng thời so với 
tháng 2/2016 tăng mạnh 94,1% về lượng và 3,7 lần về trị giá. Tính đến hết tháng 
2/2017, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 194 nghìn tấn, trị giá 394 triệu USD, tăng 
34,7% về lượng và tăng tới 144% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Rau hoa quả cũng là mặt hàng có mức tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2017, đạt 
434 triệu USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng rau hoa quả là nhóm 
hàng có mức tăng trưởng tốt và ổn định nhất trong những năm vừa qua. So với năm 
2012, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này năm 2016 đã tăng gần 3 lần, đạt 2,46 tỷ 
USD và là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 3 trong số các mặt hàng nông sản xuất 
khẩu của Việt Nam. 
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THÔNG TIN THỊ  TRƯỜNG NỘI ĐỊA 

Diễn biến tình hình thị  trường nông, lâm, thủy sản trong tháng 02/2017 

Trong tháng 2/2017, với sự phục hồi của giá dầu thô và giá hàng hóa thế giới, 
giá nhiều mặt hàng nông sản trong nước có xu hướng tăng so với tháng trước. Cụ thể:  

Giá gạo: Thị trường lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
tiếp tục xu hướng tăng giá trong tháng 2/2017 khi người dân bắt đầu thu hoạch lúa 
Đông Xuân. Năng suất giảm là một trong những yếu tố khiến giá lúa gạo tăng hiện 
nay. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp thu gom hàng để kịp giao hơn 293.000 tấn cho 
thương nhân Philippines cũng góp phần giúp giá nội địa tăng lên. 

 

Mặc dù vậy, giá lúa gạo được dự báo sẽ chững lại khi thu hoạch chính vụ Đông 
Xuân vào cuối tháng 2/2017 diễn ra do áp lực từ việc Thái Lan quyết địch xả 8 triệu tấn 
gạo tồn kho. Ngoài yếu tố tồn kho của Thái Lan, gạo Việt đang chịu ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố khác. Hiện nay, tồn kho gạo toàn cầu tăng cao, các nước nhập khẩu lại 
đẩy mạnh chính sách tự túc an ninh lương thực. Kèm theo đó là xu hướng tự do hóa 
trong thương mại gạo và hàng rào kỹ thuật ở các nước nhập khẩu ngày càng cao, sẽ 
khiến tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. 

So với cuối tháng trước, giá thu mua lúa gạo hiện đã tăng từ 100 – 350 đ/kg, giá 
gạo xuất khẩu cũng tăng khoảng 15 – 20 USD/tấn.  

Giá cà phê: Giá cà phê trong nước có xu hướng tiếp tục tăng trong tháng vừa 
qua do nông dân giữ hàng trong bối cảnh dự trữ thấp sau kỳ nghỉ Tết. So với cuối 
tháng 1/2017, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 800 đ/kg dao động ở 
mức 45.900 đ/kg.  

Giá điều: Năm nay do thời tiết bất thường nên hầu hết vườn điều đều ra hoa 
chậm và khả năng sẽ cho thu hoạch chậm hơn so với năm ngoái. Trước sự thay đổi 
bất thường của thời tiết, nhiều hộ dân trồng điều rất lo lắng sản lượng sẽ giảm như 
năm trước. Giá điều theo đó cũng tăng 1.000 đ/kg so với tháng trước, đạt 54.000 đ/kg. 

Giá cao su: Giá cao su biến động trái chiều giữa giá thu mua và xuất khẩu trong 
tháng 2/2017. Theo đó, giá thu mua mủ cao su tại thị trường nội địa tăng 700 – 1.000 
đ/kg, tuy nhiên giá xuất khẩu các mặt hàng cao su như SVR CV, SVR 10, SVR 20 lại 
giảm 900 – 1.600 đ/kg so với cuối tháng 1/2017.  
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Giá cao su đang chịu áp lực giảm do Thái Lan có kế hoạch bán cao su từ kho dự 
trữ, và lo ngại về lũ lụt tại khu vực sản xuất chủ yếu của Thái Lan giảm. 

Giá tiêu: Giá thu mua hạt tiêu đen tại thị trường trong nước tuần này tiếp tục 
giảm mạnh 9.000 đ/kg so với tháng trước, xuống còn 115.000 - 118.000 đồng/kg. Giá 
tiêu trên thị trường xuống thấp ngoài do yếu tố chất lượng của tiêu Việt Nam còn do 
ảnh hưởng của yếu tố cung cầu trên thị trường thế giới, việc nguồn cung dồi dào trong 
khi nhu cầu không tăng tương ứng tạo áp lực giảm giá lên thị trường hồ tiêu. 

Giá chè: Tại Thái Nguyên, giá chè nguyên liệu vẫn duy trì ổn định ở mức giá 
trước Tết. Cụ thể, giá chè cành chất lượng cao giữ mức 190.000 đ/kg, chè xanh búp 
khô và chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) lần lượt ở mức 140.000 đ/kg và 105.000 
đ/kg.  

Giá thủy sản: Giá tôm nguyên liệu ở ĐBSCL đã tăng mạnh 7,4% so với tháng 
trước và 16% so với tháng 1/2016, do các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu sớm hoạt 
động trở lại sau thời gian nghỉ tết. Dự báo, giá tôm nguyên liệu sẽ ổn định ở mức cao 
hoặc tăng thêm nữa, do hiện mới là đầu vụ, ít nhất phải 3 tháng nữa mới có tôm thu 
hoạch rộ. 

Trong bối cảnh nguồn cung một số mặt hàng nông, thủy sản (cà phê, gạo, 
điều…) có chiều hướng giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nhiệt, giá nông, thủy sản 
trong thời gian tới dự báo sẽ ổn định ở mức cao. 

Tham khảo giá nông, thủy sản tại thị trường trong nước (ĐVT: 1.000 đ/kg) 

Tên hàng 28/2/2017 
So 31/01/ 
2017 (%) 

So tháng 
1/2016 (%) 

Lúa khô loại thường (kg) 5.300 2,9 -0,9 

Lúa khô loại dài (kg) 5.800 6,4 4,5 

Gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm (kg) 7.400 4,2 6,5 

Gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 25% tấm (kg) 6.750 2,3 -0,7 

Giá gạo thành phẩm 5% tấm (kg) 7.700 -1,3 -3,8 

Giá gạo thành phẩm 15% tấm (kg) 7.500 0,0 -3,8 

Giá gạo thành phẩm 25% tấm (kg) 7.400 1,4 -2,6 

Giá chào bán gạo trắng 5% tấm (USD/tấn) 355 4,4 -9,0 

Giá chào bán gạo trắng 25% tấm (USD/tấn) 350 6,1 -5,4 

Cà phê nhân xô tại Tây Nguyên (kg) 45.900 1,8 40,8 

Giá cà phê Robusta xuất khẩu tại cảng TP Hồ Chí Minh  (USD/tấn) 2.009 1,7 32,4 

Chè xanh Thái Nguyên búp khô (kg) 105.000 0,0 -12,5 

Chè cành Thái Nguyên chất lượng cao (kg) 190.000 0,0 -5,0 

Chè xanh Thái Nguyênbúp khô (loại 1) (kg) 140.000 0,0 -12,5 

Chè xanh nguyên liệu loại 1 tại Lâm Đồng (kg) 8.000 0,0 -11,1 

Chè đen nguyên liệu loại 1 tại Lâm Đồng (kg) 4.000 0,0 -11,1 

Giá nhân điều tại Bình Phước (kg) 54.000 1,9 35,0 

Tiêu đen Tây Nguyên và Nam Bộ (kg) 118.000 -7,1 -30,6 

Mủ chén, dây khô (kg) 17.400 6,7  

Mủ chén ướt (kg) 12.100 6,1  

Mủ đông khô (kg) 15.800 6,8  

Mủ đông ướt (kg) 12.700 6,7  

SVR CV (USD/kg) 57.407 -1,5 113,1 

SVR 10 (USD/kg) 46.905 -3,3 96,4 

SVR 20 (USD/kg) 46.795 -2,5 96,7 

Cá tra thịt trắng loại 1 tại Đồng Tháp (kg) 25.500 0,0 18,6 

Cá tra thịt trắng loại 2 tại Đồng Tháp (kg) 23.500 0,0 20,5 

Tôm càng xanh (100 con/kg) Đồng Tháp 290.000 7,4 16,0 
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Về tiêu thụ: Gần 80% người dùng ưa chuộng nông sản Việt 

Theo kết quả khảo sát của văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -
 VCCI, 78,3% người dân được khảo sát ở 12 tỉnh thành đều lựa chọn mặt hàng nông 
sản rau, củ, quả... có nguồn gốc trong nước. Đây là số liệu được đưa ra tại hội 
thảo công bố kết quả sơ bộ cuộc điều tra bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 
năm 2017 diễn ra ngày 23/2, tại văn phòng VCCI.  

Theo đó, sản phẩm Việt dần thay thế hàng Trung Quốc tại thị trường tiêu thụ nội 
địa. Đối với mặt hàng rau, củ, quả…, tỷ lệ người tiêu dùng chọn hàng Việt Nam đạt 
78,3%; áp đảo lượng tiêu dùng hàng Trung Quốc chỉ đạt 18,5%. Với mặt hàng đồ 
uống, bánh kẹo, nước chấm, gia vị, thực phẩm đông lạnh…, các sản phẩm có xuất xứ 
Việt Nam chiếm 76,3- 92,1% thị trường tiêu thụ, trong khi hàng hóa từ Trung Quốc chỉ 
chiếm chưa đầy 20%.  

Bản đánh giá sau khảo sát chỉ rõ sự thay đổi về thói quen mua sắm cũng như 
những nhận định về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng Việt. 

Các số liệu đưa ra tại hội thảo cho thấy nông sản tươi và thực phẩm được người 
dân quan tâm hơn cả. Đây cũng là mặt hàng có tiềm năng trên thị trường tiêu thụ nội 
địa. 

Tiếp cận từ góc độ của người tiêu dùng còn giúp báo cáo lần này chỉ rõ các băn 
khoăn của người mua hàng. Theo đó, lo ngại lớn nhất của người dân là vấn đề sử 
dụng chất cấm trong sản xuất, bảo quản; tiếp đến là nỗi lo về hàng giả và dư lượng 
hóa chất độc hại trong sản phẩm. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng khá quan tâm tới các 
vấn đề như quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn an toàn của thực phẩm 
trên thị trường.  

Người tiêu dùng Việt ngày càng cẩn trọng và thông thái hơn trong việc lựa chọn 
thực phẩm. Xu hướng tiêu dùng trong tương lai sẽ gắn liền với tiêu chí sạch, đòi hỏi 
quy trình sản xuất đảm bảo. Để có được điều đó, nguồn nguyên liệu đầu vào cũng cần 
an toàn, do vậy, người sản xuất phải nâng cao việc phát triển nền nông nghiệp sạch 
ngay từ khi bắt đầu. 

Hiện tại, Việt Nam có nhiều nông sản tươi sạch nhưng chưa thể tiếp cận đông 
đảo người dùng. Người mua chủ yếu tham khảo các nguồn tin qua tivi, báo mạng và 
diễn đàn. Hội thảo lần này cũng chỉ rõ, các cơ quan chức năng cần có định hướng 
tuyên truyền cụ thể để người tiêu dùng có thể tiếp xúc với nhiều thông tin hữu ích, góp 
phần đưa hàng hóa nông sản Việt lan tỏa rộng rãi trên thị trường. 

Việt Nam quyết tâm phát triển thương hiệu gạo quốc gia 

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển thương hiệu gạo quốc gia đến năm 
2020, đặt mục tiêu cải thiện năng lực marketing và khả năng cạnh tranh. Việt Nam là 
nước xuất khẩu gạo lớn, nhưng thế giới chỉ biết đến sản phẩm gạo trắng của Việt Nam, 
với tỷ lệ trộn tấm khác nhau. 

Xuất khẩu gạo Việt Nam không mang một nhãn hiệu Việt Nam mà được đóng gói 
vào các túi có nhãn hiệu của các nước nhập khẩu. Trên thị trường Việt Nam, gạo Việt 
Nam ít được ưa chuộng bằng gạo Thái, gạo Campuchia, gạo Đài Loan hay gạo Nhật 
Bản. 

Việt Nam xuất khẩu gạo sang 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng phải cạnh 
tranh mạnh với Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan trên các thị trường này, cùng với sự nổi 
lên của Myanmar và Campuchia trong tương lai. 

https://gappingworld.wordpress.com/2017/02/18/viet-nam-quyet-tam-phat-trien-thuong-hieu-gao-quoc-gia/
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Thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam là Trung Quốc nhưng thị trường 
này không ổn định và khó dự đoán. Trong khi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo sang 
Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, Thái Lan, Myanmar và Campuchia đều ký các hợp 
đồng xuất khẩu chính phủ G2G với Trung Quốc. Trong khi đó, các thị trường châu Á 
(Philippines, Indonesia và Malaysia) có những thay đổi lớn trong thời gian gần đây, khi 
các chính phủ nước này liên tục triển khai chương trình phát triển sản xuất lúa gạo nội 
địa để hạn chế nhập khẩu. 

Tại các thị trường châu Phi, khu vực nhập khẩu gạo lớn nhất thê giới, Việt Nam 
phải cạnh tranh khốc liệt với Ấn Độ và Pakistan để bán gạo 25% tấm và với Trung 
Quốc để bán gạo 5% tấm. Giá gạo Viêt Nam thấp hơn so với giá chào bán của 3 nước 
chào bán gạo tại khu vực này là Pháp, Hong Kong, và Thái Lan. 

Có nhiều lý do để triển khai mạnh chương trình xây dựng thương hiệu gạo Việt 
Nam đến năm 2020. Việt Nam muốn xây dựng thương hiệu gạo để giúp bán gạo ở 
mức giá cao hơn, và củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường gạo thế giới. 

Chương trình phát triển thương hiệu gạo mới chỉ được phê duyệt và cơ chế điều 
phối vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra Việt Nam vẫn không có các giống gạo chất lượng cao 
được trồng trên quy mô lớn và canh tác bền vững. Hợp tác giữa doanh nghiệp, nông 
dân, các nhà nghiên cứu còn lỏng lẻo và các nhà xuất khẩu thiếu thông tin về các thị 
trường chính. Ngoài ra, Việt Nam thiếu các nhãn hiệu hấp dẫn để quảng bá trên thị 
trường nội địa và quốc tế. 

Việc xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam tại Mỹ cũng được đặc biệt 
nhấn mạnh trong một diễn đàn giao thương tổ chức tại thành phố San Francisco, 
California, Mỹ. 

Năm 2016, tổng lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 40.000 tấn 
với tổng giá trị gần 20 triệu USD. Là nước đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo, số 
lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ là quá khiêm tốn so với tiềm năng 
của cả hai bên.  

Thực tế cho thấy, nhu cầu đối với gạo Việt Nam tại Mỹ là không nhỏ, song cho 
đến nay, hạt gạo của Việt Nam vẫn chưa thực sự khẳng định được chỗ đứng của mình 
tại thị trường đầy tiềm năng này, cho dù chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. 

Bên cạnh vấn đề đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là vệ sinh an toàn 
thực phẩm, khắt khe của phía Mỹ, việc xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam tại 
Mỹ là giải pháp được đặc biệt nhấn mạnh tại diễn đàn này. Xây dựng thương hiệu bên 
cạnh kế hoạch ngắn hạn cần phải có chiến lược dài hạn mới có thể đem lại những 
hiệu quả rõ rệt hơn. 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU  

Kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản 2 tháng đầu năm 2017 tăng khá 

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản của Việt 
Nam trong tháng 2/2017 đạt 1,55 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước nhưng tăng 
34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất 
khẩu các mặt hàng nông, thủy sản ước đạt 3,22 tỷ USD, so với 2 tháng đầu năm 2016 
tăng 9,9%.  

http://vtv.vn/le-tan/ban-do-cong-nghe-khang-dinh-vi-the-cho-nganh-lua-gao-viet-nam-20170104110616943.htm
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Trong nhóm hàng “nông, thủy sản” thì cao su là mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng 
cao nhất, tăng 144% so với 2 tháng năm 2016. Ngoài ra, rau quả cũng tăng mạnh 31,1%, 
cà phê tăng 21,1%, thủy sản tăng 2,5%... Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu gạo 
giảm mạnh 21,4%, hạt tiêu giảm 26,9%... 

Ước xuất khẩu hàng nông thủy sản 2 tháng đầu năm 2017  
Đơn vị tính:  Số lượng 1.000 tấn, Trị giá: Triệu USD 

Tên hàng 

Ước tháng 
2/2017 

So với tháng 
1/2017 (%) 

So với tháng 
2/2016 (%) 

Ước 2 tháng 
năm 2017 

So với 2 
tháng năm 
2016 (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Nhóm nông, thủy sản  1.551  -7,0  34,6  3.219  9,9 

Thủy sản   400  -18,8  23,4  893  2,5 

Rau quả  200  -14,4  54,2  434  31,1 

Hạt điều 10 90 -44,7 -45,3 0,6 19,7 28 254 -19,7 -3,4 

Cà phê 130 293 -7,4 -7,5 10,4 48,5 270 610 -8,2 21,1 

Chè  8 12 -12,6 -10,9 49,7 44,6 17 25 6,2 1,4 

Hạt tiêu 10 67 20,3 8,7 -1,9 -22,8 18 129 -7,4 -26,9 

Gạo 450 184 33,4 27,6 -5,0 -8,0 787 328 -18,5 -21,4 

Sắn và các SP từ sắn 400 92 64,9 52,3 36,4 25,0 643 152 -6,4 -15,8 

- Sắn 216 50 115,9 211,9 30,2 76,9 315 65 -6,7 20,0 

Cao su 100 213 6,3 17,8 94,1 272,9 194 394 34,7 144,0 

1. Mặt hàng cao su 

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2017 đạt 100 nghìn tấn, trị giá 213 
triệu USD, so với tháng trước tăng 6,3% về lượng và 17,8% về trị giá, đồng thời so với 
tháng 2/2016 tăng mạnh 94,1% về lượng và 3,7 lần về trị giá. Tính đến hết tháng 2/2017, 
xuất khẩu cao su của nước ta đạt 194 nghìn tấn, trị giá 394 triệu USD, tăng 34,7% về 
lượng và tăng tới 144% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng 2/2017, giá xuất khẩu cao su của nước ta tiếp tục xu hướng tăng khi 
tăng 10,8% so với tháng trước và tăng 92,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt bình quân 
2.130 USD/tấn. Đặc biệt, đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. 

Giá cao su xuất khẩu trung bình của Việt Nam (USD/tấn)
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Về thị trường xuất khẩu: Trong tháng 1/2017, Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí số 1 
về tiêu thụ cao su của Việt Nam với khối lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt 
63,95 nghìn tấn, trị giá 126,53 triệu USD, so với tháng 12/2016 giảm mạnh 22,7% về 
lượng và 13% về trị giá, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái lại tăng mạnh 30,8% về 
lượng và 131,4% về trị giá. Đáng chú ý, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc chiếm tới 68% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng vừa 
qua, tăng so với mức 52,8% của cùng kỳ năm ngoái. 
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Tương tự, so với tháng trước lượng cao su xuất khẩu sang hầu hết các thị trường 
chính khác đều giảm. Trong đó, Malaysia giảm 48,6%, Mỹ giảm 26,9%, Hàn Quốc 
giảm 5,5%...  

 Do cây cao su đang bước vào giai đoạn thay lá và cho năng suất thấp (từ tháng 2 
đến tháng 5 hàng năm) nên xuất khẩu cao su của Việt Nam trong những tháng tới sẽ 
có xu hướng giảm. Tuy nhiên, điểm tích cực trong thời gian tới là giá cao su xuất khẩu 
được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhờ được hỗ trợ tích cực bởi sự thiếu hụt nguồn cung do 
yếu tố mùa vụ, nhất là sau khi lũ lụt lớn xảy ra ở Thái Lan làm cản trở hoạt động khai 
thác cũng như làm giảm sản lượng cao su của nhà cung ứng cao su hàng đầu thế giới. 

Tham khảo một số thị trường xuất khẩu cao su chủ chốt của Việt Nam trong 
tháng 1/2017 (ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD) 

Thị trường 
Tháng 1/2017 So với tháng 12/2016 (%) So với tháng 1/2016 (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Trung Quốc 63.954 126.532 -22,7 -13,0 30,8 131,4 

Malaysia 4.379 7.641 -48,6 -44,5 -17,7 39,0 

Mỹ 3.966 5.513 -26,9 -27,5 17,7 61,1 

Hàn Quốc 3.447 7.370 -5,5 11,4 -1,2 77,5 

Đức 2.835 5.102 -31,6 -23,0 -38,0 -6,0 

Đài Loan 2.184 4.238 -44,8 -35,5 29,3 110,6 

Ấn Độ 1.901 2.934 -40,2 -38,8 -76,3 -68,8 

Thổ Nhĩ Kỳ 1.652 3.147 -35,4 -26,1 -17,2 45,5 

Italia 1.140 2.096 31,8 76,4 -27,9 18,2 

Hà Lan 1.065 1.669 -52,1 -51,0 -2,9 24,0 

Nhật Bản 896 1.658 -8,5 -9,0 16,5 67,1 

Inđônêxia 742 1.445 -53,8 -42,3 -34,1 27,5 

Tây Ban Nha 630 1.090 -64,0 -61,6 -26,5 11,0 

Braxin 464 943 -48,5 -29,0 -56,3 -13,2 

Nga 336 697 -14,9 -12,8 -40,9 4,1 

Pháp 262 553 -45,9 -33,5 -23,6 28,9 

Bỉ 261 331 -38,3 -43,1 -58,2 -41,4 

Canada 261 479 -27,3 -17,2 -23,5 10,8 

Pakixtan 233 489 -40,4 -25,2 -63,8 -33,7 

Phần Lan 202 442 -9,0 8,6 -56,5 -23,8 

Mêhicô 184 333 82,2 83,6 28,7 99,6 

Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu cao su tiêu biểu trong tháng 1/2017 

(ĐVT: nghìn USD) 

Tên doanh nghiệp 
Tháng 
1/2017 

So tháng 
12/2016 (%) 

So tháng 
1/2016 (%) 

CôNG TY Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Bình Phước 37.783 -7,2 219,6 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Lợi 15.323 38,1 140,9 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Cao Su Liên Anh 8.273 -45,1 26,2 

Công Ty TNHH Thương Mại Hòa Thuận 7.945 -9,8 34,4 

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vạn Xuân 6.699 17,6 552,6 

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Dũng 6.436 135,0 96,2 

HTX cao su Nhật Hưng 6.238 85,7 612,2 

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa Sen Vàng 5.105 -16,3 213,1 

Công Ty TNHH Cao Su Thuận Lợi 5.059 -44,0 -10,0 

CôNG TY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiện Hưng  4.552 117,5 143,0 

Công Ty TNHH Mai Thảo 3.849 -15,0 4,0 

Công Ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng 3.592 -37,9 3,4 

CôNG TY Cổ Phần Cao Su Việt Phú Thịnh  3.103 -45,8 -25,1 

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thành Long 2.984 -40,4 11,9 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Việt Nam 2.983 -17,6 20,9 

CôNG TY TNHH SOUTHLAND INTERNATIONAL 2.973 -54,5  
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Tên doanh nghiệp 
Tháng 
1/2017 

So tháng 
12/2016 (%) 

So tháng 
1/2016 (%) 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Hiền Quảng Trị 2.647 85,4 179,2 

Công Ty TNHH Lốp KUMHO Việt Nam 2.614 64,1 88,3 

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương MạI  - Dịch Vụ Hiệp Thành  2.288 -59,2 29,8 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Năng 2.257 -18,4  

Công Ty TNHH Hưng Thịnh  2.228 -4,9 2,1 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Phú Riềng  2.126 27,8 155,7 

Cty TNHH TIMATEX (Việt Nam) 2.060 -40,4 3,8 

Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Dịch Vụ Mai Vĩnh  1.737 -77,6 18,3 

Công ty TNHH cao su Quốc Việt 1.699 10,0 76,1 

Công Ty Cổ Phần Việt Sing 1.574 -8,0 231,9 

Công Ty TNHH Duy Thắng 1.456 52,3 83,1 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Huỳnh Hải Nam 1.394 268,8 2.853,8 

Công Ty TNHH Cao Su Minh Tân 1.388 3,3 6.185,2 

Công Ty TNHH Phát Triển Ptn 1.372 -50,9 134,6 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ dùng để tham khảo 

2. Mặt hàng rau hoa quả 

Rau hoa quả cũng là mặt hàng có mức tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2017, 
đạt 434 triệu USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng rau hoa quả là nhóm 
hàng có mức tăng trưởng tốt và ổn định nhất trong những năm vừa qua. So với năm 
2012, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này năm 2016 đã tăng gần 3 lần, đạt 2,46 tỷ 
USD và là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 3 trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Năm 2017, triển vọng xuất khẩu hàng rau hoa quả rất khả quan khi cánh cửa các 
thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu ngày càng mở rộng. Kim ngạch xuất 
khẩu riêng mặt hàng Thanh long sang thị trường Trung Quốc trong năm 2017 dự báo  
đạt 1 tỷ USD. Nhu cầu tiêu thụ tăng, giá có xu hướng tăng, nguồn cung ổn định sẽ là 
những yếu tố hỗ trợ cho sự tăng trưởng của mặt hàng Thanh long. 

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2017, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam 
đạt con số khá ấn tượng. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao như trên, dự kiến 
xuất khẩu hàng rau quả trong quý I/2017 ước đạt 720 triệu USD, tăng 32% so với quý 
I/2016. 

Về thị trường xuất khẩu trong tháng 1/2017: 

+) Khu vực châu Á: Chiếm 88% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt 
Nam trong tháng đầu tiên năm 2017, đạt 205,44 triệu USD, tăng trưởng khả quan 
18,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 6,4% so với tháng trước đó. 

Trung Quốc – thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 74,6% tổng kim ngạch xuất 
khẩu tháng 01/2017, đạt 174,1 triệu USD, giảm 6,8% so với tháng trước nhưng tăng 
19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Xu hướng tiêu dùng của người dân Trung Quốc có sự thay đổi, vấn đề an ninh 
lương thực ngày càng được người dân nước này quan tâm, đại đa số tầng lớp có thu 
nhập khá trở lên tìm mua hàng nhập khẩu qua mạng Internet có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, ghi tem mác.  

Trái cây và rau quả đóng túi đã trở nên ngày càng quan trọng hơn trong cuộc 
sống hàng ngày. Việc sử dụng những chiếc túi không chỉ mang lại sự tiện lợi cho 
người nông dân, còn đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo quản và vận chuyển. 
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Với cải thiện nhận thức về an toàn thực phẩm, người ta cũng có những yêu cầu cao 
hơn sản phẩm rau quả túi. 

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, nhu cầu tiêu thụ trái cây nói chung, 
thanh long nói riêng tại thị trường Trung Quốc rất lớn. Cơ hội để doanh nghiệp xuất 
khẩu thanh long của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào nước bạn rất lớn, tốc độ tăng 
trưởng có nhiều khả năng vượt qua con số 70% trong năm 2016 nhờ sự hỗ trợ tích 
cực về giá. 

Trong những năm gần đây, các vật liệu đóng gói được sử dụng cơ bản tái chế 
nhựa, và với sự quan tâm ngày càng nhiều đến an toàn thực phẩm, loại túi không còn 
khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện các sản phẩm trái cây và rau củ 
như bơ, táo, cam, hành tây, khoai tây … được đóng gói bằng túi dệt phẳng và túi dệt 
kim sẽ được người dân Trung Quốc lựa chọn nhiều hơn. 

+) Khu vực EU: Tháng 01/2017, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang khu 
vực này giảm mạnh 34% so với tháng trước, đạt 5,85 triệu USD và giảm 11,3% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 

Tại Anh, hiện nhu cầu đối với các sản phẩm rau củ quả hữu cơ rất lớn. Cụ thể, 
nhu cầu về chuối hưu cơ tăng mạnh ngay trong tháng đầu tiên của năm nay, xu hướng 
này được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. 

Nhu cầu rau diếp, cải xoăn, cải xanh, dưa chuột tại Anh hiện rất lớn do tình trạng 
khan hiếm nguồn cung. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất 
khẩu rau củ vào nước này. 

Thị trường xuất khẩu hàng rau quả tháng 1 năm 2017 (ĐVT: 1.000 USD) 

Thị trường T01/2017 
So với 

T12/2016(%) 
So với 

T01/2016(%) 
Tỷ trọng(%) 

Tổng 233.531 -7,9 16,2 100 

Khu vực châu Á 205.448 -6,4 18,8 88,0 

Trung Quốc 174.160 -6,8 19,8 74,6 

Nhật Bản 6.017 -10,4 26,3 2,6 

Hàn Quốc 5.622 4,1 -0,6 2,4 

UAE 2.577 9,5 61,2 1,1 

Đài Loan 1.943 -50,5 -32,7 0,8 

Hồng Kông 903 -52,5 -1,5 0,4 

Khu vực Asean 14.227 14,6 21,4 6,1 

Thái Lan 5.741 53,1 7,9 2,5 

Malaysia 4.543 -3,1 47,2 1,9 

Singapore 2.963 -0,2 42,2 1,3 

Khu vực EU 5.853 -34,0 -11,3 2,5 

Hà Lan 3.093 -29,8 -16,7 1,3 

Pháp 1.096 -52,3 49,1 0,5 

Đức 893 -29,6 -4,6 0,4 

Anh 630 24,7 -32,3 0,3 

Thị trường khác 15.539 4,2 13,1 6,7 

Mỹ 8.235 1,2 5,0 3,5 

Nga 3.146 8,7 120,4 1,3 

Ôxtrâylia 1.942 -10,0 -31,9 0,8 

Canada 1.366 -12,8 -6,8 0,6 

50 DN xuất khẩu rau hoa quả và sản phẩm đã qua chế biến lớn nhất tại thị 
trương Trung Quốc trong tháng 01/2017 

STT Tên doanh nghiệp 
Kim ngạch  

(nghìn USD) 
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STT Tên doanh nghiệp 
Kim ngạch  

(nghìn USD) 

1 Cty CP Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Đạt Phát 8.885 

2 Cty TNHH Thương Mại Hoàng Đại 8.503 

3 Tổng Cty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Vạn Xuân - Chi Nhánh Tp  Hồ Chí Minh 5.883 

4 Cty TNHH Hợp Mạnh 5.194 

5 Cty TNHH Mtv Bách Việt Lạng Sơn 4.331 

6 DN tư nhân Trương Định Sơn 4.164 

7 Cty Cổ Phần Qc Hưng Yên 3.242 

8 Cty TNHH Mtv Xnk Minh Phong 3.094 

9 Cty TNHH Thương Mại Giao Nhận Vận Tải Hnt 3.066 

10 DN tư nhân Vũ Quốc Khánh 2.534 

11 DN tư nhân Vũ Anh Tùng 2.531 

12 Cty TNHH Ngọc Diệp 2.509 

13 Cty TNHH Tiếp Vận Chí Minh 2.434 

14 DN tư nhân Phạm Thuỳ Dương 2.386 

15 Cty Cổ Phần Bích Thị 2.191 

16 DN tư nhân Vũ Mạnh Đại 2.183 

17 Cty TNHH Xnk Asean Hm 2.179 

18 Cty TNHH Pca 2.096 

19 DN tư nhân Nguyễn Bá Toản 1.984 

20 DN tư nhân Nguyễn Thị Tố Loan 1.917 

21 Cty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam 1.906 

22 Cty TNHH Mtv Việt Thái Lạng Sơn 1.855 

23 DN tư nhân Phạm Ngọc Dung 1.851 

24 DN tư nhân Vũ Huân 1.811 

25 Cty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Xnk 1.781 

26 DN tư nhân Nguyễn Thị Thủy 1.771 

27 Cty TNHH Ntđ 1.755 

28 Cty TNHH Mtv Nguyễn Hoàng Gia Khánh 1.571 

29 Cty TNHH Nông Sản Thuận Thiên 1.377 

30 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Đại Phát 1.375 

31 Cty TNHH Vận Tải Biển Toàn Nguyên 1.276 

32 DN tư nhân Nguyễn Thị Hiếm 1.126 

33 Cty TNHH Mtv Thương Mại Thành An 1.116 

34 Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Song Đạt 1.071 

35 Cty TNHH Thương Mại Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Thành An 1.052 

36 DN tư nhân Bàn Thị Bích Thảo 1.030 

37 DN tư nhân Phạm Thị Dương 983 

38 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hóa Vi-En 944 

39 Cty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Và Thương Mại á Châu Sg 777 

40 Cty TNHH Vận Tải Giao Nhận Quốc Tế Cường Thuỷ 750 

41 Cty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công 592 

42 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Phát Lộc 588 

43 DN tư nhân Lê Ngọc Quyến 563 

44 DN tư nhân Đỗ Tiến Mạnh 467 

45 DN tư nhân Dương Phúc Quý 454 

46 Cty TNHH Một Thành Viên Phúc Thịnh Hà Giang 439 

47 Cty TNHH Mtv  T&S 437 

48 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hà Anh Tuấn 405 

49 Cty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc tế Trường  377 

50 Cty TNHH 1 thành viên Năm Thanh 350 

Số liệu thống kê sơ bộ, mang tính tham khảo 

3. Mặt hàng cà phê: 

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2017 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 293 
triệu USD, giảm 7,4% về lượng và 7,5% về trị giá so với tháng 1/2017. Lũy kế đến hết 
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tháng 2/2017, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 270 nghìn tấn, trị giá 610 triệu USD, 
giảm 8,2% về lượng song lại tăng mạnh 21,1% về trị giá do giá xuất khẩu tăng cao. 

Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2017 ổn định so với tháng 
trước nhưng lại tăng mạnh 34,5% (tương ứng 578 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái, 
đạt trung bình 2.254 USD/tấn. Như vậy, 2 tháng đầu năm nay giá cà phê đã tăng 
31,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trung bình 2.256 USD/tấn.  

Chủng loại cà phê xuất khẩu tháng 1/2017: Cao su Robusta chiếm 88% tổng khối 
lượng cà phê xuất khẩu trong tháng đầu tiên của năm 2017 với 123,11 nghìn tấn, trị 
giá 258,62 triệu USD, giảm 6,4% về lượng và 5% về trị giá so với tháng 12/2016, đồng 
thời so với cùng kỳ năm trước giảm 21,2% về lượng và tăng 5,6% về trị giá. 

Tương tự, lượng cà phê hòa tan xuất khẩu cũng giảm 26,7% so với tháng 
12/2016 và giảm 10,5% so với tháng 1/2016. 

Trong khi đó, lượng cà phê Arabica lại tăng mạnh 24,9% so với tháng 12/2016, 
đạt 8,57 nghìn tấn. 

Về thị trường xuất khẩu: Tháng 1/2017, Đức tiếp tục đứng đầu về thị trường tiêu 
thụ cà phê lớn nhất của nước ta với 23,25 nghìn tấn, so với tháng 12/2016 tăng mạnh 
36,8% nhưng lại giảm 30,8% so với cùng kỳ. 

So với tháng 12/2016, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Italia, Philipine, 
Anh cũng tăng mạnh lần lượt là 25,6%, 22,7%, 70,6%. Trong khi đó, lượng cà phê xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ lại giảm 17,8% so với tháng 12/2016, Bỉ giảm 34,2%, Nhật 
Bản giảm 28,4%, Tây Ban Nha giảm 3,2%.  

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng cà phê xuất khẩu sang hầu hết các thị 
trường đều giảm mạnh. 

Dự báo: Do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới đang khá dồi dào và giá cà phê thế 
giới cũng đang ở mức cao nên xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự báo sẽ tăng trở lại 
trong thời gian tới, dao động từ 150 - 155 nghìn tấn/tháng trong tháng 2 và tháng 
3/2017.  

Trong thời gian tới EU và Mỹ vẫn sẽ là thị trường trọng điểm về xuất khẩu cà phê 
của Việt Nam, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tới 
các thị trường mà Việt Nam đã ký kết các FTA nhằm tận dụng ưu đãi về thuế như: Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… 

Tham khảo một số thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 
tháng 1/2017 (ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD) 

Thị trường 
Tháng 1/2017 So với tháng 12/2016 (%) So với tháng 1/2016 (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Đức 23.254 50.673 36,8 39,1 -30,8 -7,5 

Mỹ 20.225 46.699 -17,8 -16,1 -14,3 20,3 

Bỉ 13.043 27.956 -34,2 -30,8 122,6 150,5 

Italia 12.468 27.055 25,6 28,0 -25,5 -5,0 

Tây Ban Nha 8.482 18.071 -3,2 -4,0 -25,5 -10,2 

Nhật Bản 6.189 14.148 -28,4 -27,3 -16,4 4,0 

Philipine 4.362 9.946 22,7 36,6 -45,7 -33,3 

Angiêri 4.117 8.911 -9,3 -7,4 -17,0 11,3 

Anh 3.443 8.539 70,6 70,3 -11,5 21,8 

Hàn Quốc 3.276 7.463 -14,9 -16,3 33,8 57,0 

Ấn Độ 3.113 6.085 -31,3 -36,7 -33,0 -18,3 

Nga 3.102 7.950 -29,9 -24,9 -62,9 -46,4 

Pháp 3.025 6.426 -18,3 -17,8 -15,9 15,2 

Malaysia 2.775 6.125 62,8 46,0 -16,4 2,9 
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Thị trường 
Tháng 1/2017 So với tháng 12/2016 (%) So với tháng 1/2016 (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Mêhicô 2.571 5.272 38,2 39,2 -23,6 -5,0 

Trung Quốc 2.443 7.323 -21,1 -17,5 -56,2 -36,6 

Ba Lan 1.589 3.955 55,5 57,8 -12,4 19,1 

Hà Lan 1.407 3.279 -17,7 -16,3 44,2 86,1 

Ôxtrâylia 1.121 2.666 -30,5 -30,2 -9,6 5,4 

Ixraen 459 1.412 -65,3 -65,4 -37,2 -39,6 

Ai Cập 432 815 -9,6 -12,9 -80,0 -74,6 

Bồ Đào Nha 405 894 -27,9 -28,0 -68,1 -57,9 

Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê tiêu biểu trong tháng 1/2017 
(ĐVT: nghìn USD) 

Tên hàng 
Tháng 
1/2017 

So với tháng 
12/2016 (%) 

So với tháng 
1/2016 (%) 

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX 21.732 -28,0 -41,2 

Công Ty Cổ Phần Intimex Mỹ Phước 18.010 5,6 30,3 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2 – 9 Đắk Lắk  15.480 -24,3 -7,8 

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 14.167 21,6 -8,6 

Công Ty TNHH OLAM Việt Nam 13.333 20,6 32,1 

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa 12.108 -28,9 -37,6 

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Intimex Nha Trang 11.776 -21,3 22,2 

CTY TNHH TM Và Chế Biến LOUIS DREYFUS COMPANY VN 11.676 2,1 127,5 

Công Ty TNHH Thương Phẩm ATLANTIC Việt Nam 10.665 69,3 40,2 

CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX ĐắK NôNG 9.901 65,2 111,8 

CôNG TY TNHH  VOLCAFE VIệT NAM 9.699 -16,7 58,8 

Công ty TNHH NEUMANN GRUPPE Việt Nam 8.922 27,9 -9,4 

Công Ty TNHH Sunwah Commodities (Việt Nam) 8.899 18,2 12,5 

Công Ty Cổ Phần Intimex Bình Dương 8.787 -5,6 21,8 

Công Ty TNHH  Sản Xuất Và Thương Mại Cát Quế 8.199 75,4 -20,5 

CôNG TY Cổ PHầN PHúC SINH 7.925 30,2 36,4 

Công Ty TNHH Dakman Việt Nam 7.478 89,7 45,4 

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam 6.810 18,4 -0,6 

Công ty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam 6.294 104,2 146,2 

Công Ty TNHH URC Việt Nam 6.147 83,3 26,9 

Công ty cổ phần ĐTK 6.111 -12,5 -48,6 

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 5.428 -19,6 -20,1 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Minh Tiến  5.195 40,3 -14,5 

CN Công Ty CP Tập Đoàn Intimex Tại Buôn Ma Thuột 5.125 -20,7 17,6 

Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam  5.032 -47,4 222,6 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận 4.710 60,9 274,3 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê Outspan Việt Nam 4.526 -8,1 -30,2 

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoa Trang  - Gia Lai 4.047 -35,6 19,8 

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ dùng để tham khảo 

4. Mặt hàng thủy sản: 

2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 893 triệu USD, tăng 
2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 1/2017: Xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam có sự thay đổi, dẫn đầu là EU hiện chiếm 16% về lượng và 18,2% về kim ngạch. 
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Tiếp đến Nhật Bản chiếm 8,8% về lượng và 17,3% về kim ngạch; Mỹ lùi ở vị trí 
thứ 3 với thị phần chiếm 10,6% về lượng và 16,3% về kim ngạch; kế tiếp Hàn Quốc 
chiếm 8,6% về lượng và 9,6% về kim ngạch; Trung Quốc chiếm 9,5% về lượng và 8% 
về kim ngạch; ASEAN chiếm 13,8% về lượng và 7,7%; Braxin chiếm 4,7% về lượng và 
2,5% về kim ngạch; các thị trường khác chiếm 27,9% về lượng và 20,5% về kim ngạch 
trong tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 1/2017. 

Một số thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 1/2017 

Thị trường 
xuất khẩu 

Tháng 01/2017 Tỷ trọng (%) 
So T1/17 với 
T12/16 (%) 

So T1/17 với T1/16 
(%) 

Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(USD) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

Tổng 128.955,3 489.389.620 100 100 -28,4 -25,4 -18,9 -11,4 

EU 20.669,2 88.864.842 16,0 18,2 -26,0 -21,7 -14,8 1,4 

Nhật Bản 11.398,1 84.525.543 8,8 17,3 -17,1 -20,7 -2,8 10,5 

Mỹ 13.723,7 79.869.556 10,6 16,3 -35,1 -27,6 -36,8 -27,6 

Hàn Quốc 11.100,4 46.750.224 8,6 9,6 -18,0 -23,4 -12,3 -5,4 

Trung Quốc 12.253,3 39.243.963 9,5 8,0 -54,6 -44,9 -13,1 -26,1 

ASEAN 17.771,6 37.507.946 13,8 7,7 -13,2 -13,3 -31,2 -27,1 

Braxin 6.066,9 12.465.284 4,7 2,5 -9,5 -3,0 -7,3 26,7 

Hồng Kông 2.286,1 11.657.162 1,8 2,4 -13,5 -9,6 -23,1 -20,7 

Canada 1.884,9 11.098.517 1,5 2,3 -16,9 -17,2 -12,2 -3,1 

Mêhicô 5.441,4 9.347.578 4,2 1,9 -3,2 0,0 19,5 17,6 

Ôxtrâylia 1.626,3 8.110.766 1,3 1,7 -50,3 -56,8 -47,6 -39,1 

Nga 2.053,0 6.823.912 1,6 1,4 -38,5 -31,2 -23,0 -11,2 

Israel 1.201,5 5.375.294 0,9 1,1 -30,4 -25,2 61,2 117,2 

Đài Loan 1.714,4 5.102.680 1,3 1,0 -43,6 -43,0 -44,1 -39,8 

Côlômbia 3.047,7 4.252.713 2,4 0,9 -28,5 -25,7 -23,4 -30,4 

Pakistan 2.174,0 4.082.503 1,7 0,8 -33,2 -34,2 31,0 15,4 

A-rập Xêút 2.490,3 3.927.165 1,9 0,8 -25,8 -24,3 -8,9 -23,1 

UAE 1.130,1 2.862.815 0,9 0,6 -33,1 -24,9 -31,7 -35,7 

Nam Phi 457,0 2.564.566 0,4 0,5 88,4 83,8 508,9 1.448,8 

Thuỵ Sỹ 135,2 1.813.241 0,1 0,4 -47,5 -48,3 -37,5 -13,7 

Ai Cập 858,9 1.719.637 0,7 0,4 -47,6 -36,2 -39,3 -53,5 

Chilê 549,3 1.553.672 0,4 0,3 -9,9 -25,1 126,0 130,0 

New Zealand 247,9 1.544.031 0,2 0,3 -28,7 -21,0 14,4 34,6 

Ấn Độ 927,4 1.529.907 0,7 0,3 -41,4 -26,2 -23,7 -5,0 

Li Băng 489,7 1.337.859 0,4 0,3 -6,3 -17,1 -32,5 -31,6 

Đôminica 515,8 940.521 0,4 0,2 -18,5 -15,2 10,8 11,9 

Ucraina 366,2 933.053 0,3 0,2 -53,2 -42,4 -39,0 1,7 

Tuynidi 252,3 751.120 0,2 0,2 394,6 399,7 473,3 762,2 

Qatar 275,6 705.869 0,2 0,1 -32,8 -22,3 -20,3 3,0 

Costa Rica 358,7 683.036 0,3 0,1 -11,7 -12,0 -25,0 -25,1 

Gioócđani 353,2 680.884 0,3 0,1 -17,9 -25,2 -10,2 -12,1 

Pêru 309,0 676.310 0,2 0,1 -0,4 28,6 -17,2 -32,9 

Cô Oét 191,3 583.732 0,1 0,1 -5,9 5,6 -68,6 -44,5 

Xri Lanca 234,8 517.044 0,2 0,1 62,3 34,5 140,5 161,6 

Algiêri 262,0 479.140 0,2 0,1 -7,5 -6,8 89,5 85,6 

French Polinesia 50,5 440.013 0,0 0,1 25,7 97,7 0,0 0,0 

Môritiutx 108,9 425.036 0,1 0,1 -33,2 -6,6 18,8 70,2 

Camêrun 388,7 399.259 0,3 0,1 197,8 203,5 619,8 780,2 

Reunion 84,7 392.041 0,1 0,1 -44,0 -42,0 -48,7 -46,7 

Marốc 201,8 327.349 0,2 0,1 4,5 3,7 177,2 157,8 

Syri 102,0 315.690 0,1 0,1 385,7 474,0 419,1 568,1 

Martinique 55,2 287.855 0,0 0,1 -8,7 -0,6 18,8 29,0 

Về mặt hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 1/2017 
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Tôm đông lạnh và cá tra, basa tiếp tục là hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của 
Việt Nam, nhưng trong tháng 1/2017 xuất khẩu hai mặt hàng này không đạt được kết 
quả tốt:  

- Tôm đông lạnh giảm 11,5% về lượng và 8,4% về kim ngạch so với tháng 
12/2016 và giảm 27,3% về lượng và 26,4% về kim ngạch so với tháng 1/2016; 

- Cá tra, basa giảm 16,9% về lượng và 16% về kim ngạch so với tháng 12/2016; 
giảm 32% về lượng và 29,6% về kim ngạch so với tháng 1/2016. 

Do thiếu nguyên liệu, ngay từ đầu năm 2017, các nhà máy đang giảm công suất 
chế biến, thậm chí chỉ chạy khoảng 30% công suất.  

Tôm: Nguyên liệu tôm khan hiếm, giá tôm nguyên liệu cao hơn so với giá chào 
bán xuất khẩu, nhiều thị trường nhập khẩu tôm bắt đầu đẩy mạnh các rào cản kỹ thuật 
để bảo hộ sản xuất trong nước… tình trạng khan hiếm trong năm 2017 cao hơn các 
năm trước, do nhu cầu tiêu thụ từ thị trường Trung Quốc khá lớn, xuất khẩu sang thị 
trường này liên tục tăng mạnh. 

Ngành tôm Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD đến năm 2025. Việt Nam 
hiện là nước xuất khẩu tôm lớn thứ 3 thế giới và là nước xuất khẩu tôm sú lớn nhất thế 
giới. Năm 2014, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đã đạt 4 tỷ USD. Thủ tướng Phúc 
cho rằng ngành tôm có thể nỗ lực để đạt 10% GDP. Thủ tướng yêu cầu NHTW hướng 
dẫn các ngân hàng cung cấp tín dụng cho ngành tôm, đặc biệt là hoạt động sản xuất 
tôm giống công nghệ cao, và nhắc nhở các nhà xuất khẩu đa dạng hóa thị trường để 
tránh rủi ro phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ. 

5. Mặt hàng gạo: 

Lượng gạo xuất khẩu của nước ta sang các thị trường trên thế giới trong tháng 2 
năm 2017 ước đạt 450 nghìn tấn, tương đương với trị giá đạt 184 triệu USD; tăng 
33,4% về lượng và tăng 27,6% về trị giá so với tháng 1/2017; tuy nhiên giảm 5% về 
lượng và giảm 8% về trị giá so với tháng 2/2016. 

Như vậy, tính chung 2 tháng năm 2017 khối lượng gạo nước ta xuất khẩu ước 
đạt 787 nghìn tấn, trị giá 328 triệu USD; giảm 18,5% về lượng và giảm 21,4% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2016. 

Chủng loại gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 1 năm 2017: Lượng xuất khẩu các 
chủng loại gạo của nước ta sang các thị trường trên thế giới nhìn chung đều biến động 
theo xu hướng giảm so với tháng 12/2016; trong đó giảm mạnh nhất là gạo lứt giảm 
85,4%, tiếp đến là gạo thơm 68,5%, gạo đồ giảm 44,5%; duy chỉ có khối lượng xuất 
khẩu gạo nếp trong tháng tăng 56%. 

So với tháng 1/2016, trong tháng 1 đầu năm 2017 khối lượng xuất khẩu các mặt 
hàng gạo nếp, gạo thơm, gạo đồ, gạo lứt đểu giảm, với mức giảm dao động từ 26-
69%; duy chỉ có khối lượng xuất khẩu gạo trắng tăng 4,7%. 

Để đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong thời gian tới, ngoài tiếp tục củng cố, giữ vững 
thị phần các loại gạo có chất lượng trung bình trở lên tại các thị trường tập trung truyền 
thống như: Philippines, Malaysia, Indonesia, Timo Leste (gạo trắng hạt dài, thơm hoặc 
không thơm). Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu gạo chất lượng cao sang 
các thị trường Singapore, Malaysia, Timo Leste, Brunei (gạo trắng chất lượng cao, 
kích cỡ đồng đều). 
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Với thị trường Trung Quốc, từng bước đưa gạo có chất lượng, thương hiệu và 
có giá cao hơn vào các kênh phân phối chính thức, trực tiếp và bền vững (gạo trắng, 
gạo thơm, dẻo cơm; gạo nếp, gạo làm bún, bánh).  

Riêng khu vực thị trường châu Phi, Trung Đông, gạo chất lượng, chế biến sâu 
(gạo thơm, gạo đồ) được tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang Ai Cập, Algeri, Maroc, 
Cộng hòa Nam Phi, Angola, Mozambique, Bờ Biển Ngà.... 

Tại các thị trường mới và khó tính như châu Âu, châu Mỹ, sẽ đẩy mạnh xuất 
khẩu gạo chất lượng cao để tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
mà Việt Nam đã ký như FTA Việt Nam - EU… 

Cơ hội xuất khẩu sang các thị trường mới đang mở ra với doanh nghiệp Việt 
Nam, nhưng để đón được cơ hội này, doanh nghiệp cần lưu ý đến các vấn đề về văn 
hóa, phương thức kinh doanh, cách thức tiếp cận, nhu cầu sản phẩm của từng thị 
trường. 

Về thị trường xuất khẩu trong tháng 1/2017: Trung Quốc luôn duy trì vị trí đứng 
đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 26,4% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả 
nước và chiếm 29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 88.933 tấn, trị giá 41,8 triệu 
USD (tăng 44% về khối lượng và tăng 54% về giá trị so với cùng kỳ 2016). 

Tuy nhiên, so với tháng cuối năm 2016, thì lượng gạo xuất sang thị trường Trung 
Quốc lại sụt giảm mạnh tới 33% và kim ngạch giảm tới 31%. 

Đáng chú ý là thị trường Philippines – tuy đứng sau thị trường Trung Quốc 
nhưng đạt mức tăng trưởng rất mạnh tới 99% về lượng và tăng 88% về kim ngạch so 
với tháng cuối năm 2016, đạt 87.131 tấn, trị giá 33,1 triệu USD và so với cùng kỳ 2016 
cũng tăng tới 40% về khối lượng và tăng 23% về trị giá. 

Bờ biển Ngà nổi lên với mức tăng trưởng vượt bậc 2.276% về lượng và tăng 
1.794% về giá trị so với tháng 12/2016 (đạt 39.308 tấn, tương đương trên 17 triệu 
USD). So với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo xuất sang thị trường này cũng tăng trên 
12%, nhưng kim ngạch lại giảm 13%.     

Xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia liên tục sụt giảm, tháng 1 năm nay 
lượng gạo xuất khẩu giảm tới 39% so với cùng kỳ và giảm 33% so với tháng cuối năm 
ngoái; kim ngạch cũng giảm 47% so với cùng kỳ và giảm 34% so với cuối năm ngoái 
(đạt 14.298 tấn, tương đương 5,6 triệu USD).    

Ngoài ra, còn các thị trường nổi bật về tăng trưởng mạnh xuất khẩu gạo trong 
tháng 1/2017 là Brunei, Angola và Chi Lê. Cụ thể: xuất sang Brunei tăng 187% về 
lượng và tăng 126% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016 (đạt 2.151 tấn, trị giá 
836.100 USD); xuất sang Angola tăng 272% về lượng và tăng 136% về kim ngạch (đạt 
562 tấn, trị giá 212.618 USD);  sang Chi Lê tăng 291% về lượng và tăng 139% về kim 
ngạch (đạt 450 tấn, trị giá 165.900 USD).  

Top 30 doanh nghiệp xuất khẩu gạo đạt trị giá cao trong tháng 1 năm 2017 
(ĐVT: nghìn USD) 

Doanh nghiệp 
Tháng 
1/2017 

% so tháng 
1/2016 

Cty TNHH Tân Thạnh An 15.659 157,1 

Cty CP Quốc tế Gia 15.482 26,1 

Tổng Cty Lương Thực Miền Bắc 11.446 -55,2 

Cty CP Nông Sản Vinacam 8.316 245,8 

Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Gạo Thịnh 6.447 
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Doanh nghiệp 
Tháng 
1/2017 

% so tháng 
1/2016 

Cty CP Thương mại đầu tư Tín Thương  6.241 71,0 

Cty CP Tân Đồng Tiến 6.125 3,0 

Cty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang 4.753 329,3 

Cty CP Gentraco 4.468 89,1 

Cty CP Tập đoàn  INTIMEX 4.232 20,6 

Cty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang 4.024 -67,8 

Cty TNHH  MTV - Tổng Cty Lương Thực Miền Nam 3.509 -95,6 

Cty TNHH MTV Du lịch – Thương mại Kiên Giang 3.274 83,9 

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Tín  3.215 92,9 

Cty CP Xuất Nhập Khẩu và Hợp Tác Đầu Tư Vilexim 3.068 207,9 

Cty CP Phú Hưng 2.805 
 

Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng 2.704 55,7 

CN Đầu  tư và Phát Triển ĐBSCL-Tổng Cty Lương Thực Miền Nam 2.681 0,7 

Cty CP Hiệp Lợi 2.663 20,8 

Cty TNHH Dương Vũ 2.237 154,8 

Cty Lương Thực Tiền Giang 2.227 158,6 

Cty CP Xuất nhập khẩu Thuận Minh 2.167 -50,3 

Cty TNHH Lương Thực Phương Đông 1.975 -74,9 

Cty CP Tập Đoàn Lộc Trời 1.846 79,4 

Cty CP Đầu tư Vĩnh Phát 1.462 28,7 

Cty CP Lương Thực Bình Định 1.410 26,5 

Cty Lương thực Long An 1.123 -72,6 

Cty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh 1.113 -7,4 

Cty LD sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo 1.054 
 

Cty TNHH Lương Thực Tấn Vương 1.024 73,9 

Sô liệu thống kê sơ bộ, chỉ mang tính tham khảo 

Xuất khẩu nông, thủy sản sang Nhật Bản có nhiều tiềm năng 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng 
nông, thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong tháng 1 năm 2017 đạt 110,2 triệu USD, 
giảm 20,6% so với tháng trước; nhưng tăng 9,3% so với tháng 1 năm 2016. 

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy 
sản lớn của nước ta, tuy là một trong những thị trường khó tính, đòi hỏi các tiêu chuẩn 
cao về vệ sinh an toàn thực phẩm. Song, nếu biết tận dụng cơ hội và bảo đảm các tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm, đây chính là thị trường tiềm năng 
lớn trong tương lai đối với mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu. Xu hướng xuất khẩu 
các mặt hàng thủy sản, hàng rau quả và cao su…tăng cao trong tháng đầu năm nay 
sang thị trường Nhật Bản so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản năm 2016- 2017 

(ĐVT: nghìn USD) 
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Về chủng loại xuất khẩu: 

Trong tháng đầu năm 2017, các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu của Việt 
Nam sang Nhật Bản gồm 7 mặt hàng chính là: các mặt hàng thủy sản, cà phê, hàng 
rau quả, hạt tiêu, hạt điều, cao su, sắn và các sản phẩm về sắn. 

Trong đó, hàng thủy sản hiện là mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị 
trường Nhật Bản, chiếm 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, đạt 84,7 triệu USD, 
giảm 20,6% so với tháng 12/2016; nhưng tăng 10,2% so với tháng 1 cùng kỳ năm 
ngoái. 

Nhật Bản luôn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của nước ta với tỷ trọng ổn 
định ở mức trên dưới 20% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây mức tăng trưởng có phần giảm hơn so với những năm trước, trong năm 
2016 xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản chỉ tăng 6,2% so với năm 2015. 
Tôm, cá ngừ, cá hồi là 3 loại thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản nhiều nhất. 
Ngoài ra, Nhật Bản còn nhập khẩu một số loại thủy sản khác như: bạch tuộc, ghẹ, cua, 
chả cá… 

Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này tăng trưởng vẫn 
còn hạn chế là do chịu áp lực cạnh tranh với các thị trường xuất khẩu lớn khác, giá 
xuất khẩu hạ, biến động của đồng Yên… thì nguyên nhân chủ yếu là do Nhật Bản 
ngày càng áp dụng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 
các mặt hàng thủy sản. 

Do đó, để có thể vượt qua những khó khăn, rào cản và tăng thị phần tại thị 
trường Nhật Bản trong thời gian tới, các cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp thủy 
sản trong nước cần sớm hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển 
công nghiệp chế biến và dịch vụ nghề cá, hình thành các trung tâm nghề cá lớn tại một 
số trọng điểm ven biển và đồng bằng Nam Bộ. Các doanh nghiệp chế biến và xuất 
khẩu thuỷ sản không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm xuất sang thị trường Nhật 
Bản, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và các qui định mới về bảo 
vệ môi trường của Nhật Bản.  

Đa dạng cơ cấu thuỷ sản chế biến đồng thời phát triển một số loại thủy sản chủ 
lực mang tính đặc trưng của Việt Nam, có giá trị và sức cạnh tranh cao. Cụ thể là tăng 
tỉ trọng xuất khẩu hàng thuỷ sản tươi sống, giảm tỉ trọng hàng đông lạnh vì trên thị 
trường Nhật Bản, hàng tươi sống thường có giá cao hơn các loại khác từ 20 – 25 % và 
phù hợp với đặc điểm tiêu dùng của thị trường Nhật Bản.  

Ngoài ra còn phải tăng tỉ trọng hàng thuỷ sản cao cấp và hàng thuỷ sản ăn liền. 
Về hậu cần đầu vào cho xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản, đồng thời với phát triển 
khai thác xa bờ hợp lý, ổn định khai thác vùng ven bờ, phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ 
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sản, đa dạng hình thức nuôi và cơ cấu giống nuôi, nhất là nuôi trên biển, nhằm khai 
thác tiềm năng còn lớn. Định hướng hậu cần đầu vào còn góp phần quan trọng bảo vệ 
nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái ven biển bền vững phù hợp với các qui 
định mới về nhập khẩu thủy sản của các quốc gia nói chung, Nhật Bản nói riêng. 

Riêng đối với sản phẩm tôm – mặt hàng xuất lớn nhất vào Nhật Bản hiện nay, 
doanh nghiệp cần nỗ lực và đầu tư hơn nữa để kiểm soát Trifluralin (một loại hóa chất 
có nguồn gốc từ thuốc diệt cỏ được dùng để trị bệnh cho tôm nuôi)… 

Cà phê là mặt hàng nông sản lớn thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 
trong tháng 1 năm 2017, đạt 14,1 triệu USD, giảm 27,3% so với tháng 12/2016; nhưng 
tăng 4% so với tháng 1 cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 1 
năm 2017 đạt bình quân 2.286 USD/tấn, tăng 1,6% so với tháng 12/2016 và tăng 
24,4% so với tháng 1/2016. 

Mặt hàng cà phê xuất khẩu Việt Nam đã được người tiêu dùng Nhật Bản sử 
dụng nhiều hơn trong thời gian qua, nhưng đây cũng là thị trường yêu cầu cao đối với 
mặt hàng thực phẩm và đồ uống xuất khẩu. Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu 
cà phê vào Nhật Bản, doanh nghiệp trong nước cần tìm hiểu kỹ những quy định trong 
quá trình nhập khẩu. Ngoài ra, các sản phẩm cà phê nhập từ Việt Nam phải ghi rõ 
nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và thành phần sản phẩm. 

Đáng chú ý, hàng rau hoa quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt kim 
ngạch lớn thứ 3 trong tháng 1 năm 2017 có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 
ngoái, đạt hơn 6 triệu USD, giảm 10,4% so với tháng 12/2016, nhưng tăng 26,3% so 
với tháng 1/2016. 

Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu rau và hoa quả lớn thứ 2 của Việt 
Nam (sau Trung Quốc). Lượng tiêu thụ các loại hoa quả như chuối, dứa, xoài, bơ tăng 
đáng kể qua mỗi năm. Việt Nam được hưởng nhiều ưu đãi về thuế khi xuất khẩu hàng 
hóa sang Nhật từ khi ký Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam –Nhật Bản. Một số loại trái 
cây của Việt Nam đã tạo được thương hiệu tốt trên thị trường Nhật Bản như: Xoài cát 
Hòa Lộc, sầu riêng Chín Hòa, bưởi năm roi… 

Ngoài ra, trong tháng 1 năm 2017 Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng nông 
sản khác sang thị trường Nhật Bản đạt trị giá cao như: hạt tiêu, hạt điều, cao su ; với 
giá xuất khảu bình quân đạt lần lượt là 10.166 USD/tấn, 8.753 USD/tấn, 1.850 
USD/tấn; so với cùng cùng kỳ năm 2016 giá biến động lần lượt là giảm 14,2%, tăng 
13,1% và tăng 43,4%. 

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong tháng 1/2017 
(ĐVT: nghìn USD) 

Tên hàng Tháng 1 năm 2017 % so tháng 12/2016 % so tháng 1/2016 

Tổng 110.179 -20,6 9,3 

Hàng thủy sản 84.690 -20,6 10,2 

Cà phê 14.148 -27,3 4,0 

Hàng rau quả 6.017 -10,4 26,3 

Hạt tiêu 1.982 -0,5 -21,1 

Hạt điều 1.663 -17,2 1,4 

Cao su 1.658 -9,0 67,1 

Sắn và các sản phẩm từ sắn 20 
 

-95,3 

- Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu theo mặt hàng.  

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủy sản đạt kim ngạch lớn sang Nhật Bản 
trong tháng 1/2017 (ĐVT: nghìn USD) 
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STT Doanh nghiệp 
Tháng 1 năm 

2017 
% so tháng 

1/2016 

1 Cty CP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang 5.921 114,2 

2 Cty CP Hải Việt 3.697 84,8 

3 Cty CP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 3.662 27,5 

4 Cty CP Thực Phẩm Trung Sơn 3.626 93,5 

5 Cty CP Thực Phẩm Sao Ta 2.988 -2,0 

6 Cty CP Thực Phẩm Xuất Khẩu Trung Sơn Hưng Yên 2.632 -43,1 

7 Cty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh 2.549 85,0 

8 Cty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản và XNK Quốc Việt 2.368 130,9 

9 Cty TNHH thủy sản Đông Hải 1.941 52,5 

10 Cty CP   Thủy Sản Cổ Chiên 1.914 -13,8 

11 Cty CP XNK Thủy Sản Miền Trung 1.814 50,0 

12 Cty TNHH hải sản Thanh Thế 1.752 -18,0 

13 Cty CP Thực Phẩm Gn 1.715 -13,2 

14 Cty TNHH Thực Phẩm Amanda (Việt Nam). 1.673 -10,6 

15 Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nam 1.573 59,9 

16 Cty CP SàI GòN FOOD 1.453 -45,6 

17 Cty CP Thủy Sản Thông Thuận “ Cam Ranh 1.402 28,1 

18 Cty CP thuỷ sản và thương mại Thuận Phước 1.381 35,6 

19 Cty TNHH Hải Nam 1.301 30,3 

20 Cty TNHH   Thủy Sản Quang Minh 1.181 381,2 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch lớn sang Nhật Bản trong 
tháng 1/2017 (ĐVT: nghìn USD) 

STT Tên doanh nghiệp 
Tháng 
1/2017 

% so tháng 
1/2016 

1 Cty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk 2.899 125,2 

2 Cty CP Intimex Mỹ Phước 2.563 14,7 

3 Cty CP INTIMEX ĐắK NôNG 1.415 48,4 

4 CN Cty CP Tập Đoàn Intimex Tại Buôn Ma Thuột 1.270 3.828,9 

5 CHI NHáNH Cty TNHH Cà phê Vĩnh An tại Đồng Nai 1.022 101,1 

6 Cty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam 722 -56,0 

7 Cty CP Intimex Bình Dương 600 
 

8 Cty TNHH Hồ Phượng 545 
 

9 Cty TNHH Dakman Việt Nam 502 310,3 

10 Cty CP Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Intimex Nha Trang 492 -60,4 

11 Cty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam 374 -56,8 

12 Cty TNHH Thương Phẩm ATLANTIC Việt Nam 304 84,8 

13 Cty TNHH Nestlé Việt Nam 270 
 

14 Cty TNHH  VOLCAFE VIệT NAM 242 
 

15 Cty TNHH INSTANTA Việt Nam 208 -7,7 

16 Cty TNHH OLAM VIệT NAM 195 -56,1 

17 Cty TNHH Một thành viên Cà phê Thắng Lợi 125 -45,1 

18 Cty TNHH Như Tùng 124 -46,1 

19 Cty TNHH thương mại và chế biến LOUIS DREYFUS COMPANY VN 57 
 

20 Cty TNHH  Sản Xuất Và Thương Mại Cát Quế 54 
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hàng rau hoa quả đạt kim ngạch lớn sang Nhật Bản 

trong tháng 1/2017 (ĐVT: nghìn USD) 

STT Doanh nghiệp 
Tháng 1 

năm 2017 
% so tháng 

1/2016 

1 Cty TNHH Đà Lạt HASFARM 1.188 -7,4 

2 Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu 786 -19,0 

3 Cty TNHH MTV thương mại Vinh Danh 707 
 

4 Cty CP Thực Phẩm Sao Ta 511 133,5 

5 Cty TNHH Thực phẩm Đà Lạt- Nhật Bản 457 45,7 

6 Cty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Hàng Ngày Đà Lạt 440 159,5 
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STT Doanh nghiệp 
Tháng 1 

năm 2017 
% so tháng 

1/2016 

7 Cty TNHH PACIFIC 278 55,4 

8 Cty TNHH APOLLO 249 20,1 

9 Cty TNHH HATCHANDO Việt Nam 180 23,3 

10 Cty TNHH Cung ứng Nông Nghiệp Lâm Đồng 165 64,7 

11 Cty CP Thực Phẩm Dân ôn 158 
 

12 Cty TNHH Thụy Hồng Quốc Tế 138 258,8 

13 Cty CP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản 135 
 

14 Cty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải (Cofidec) 135 -38,6 

15 Cty CP Yên Thành 128 83,5 

16 Cty CP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây 124 -35,9 

17 Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mt 107 
 

18 Cty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt 105 19,7 

19 Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Minh Bảo 99 
 

20 Cty TNHH Thực Phẩm Asuzac Đà Lạt 96 -19,0 

3. Đánh giá triển vọng, dự báo và đề xuất 

+ Những thuận lợi xuất khẩu hàng nông, thủy sản sang thị trường Nhật Bản hiện 
nay: 

Xuất khẩu hàng qua Nhật đang mở rộng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt 
Nam tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường Nhật Bản. Có được điều này là từ ba lý 
do chính sau: 

Thứ nhất: sự hỗ trợ của Hiệp định Đối tác kinh tế Việt – Nhật. Thời gian qua, Việt 
Nam và Nhật Bản đã ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế quan trọng như Hiệp định Đối tác 
kinh tế Việt - Nhật (VJEPA) được triển khai đồng bộ vào năm 2010 đến nay. Điểm 
quan trọng của thỏa thuận này là việc giảm thuế mạnh mẽ các mặt hàng nông sản xuất 
khẩu vào Nhật Bản như trong số 2.020 dòng thuế nông sản, Nhật Bản đã xóa bỏ ngay 
đối với 784 dòng, chiếm 36% tổng số dòng thuế nông sản và chiếm 67,6% giá trị hàng 
xuất khẩu của Việt Nam. Theo lộ trình VJEPA, đến năm 2020 sẽ có trên 800 dòng sản 
phẩm nông sản và thủy sản Việt Nam vào Nhật với thuế suất 0%. Cụ thể, năm 2014 sẽ 
có gừng, chuối, xoài, đậu tương; đến năm 2016 có tiêu, rau chân vịt, ngô…Các dòng 
thuế có lộ trình giảm từ 3 đến 5 năm, bao gồm 14 sản phẩm có nhiều tiềm năng xuất 
khẩu, như: đậu tương, cùng các loại hoa quả là sầu riêng, chôm chôm…  

Thứ hai: sự ưa chuộng nông sản nhiệt đới của thị trường Nhật. Do sự khác biệt 
giữa các mùa vụ, khác biệt về chủng loại rau quả do khác biệt về vùng khí hậu, sở 
thích của người Nhật đối với hoa quả có vị ngọt và đặc biệt là hiện nay nhận thức của 
người tiêu dùng với lợi ích sức khỏe của họ nên các mặt hàng như chuối, dứa, đu đủ, 
xoài và bơ rất được thị trường Nhật Bản ưa chuộng. 

Thứ ba: nhu cầu nhập khẩu nông sản của Nhật gia tăng. Nhu cầu về mặt hàng 
nông sản của Nhật ngày càng tăng do tỷ lệ nông nghiệp ngày càng nhỏ đi trong cơ cấu 
GDP của Nhật, từ gần 13% năm 1960 xuống chỉ còn hơn 1% năm 2012. Do vậy, tỷ lệ 
đảm bảo tự cấp lương thực ở Nhật cũng giảm mạnh trong nhiều năm qua. Gần đây, 
Nhật đã nới lỏng hơn một số tiêu chí về dư lượng kháng sinh đối với gạo nhằm tăng 
lượng nhập khẩu gạo so với trước đây. Ngoài ra, việc Nhật Bản tham gia đàm phán 
Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ làm giảm đáng kể các mức thuế 
cao “khủng khiếp” mà Nhật hiện đang áp dụng với một số mặt hàng nhập khẩu như 
778% đối với gạo, 328% với đường và 218% với sữa bột.   

+ Thách thức và khó khăn: 
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Tuy thuận lợi rất nhiều nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn 
khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản như: bị hạn chế về chất lượng sản 
phẩm, có ít công ty có đủ điều kiện để xuất hàng qua Nhật và số lượng sản phẩm xuất 
được lại không nhiều.  

Mặt khác, thị trường Nhật cũng là một thị trường rất khó tính. Chỉ một sơ suất 
nhỏ cũng khiến tất cả các mặt hàng cùng loại từ Việt Nam bị cấm.  

Nhật Bản khi nhập hàng nông, thủy sản không chỉ đơn thuần xem kết quả xét 
nghiệm tồn dư về thuốc bảo vệ thực vật hoặc dư lượng kháng sinh mà còn muốn biết 
việc trồng trọt, nuôi trồng đó theo kỹ thuật nào, bón những loại phân gì, xử lý sâu bệnh 
ra sao…  

Vì vậy, để tăng lượng xuất khẩu sang thị trường này cần lưu ý đến bao bì, khâu 
vận chuyển để trái cây không bị hư hỏng. Đặc biệt phải quan tâm tới chất lượng sản 
phẩm. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn GAP là một tiêu chí không thể thiếu khi nông sản 
vào Nhật. 

Ngoài ra, để hàng Việt dễ thâm nhập vào Nhật, theo các doanh nghiệp Nhật Bản, 
nếu doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam, sản xuất hàng ngay tại Việt Nam rồi lại 
xuất khẩu sang Nhật Bản thì sẽ thuận lợi hơn vì có sự am hiểu thị trường và thủ tục, 
tiêu chuẩn với hàng nhập khẩu. Đây cũng là xu hướng các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Nhật Bản đang chú ý.  

Quý I/2017: Kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản tới Bỉ  dự kiến tăng mạnh 
Nhu cầu nhập khẩu hàng nông thủy sản của Bỉ hiện vẫn tăng, ước tính quý I/2016 

xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ đạt 115 triệu USD, tăng 77,1% so 
với quý I/2016. 

Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông thủy sản tới Bỉ, ngoài việc tăng cường sự hiện 
diện của sản phẩm thông qua các hội chợ một cách thường xuyên, doanh nghiệp Việt 
Nam cần chuyển mình một cách mạnh mẽ, từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về 
năng suất, chất lượng để giữ được chữ tín trên thị trường Bỉ.  

1.Tình hình xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ tháng 1/2017 

Kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của Việt Nam tới Bỉ 2016-2017 

 
Tháng 1/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ đạt 

40,6 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 1/2016 tăng 94,1% nhưng giảm 27,3% so với 
tháng 1/2016. Trong tháng 1/2017, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản 
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của Việt Nam tới Bỉ đều tăng trưởng tốt so với tháng 1/2016; còn so với tháng 12/2016 
chỉ có hạt điều là mặt hàng đạt tốc độ tăng mạnh; còn các mặt hàng khác đều giảm. 

Nông thủy sản của Việt Nam xuất khẩu tới Bỉ tháng 1/2017 
Mặt hàng Tháng 1/2017 So T1/17 với T1/16 (%) So T1/17 với 

T12/16 (%) 
Tỷ trọng (%) 

Tổng 40.650.816 94,1 -27,3 100 

Cà phê 27.956.348 166,2 -30,8 68,8 

Hàng thủy sản 10.893.642 12,9 -18,5 26,8 

Hạt điều 912.874 49,1 96,7 2,2 

Hạt tiêu 887.952 536,9 -46,8 2,2 

Cà phê là mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu lớn nhất tới Bỉ, kim ngạch xuất 
khẩu trong tháng 1/2017 đạt 27,9 triệu USD, tăng 166,2% so với tháng 1/2016 nhưng 
giảm 30,8% so với tháng 12/2016; cà phê chiếm 68,8% trong tổng xuất khẩu nông thủy 
sản của Việt Nam tới Bỉ trong tháng 1/2017. 

Nằm trong khu vực khí hậu ôn đới không thích hợp cho việc trồng cây cà phê, do 
đó Bỉ hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Bỉ là nước nhập khẩu cà phê lớn thứ 4 của 
EU, chiếm 7% tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của toàn EU. 

Các nước đang phát triển là nguồn cung cấp chính cà phê cho Bỉ, chiếm 70% 
sản lượng nhập khẩu cà phê của nước này. Việt Nam là nước cung cấp cà phê lớn 
thứ 2 của Bỉ (đối với mã 0901), chiếm 10,2% tổng thị phần nhập khẩu cà phê của nước 
này. 

Tiêu thụ Theo Tổ chức Cà phê Thế giới, mức tiêu thụ cà phê của Bỉ chiếm 4% thị 
phần của toàn EU. Trung bình mỗi năm một người dân Bỉ tiêu thụ 8,8 kg cà phê, với 
mức tăng trưởng tiêu thụ hàng năm chỉ khoảng 0,5%, Bỉ chủ yếu sử dụng hai loại cà 
phê chính là cà phê chè (Arabica) chiếm 75% và cà phê vối (Robusta) chiếm 25%. 

Xuất khẩu cà phê của Bỉ được thực hiện theo hình thức tái xuất. Cà phê được Bỉ 
nhập chủ yếu từ các nước đang phát triển, sau đó bán lại cho một quốc gia khác trong 
hoặc ngoài EU, trong đó thị trường xuất khẩu chủ yếu là Đức và Pháp.  

Giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 1/2017 tới Bỉ đạt 
2.143 USD/tấn, tăng 11,8% so với năm 2016.  

35 DN xuất khẩu cà phê tới Bỉ trong tháng 1/2017  
STT Tên doanh nghiệp Trị giá (nghìn USD) 

1 Cty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk 3.635 

2 Cty Cổ Phần Intimex Mỹ Phước 3.076 

3 Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Intimex Nha Trang 2.220 

4 Cty TNHH VOLCAFE Việt Nam 2.207 

5 Cty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX 2.089 

6 Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cát Quế 1.783 

7 Cty TNHH Vĩnh Hiệp 1.446 

8 Cty Cổ Phần Intimex Bình Dương 1.394 

9 Cty TNHH Armajaro Việt Nam 1.097 

10 Cty Cổ PHầN INTIMEX Đắk Nông 883 

11 Cty TNHH Minh Huy 870 

12 Cty TNHH Mercafe Việt Nam 747 

13 Cty TNHH Nestlé Việt Nam 693 

14 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoa Trang - Gia Lai 536 

15 Cty TNHH Pacorini Việt Nam 465 

16 Cty Cổ Phần Intimex Đà Nẵng 458 

17 Cty cổ phần ĐTK 452 

18 Cty TNHH Trung Hiếu 441 
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19 Cty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận 431 

20 Cty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam 430 

21 Cty CP Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Đà Lạt 428 

22 Cty Cổ Phần Phúc Sinh 317 

23 Cty Cổ Phần Tổng Cty Tín Nghĩa 303 

24 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Minh Tiến 272 

25 Doanh nghiệp tư nhân Loan Bang 263 

Hàng thủy sản là mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu lớn thứ hai tới Bỉ với kim 
ngạch trong tháng 1/2017 đạt 10,8 triệu USD, tăng 12,9% so với tháng 1/2016; nhưng 
giảm 18,5% so với tháng 12/2016; hàng thủy sản chiếm 26,8% trong tổng xuất khẩu 
nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ trong tháng 1/2017. 

Yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn chất lượng thủy sản tại các thị trường lớn như 
EU, Mỹ, Nhật Bản…gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Do đó, 
việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có Bỉ là cần thiết.  

Bỉ  còn đóng vai trò là cầu nối cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường 
EU, bởi Bỉ được xem như trung tâm phân phối hàng hóa nhập khẩu chính của châu 
Âu. Phần lớn hàng hóa sau khi nhập khẩu vào Bỉ sẽ được tái xuất, nên thông qua thị 
trường Bỉ, các doanh nghiệp sẽ có thể tiếp cận được nhiều hơn tới các thị trường khác 
trong khu vực châu Âu và hàng hoá sẽ thâm nhập được nhiều hơn trong đó có thủy 
sản của Việt Nam. 

        50 DN xuất khẩu thủy sản tới Bỉ trong tháng 1/2017 (ĐVT: nghìn USD) 
Tên doanh nghiệp Trị giá  Tên doanh nghiệp Trị giá 

Cty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản 
Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt 

1.298 Cty TNHH 1tv Chế Biến Thủy Hải Sản Xuất 
Nhập Khẩu Thiên Phú 

130 

Cty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng 923 Cty Cổ Phần Kiên Hùng 128 

Cty CP Chế Biến Và Dịch Vụ Thủy Sản Cà Mau 857 Cty TNHH 1tv Chế Biến Thủy Sản Hoàng Long 127 

Cty CP Vĩnh Hoàn 755 Cty TNHH Highland Dragon 112 

Cty TNHH Hải Vương 596 Cty TNHH Ngọc Tùng 103 

Cty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ 421 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngọc Anh 98 

Cty CP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản 409 Cty TNHH Thực Phẩm Việt 95 

Cty CP Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang 304 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm á Châu 84 

Cty Cổ Phần Thủy Sản Bạc Liêu 265 Cty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long 81 

Cty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu 256 Cty TNHH Chế Biến Thủy Sản Và TP Thành Hải 79 

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung 235 Cty Cổ Phần Thực Phẩm Agrex Saigon 74 

Cty CP Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền 215 Cty TNHH Thương Mại Thủy Sản Nguyễn Chi 73 

Cty Cổ Phần Nha Trang Seafoods - F17 191 Cty TNHH Thông Thuận 73 

Cty CP Thủy Sản Bình Định 183 Cty Cổ Phần Foodtech 72 

Cty TNHH 1tv Espersen Việt Nam 182 Cty TNHH Tín Thịnh 68 

Cty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn 172 Cty CP Thủy Sản Ntsf 68 

Cty TNHH CB Thủy Sản Và XNK Trang Khanh 171 Cty TNHH Huy Nam 67 

Cty TNHH Minh Đăng 171 Cty TNHH 1tv Chế Biến Thủy Sản Và XNK Ngô Bros 65 

Cty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam  163 Cty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hợp Tấn 63 

Cty Cổ Phần Thực Phẩm Gn 155 Cty Cổ Phần Hùng Vương 60 

Cty CP Chế Biến Thủy Sản Tài Kim Anh 147 Cty CP Thủy Đặc Sản 59 

Cty TNHH Thủy Sản Camimex 145 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu An Tuấn 57 

Cty CP Nam Việt 145 Cty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang 51 

Cty TNHH Đại Thành 132 Cty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Thanh Hóa 45 

Cty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức 131 Cty TNHH Hải Nam 43 

Cà phê và hàng thủy sản là hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất tới Bỉ ; tiếp đến hạt 
điều và hạt tiêu là mặt hàng lớn thứ 3 và 4 của Việt Nam tới Bỉ; kim ngạch xuát khẩu 
hạt điều trong tháng 1/2017 đạt 912 nghìn USD, tăng 49,1% so với tháng 1/2016 và 
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cũng tăng rất mạnh 96,7% so với tháng 12/2016; hạt điều chiếm 2,2% trong tổng xuất 
khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ trong tháng 1/2017. 

Giá hạt điều xuất khẩu bình quân trong tháng 1/2017 tới Bỉ đạt 9.509 USD/tấn, 
tăng 22,69% so với tháng 1/2016.  

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 1/2017 đạt 887 nghìn USD, tăng 
536,9% so với 1/2016 nhưng giảm 46,8% so với tháng 12/2016; hạt tiêu chiếm 2,2% 
trong tổng xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ trong tháng 1/2017. 

Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân trong tháng 1/2017 tới Bỉ đạt 10.325 USD/tấn, 
giảm 3,73% so với tháng 1/2016.  

Gạo là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 5 tới Bỉ và cũng là mặt hạng đạt mức kim 
ngạch thấp nhất, nhưng trong tháng 1/2017 không có lô hàng nào xuất khẩu tới thị 
trường này. 

2. Đánh giá triển vọng, dự báo và đề xuất hàng nông thủy sản tới Bỉ 

Quý I/2017, xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam tới Bỉ ước đạt 115 triệu 
USD, tăng 77,1% so với quý I/2016. 

Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều qua các cảng biển và cảng hàng không của 
Bỉ để tới khu vực Châu Âu. Nếu mặt hàng nào đã thành công tại thị trường Bỉ thì sẽ 
thành công trong thâm nhập thị trường EU nói chung. Điều đó cũng đồng nghĩa với 
việc tất cả các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ thuật, yêu cầu cao về chất 
lượng hàng hóa... đều được đặt ra một cách nghiêm khắc. 

Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông thủy sản tới Bỉ, ngoài việc tăng cường sự 
hiện diện của sản phẩm thông qua các hội chợ một cách thường xuyên, doanh nghiệp 
Việt Nam cần chuyển mình một cách mạnh mẽ, từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh 
về năng suất, chất lượng để giữ được chữ tín trên thị trường Bỉ nói riêng và thị trường 
Liên minh Châu Âu (EU) nói chung. 

Và điều quan trọng là  nâng cao chất lượng, Bỉ cũng như các nước EU mặc dù 
chấp nhận giá rất cao, nhưng cũng có những yêu cầu hết sức khắt khe về chất lượng 
sản phẩm, kèm theo đó là chế độ hậu mãi và cam kết rõ ràng. 

Triển vọng xuất khẩu cà phê - mặt hàng lớn nhất của Việt Nam tới Bỉ: Nằm 
trong số 10 đối tác nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, Bỉ sẽ là thị trường đầy 
tiềm năng để các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam hướng tới. Quan hệ 
thương mại đang tiến triển rất tốt giữa hai quốc gia cũng là lý do để các doanh nghiệp 
xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng cường xuất khẩu hơn nữa tới thị trường này. Cà phê 
Trung Nguyên là một điển hình, được Hiệp hội doanh nghiệp Bỉ giúp đỡ giới thiệu, tìm 
kiếm một số nhà phân phối thực phẩm hàng đầu ở Bỉ để thiết lập kênh phân phối sản 
phẩm cà phê Trung Nguyên vào các thị trường Bỉ, Hà Lan, Séc, Hungary... Đồng thời 
đã ký kết hỗ trợ đào tạo về nhân sự dành cho nhân viên của công ty Trung Nguyên 
bằng các khóa học đào tạo ngắn hạn tại Bỉ và Việt Nam.    

Cà Phê Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các nước nhập 
khẩu chính Cà phê của Việt Nam:  Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản, Bỉ, Hàn Quốc, 
Pháp, Vương quốc Anh và Liên bang Nga. Thứ  vàng đen này  của Việt Nam đã nhận 
được sự đón nhận của người tiêu dùng khắp năm châu.  

Các thị trường nhập khẩu Cà phê của Việt Nam có xu hướng ngày càng phát 
triển về sản lượng. Điều này mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp Cà phê Việt 
Nam. 
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Nhìn chung, Cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới đã có một vị thế quan 
trọng, tuy nhiên muốn giữ vững và phát triển vị thế của thương hiệu  “Made in 
Vietnam” này đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nông dân – doanh nghiệp – 
nhà nước, trong việc nâng cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm từ khâu 
trồng trọt, thu hoạch đến chế chế biến.  

THÔNG TIN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

Giới đầu tư Nhật Bản quan tâm đặc biệt đến nông sản Việt 

Nằm trong khuôn khổ chương trình kết nối doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam 
trong lĩnh vực nông nghiệp do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) các 
doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã có buổi gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tham 
dự có 20 doanh nghiệp Nhật Bản và 80 doanh nghiệp Việt Nam. 

Các sản phẩm nông sản doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm chủ yếu là đặc sản 
của Việt Nam như tỏi đen, củ quả sấy khô, các sản phẩm rau sạch, củ quả sạch… Ông 
Hiroshi cho biết các sản phẩm nông sản chất lượng cao sẽ có nhiều tiềm năng xuất 
khẩu tại thị trường Nhật Bản. 

Tuy nhiên, giới đầu tư Nhật Bản vẫn đang gặp nhiều khó khăn về mặt chính sách 
khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là trở ngại chính khiến nguồn 
vốn của Nhật Bản đưa vào lĩnh vực này còn chưa nhiều. “Nếu muốn số lượng doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp tại Việt Nam tăng lên thì cần giải quyết các 
vấn đề về đất và đẩy nhanh thời gian thực hiện các thủ tục hành chính", Phó trưởng 
đại diện JETRO kiến nghị. 

Về vấn đề này, chính doanh nghiệp tại Việt Nam cũng gặp khó khăn. Ông 
Nguyễn Danh Nhân cho rằng, trong sản xuất nông nghiệp, đất đai là một yếu tố then 
chốt và nếu không có diện tích đất đủ lớn thì doanh nghiệp không thể mở rộng quy mô 
và tìm kiếm các đối tác lớn hơn. Đây là một trong những hạn chế lớn nhất của doanh 
nghiệp Việt Nam trong thời điểm hiện tại. 

Cơ hội cho trái cam Việt Nam tiếp cận thị  trường Indonesia 

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết, cam nhập khẩu từ nước ngoài hiện 
đang chiếm ưu thế so với cam nội địa tại thị trường Indonesia. 
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Loại cam được nhập vào Indonesia chủ yếu gồm cam/quýt từ Trung Quốc, cam 
Navel từ Úc, cam từ Ai Cập, Thổ Nhỹ Kỳ, Mỹ và cam Kinnow từ Pakistan. 

Nguyên nhân chính là do cam trong nước có chất lượng và hình thức kém hơn 
so với cam nhập khẩu (kém ngọt và vỏ xấu), ngoài ra cam nhập khẩu được bán với giá 
hết sức cạnh tranh, không đắt hơn nhiều so với cam nội địa (28.000 IDR/kg cam nhập 
so với 24.000 IDR/kg cam nội địa) cũng khiến các hộ nông dân tại Indonesia gặp nhiều 
bất lợi. 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp Indonesia vẫn đang áp dụng một số rào cản kỹ thuật 
nhằm bảo vệ các doanh nghiệp trong nước như quy định cảng nhập khẩu và một số 
biện pháp nhằm cân đối cung cầu. Trong thời gian tới, dự kiến Bộ sẽ đưa ra chiến dịch 
kêu gọi người dân ủng hộ tiêu dùng hàng trong nước. 

Theo đánh giá của Thương vụ, đây sẽ là cơ hội tiếp cận thị trường Indonesia cho 
các sản phẩm nông sản nói chung và cam Việt Nam nói riêng. Đây cũng là cơ hội tốt 
để các doanh nghiệp xuất khẩu cam trong nước nghiên cứu, tìm hiểu, mở rộng thị 
trường xuất khẩu sang Indonesia trong thời gian tới. 

Canada tài trợ Việt Nam 15 triệu đôla CAD đẩy mạnh an toàn thực phẩm 

Chiều 27/2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 
Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng Nông 
nghiệp và Nông sản Thực phẩm Canada, Lawrence MacAulay.  

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Canada Lawrence Macaulay cho biết, Canada sẽ 
sớm tài trợ dự án “An toàn cho tăng trưởng” với khoảng 15 triệu đôla Canada với Việt 
Nam. Đây là dự án tiếp nối dự án “Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản, thực 
phẩm” đã được thực hiện trong giai đoạn 2008- 2014. 

Các mặt hàng nông sản thực phẩm và hải sản xuất khẩu chủ lực của Canada 
sang Việt Nam gồm hải sản, bột mì, đậu tương, thịt bò, thịt lợn, hoa quả, nguyên liệu 
thức ăn chăn nuôi.  

Mặt hàng có sự tăng trưởng đặc biệt cao trong năm ngoái là tôm hùm tươi sống, 
các loại cá, hải sản, đậu tượng, lúa mì… 

Bộ trưởng Canada mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu tôm hùm sang Việt Nam 
hơn nữa và sớm được xuất khẩu quả việt quất sang Việt Nam. 

Canada cũng là nước sản xuất thịt lợn lớn trên thế giới, do đó cũng mong muốn 
hợp tác với Việt Nam về các giống gien lợn.  

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt Nam khuyến khích nhập khẩu các 
giống lợn chất lượng cao. Việt Nam là nước cũng rất phát triển thủy sản, do đó tôm 
hùm của Canada có thể nghiên cứu nuôi tại Việt Nam để vừa bán tại thị trường Việt 
Nam, vừa đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác.  

Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong 10 nước 
ASEAN. Nông sản thực phẩm và hải sản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xuất 
khẩu của Canada với Việt Nam. 

Khai trương siêu thị  thực phẩm nông sản an toàn - UCAmart thứ 5 

Chiều 13/2, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Khai trương siêu 
thị Nông sản thực phẩm an toàn thứ 5 tại số 81 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ 
Liêm (Hà Nội).  
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Đến dự, có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự...  

Đây là siêu thị nằm trong chuỗi siêu thị nông sản an toàn - UCAmart thuộc Liên 
hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam (Liên minh hợp tác xã Việt Nam) 
với tiêu chí là trung tâm bán buôn, bán lẻ, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông 
sản, thực phẩm an toàn Việt Nam đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Năm 2016, Liên hiệp đã tổ chức khai trương chuỗi siêu thị thực phẩm nông sản 
an toàn Việt Nam UCAmart, liên kết với trên 100 hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn 
trên toàn quốc. Qua thời gian triển khai thực tế cho thấy Liên hiệp đã tìm được tiếng 
nói chung giữa người sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và người tiêu dùng. 

Đầu tư 3000 tỷ đồng làm nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình 

Sáng 24/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công dự án nông 
nghiệp công nghệ cao sản xuất rau củ quả hữu cơ và lúa chất lượng cao tại tỉnh Thái 
Bình.  

 
Tham dự buổi lễ có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh 

Phúc; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; lãnh đạo các ban, bộ, ngành 
Trung ương và tỉnh Thái Bình, cùng một số địa phương trên cả nước; Đại sứ Đặc 
mệnh toàn quyền Hy Lạp tại Việt Nam và Tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ 
tại Việt Nam.  

Về sản xuất, dự án sẽ tập trung áp dụng công nghệ mới nhất trong chọn tạo 
giống rau quả, giống lúa, chè và dược liệu chất lượng cao. Trước mắt Tập đoàn TH 
thực hiện thí điểm trên 30 ha tại huyện Vũ Thư để trồng rau sạch, gạo sạch theo chuẩn 
Global GAP và tiếp theo là tiêu chuẩn organic (hữu cơ). 

Với các sản phẩm chủ lực, Tập đoàn TH sẽ xây dựng nhà máy chế biến, xây 
dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. 

Lễ khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Thái Bình 
mở đầu một loạt dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn ở khu vực 
phía bắc. Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình sẽ là điểm mẫu, là nơi nghiên 
cứu hoàn thiện mô hình, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, trang 
trại và cho hộ nông dân sản xuất nông sản mang thương hiệu Việt Nam đủ điều kiện 
sánh vai với các thương hiệu thế giới. 
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Kienlongbank dành 400 tỷ đồng giúp phát triển nông nghiệp 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) vừa triển khai gói tín 
dụng ưu đãi “Đồng hành phát triển nông nghiệp” trị giá 400 tỷ đồng với mức lãi suất 
cạnh tranh chỉ từ 7,8%/năm. Gói tín dụng này được áp dụng từ nay đến 30/4 hoặc đến 
khi giải ngân hết. 

Theo đó, mọi khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có nhu cầu vay 
vốn để kinh doanh, cung cấp vật tư máy móc và thiết bị đầu vào cho sản xuất nông 
nghiệp; hoặc có hoạt động sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi trong lĩnh vực nông 
nghiệp, đều có cơ hội vay vốn từ Kienlongbank. 

Khi tham gia sử dụng sản phẩm này, khách hàng sẽ được áp dụng những chính 
sách ưu đãi với thời hạn cho vay linh hoạt phù hợp với phương án, chu kỳ sản xuất 
kinh doanh, thủ tục đơn giản, cùng với mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường. 

Giao thương: 

+ Doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu ớt tươi 

DN Trung Quốc (Vân Nam) có nhu cầu nhập khẩu Ớt tươi từ Việt Nam. 

Số lượng: không hạn chế. 

Tiêu chuẩn: Độ dài quả ớt từ 3-5 cm, màu đỏ tươi.  

Thời gian giao hàng: Giao hàng hàng ngày tại cửa khẩu Hữu Nghị. 

Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh xuất khẩu ớt, đủ năng lực xuất khẩu nếu quan 
tâm đề nghị liên hệ: 

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn Minh.  

Mr Hùng: ĐT: 008613211726358.  

Email: mardvn68@yahoo.com hoặc conminh@moit.gov.vn 

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH 

Đề nghị  Úc sớm bãi bỏ lệnh tạm ngừng nhập tôm và thị t tôm chưa nấu chín 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có công thư gửi Bộ trưởng 

Thương mại và Bộ trưởng Nông nghiệp - Tài nguyên nước Australia đề nghị Chính 
phủ nước này sớm dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín. 

Theo thông tin từ Vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Chính phủ Australia 
đã ban hành lệnh khẩn cấp cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ ngày 
9/1/2017 do phát hiện virus đốm trắng có trong tôm bán tại các cửa hàng và nghi ngờ 
đây là nguyên nhân của việc bùng phát dịch đốm trắng tại Queensland. Theo đó, các 
lô hàng đến Australia kể từ ngày 9/1/2017 sẽ bị tiêu hủy hoặc tái xuất. Các sản phẩm 
tôm đang trên đường nhập khẩu và sẽ đến Australia trước ngày 9/1/2017 sẽ phải chịu 
kiểm tra nâng cao và tăng cường chế độ thử nghiệm. Sản phẩm tôm nhập khẩu quá 
cảng sang Australia cũng phải chịu chế độ kiểm tra và thử nghiệm ngặt nghèo. Đối với 
các lô hàng rời cảng nước xuất khẩu vào ngày 9/1/2017 hoặc sau ngày 9/1/2017 khi 
đến Australia sẽ phải được tái xuất hoặc tiêu hủy. Đối với các lô hàng đang trên đường 
tới Australia sẽ bị kiểm tra, kiểm định bắt buộc 100%. Lệnh cấm kéo dài trong vòng 6 
tháng. 

mailto:conminh@moit.gov.vn
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Lệnh cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín khiến doanh nghiệp xuất 
khẩu tôm sang Australia thiệt hại hàng triệu USD. 

Hàn Quốc sửa đổi một số quy đị nh Luật quản lý dị ch bệnh thủy sản 
Ngày 16/12/2016, Cục Quản lý Chất lượng thủy sản Quốc gia (NFQS) thuộc Bộ 

Thủy sản và Hải Dương Hàn Quốc (MOF) đã thông báo một số điều chỉnh Luật Quản 
lý Dịch bệnh Thủy sản nhằm bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh của nước này. Luật này áp 
dụng đối với tất cả các quốc gia thành viên của WTO có hoạt động xuất khẩu thủy sản 
sang Hàn Quốc. 

Theo đó, kể từ 1/4/2017, tất cả thủy sản nuôi và tự nhiên NK vào Hàn Quốc đều 
phải có chứng thư NK do cơ quan thẩm quyền nước XK cấp. 

MOF đã điều chỉnh Điều 25 và 28 của Luật này đồng thời bổ sung một số giải 
pháp mới như sau: 

- Tất cả tôm ướp lạnh/đông lạnh (trừ tôm bỏ vỏ, bỏ đầu) sẽ phải kèm theo chứng 
thư nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền nước XK cấp 

- Tất cả động vật thủy sinh tự nhiên phải có chứng thư nhập khẩu do cơ quan 
thẩm quyền nước XK cấp 

- Các mặt hàng bị chỉ định kiểm dịch (quarantine) do hành khách mang theo bao 
gồm các loài thủy sinh (tôm ướp lạnh và đông lạnh, thủy sản sống, hàu đông lạnh hoặc 
ướp lạnh, bào ngư) cũng phải có chứng thư nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền nước 
XK cấp 

Luật sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ 1/4/2017. 

Doanh nghiệp kinh doanh tại cửa khẩu phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế 

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
phải tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại 
các cửa khẩu. 

Theo Tổng cục Thuế, phản ánh từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc 
gia, thời gian qua thực trạng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn diễn 
biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu lợi dụng việc sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa 
cho hàng nhập lậu bằng các thủ đoạn như: xuất hóa đơn không đúng với nguồn gốc 
hàng hóa, xuất hóa đơn ghi giá hàng hóa trên hóa đơn thấp hơn nhiều so với giá thực 
gây khó khăn cho các cơ quan quản lý khi xử lý. 

Trường hợp kiểm tra phát hiện thương nhân xuất hóa đơn bán hàng hóa không có 
nguồn gốc hợp pháp thì cơ quan thuế cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để có 
biện pháp xử lý truy thu thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định. Đối với thương nhân là 
doanh nghiệp thì hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp không có hồ sơ chứng từ 
hợp lệ thì không được tính vào chi phí và xử lý theo quy định. 

Các Cục Thuế địa phương phải tổng hợp những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về 
cơ chế, chính sách thuế có liên quan đến hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả và báo cáo về Tổng cục Thuế. 
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Quy đị nh mới về chứng từ nhập khẩu hàng hóa vào Turkmenistan 

Ngày 24/1/ 2017, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, phía Turkmenistan 
có thông báo cho phía Việt Nam về quy định mới về chứng từ nhập khẩu hàng hóa vào 
Turkmenistan. 

Theo đó, Luật Hải quan của Turkmenistan có hiệu lực từ ngày 15/02/2017 quy 
định khi hàng hóa nhập khẩu vào Turkmenistan theo cơ chế lưu thông tự do hoặc lưu 
kho tạm thời, ngoài các chứng từ được cung cấp để xác nhận thông tin được quy định 
trong tờ khai hải quan vận chuyển hàng hóa còn yêu cầu cung cấp thêm bản sao tờ 
khai hải quan tại nước xuất đi. 

Bộ Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp liên quan thông tin 
trên để biết. 

Thông tin chung về Cộng hòa Turkeniastan: 

- Cộng hoà Turkmenistan nằm ở khu vực Trung Á, Phía Đông Nam giáp 
Afganixtan, Đông Bắc giáp Uzbekixtan, Tây Nam giáp Iran, Tây Bắc giáp Kazakhxtan, 
Phía Tây giáp biển Caspi; 

- Thủ đô: Ashkhabat; 

- Tiềm năng khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên (thứ 4 thế giới về trữ lượng thăm 
dò), muối sunfua, muối ăn; Nông sản: bông, ngũ cốc, gia súc; 

TIN VẮN 
 Các nhà xuất khẩu chè Ấn Độ đang đối mặt với bất ổn từ 2 thị trường lớn nhất 
là Iran và Anh. Thị trường chè Anh đang có nguồn cung chè giá rẻ dồi dào từ 
Kenya, khiến cơ hội xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường này giảm. Tương tự, 
Ấn Độ cũng đối mặt với khó khăn trong thanh toán với Iran khi nước này muốn 
giao dịch chè bằng đồng đôla, thay vì đồng Rupee. Xuất khẩu chè của Ấn Độ 
năm 2016 giảm 5,19% xuống còn 219.790 tấn, với giá xuất khẩu tính bằng đồng 
đôla tương đương năm 2015 nhưng giá tính bằng đồng Rupee tăng 4,8%. 

 Giá hạt tiêu có thể giảm do áp lực nguồn cung của vụ thu hoạch sắp bắt đầu 
tại Ấn Độ và Việt Nam. Thời điểm thu hoạch hạt tiêu tại cả hai nước đều bị trễ so 
với thường lệ ít nhất 1 tháng do các vấn đề thời tiết. Nguồn cung hạt tiêu dồi dào 
tại Ấn Độ và các báo cáo thương mại cho thấy tổng sản lượng hạt tiêu có thể đạt 
khoảng 60.000 – 65.000 tấn. 

 Sau khi giảm 20% trong năm tài khóa trước, xuất khẩu nông sản và thực 
phẩm chế biến của Ấn Độ đang trên đà phục hồi trong năm tài khóa hiện tại, bất 
chấp suy giảm mạnh xuất khẩu gạo basmati, hiện đang chiếm 20% thị phần xuất 
khẩu gạo toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cơ quan phát triển xuất khẩu các sản phẩm 
nông sản và thực phẩm chế biến (Apeda), xuất khẩu các mặt hàng này từ tháng 
4 – 12/2016 giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Do ngừng xuất khẩu gạo sang 
Iran, thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Ấn Độ, xuất khẩu của Ấn Độ trong 3 
quý đầu năm tài khóa 2017 giảm gần 13%. Xuất khẩu gạo non-basmati duy trì ổn 
định. 

 Mùa mưa năm 2016 ngắn và hạn hán kéo dài tại Đông Phi đang tác động tiêu 
cực lên năng suất chè tại khu vực này. Do La Nina tiếp tục gây khô hạn, nhiều 
nhà quan sát dự báo sản lượng chè Kenya và các nước khác trong khu vực sẽ 
giảm trong năm 2017. Tình hình này đối lập với hoạt động sản xuất bội thu trong 
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năm 2016 với sản lượng 426.000 tấn, so với mức 352.000 tấn trong năm 2015, 
và là năm thứ 2 thành công liên tiếp của nông dân trồng chè Kenya nhờ tỷ giá ổn 
định và giá chè cao trên thị trường thế giới. Kenya chiếm thị phần 25% trên thị 
trường chè toàn cầu và nước sản xuất chè lớn thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và 
Ấn Độ. 

 Theo nguồn tin từ Undercurrent News, có đến 270.000 tấn tôm được giao dịch 
lậu qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2016, khi những người buôn 
lậu tận dụng cơ hội nhu cầu tôm tại Trung Quốc tăng cao và quản lý biên giới lỏng 
lẻo. Lượng tôm buôn lâu trên – xấp xỉ bằng tổng sản lượng tôm hàng năm của 
Thái Lan – có giá trị đến hơn 1 tỷ USD hàng năm và có nghĩa là đến 4/5 tôm nhập 
khẩu vào Trung Quốc là nguồn tôm nhập lậu. Chỉ tính riêng phần tôm nhập khẩu 
lậu đã đưa Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu tôm lớn thứ 2 thế giới. 

 Theo Báo cáo thường niên ngành bán lẻ thực phẩm Trung Quốc do USDA 

thực hiện, hành vi tiêu dùng của người Trung Quốc ngày càng tương đồng với 

người tiêu dùng tại các nước phát triển, ưu tiên tính tiện lợi, lợi ích sức khỏe và 

các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tốt khi mua sắm các thực phẩm tiêu 

dùng hàng ngày. Các chợ truyền thống và các cửa hàng kinh doanh hộ gia đình 

thường bán các loại thủy sản chất lượng thấp hơn, đang mất thị phần vào tay các 

chuỗi đại siêu thị và siêu thị, cũng như thương mại điện tử. Nhóm người tiêu 

dùng trẻ, ưa chuộng công nghệ và có ý thức về sức khỏe của Trung Quốc đặc 

biệt ưa thích các hệ thống bán lẻ lớn. 

 Do mưa lớn trong suốt nửa đầu năm, ngành thủy sản Indonesia dự báo sản 

lượng thủy sản của nước này có thể giảm khoảng 5 – 10%. Với dự báo lượng 

mưa ở mức cao, giám đốc ngành thủy sản Indonesia Slamet Soebjakto cho biết 

Bộ này sẽ tập trung hơn vào phát triển cá rô phi và cá tra do các loại thủy sản 

này chống chọi tốt hơn với tình trạng mưa nhiều. Năm 2017, Indonesia dự báo sẽ 

sản xuất 21,5 triệu tấn thủy sản, với giá trị khoảng 7,5 tỷ USD, với tảo biển, tôm, 

cá chỉ vàng, cá rô phi và cá tra là các sản phẩm chủ lực. 

 Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn các biện pháp hỗ trợ trị giá 1 tỷ USD để 

giúp nông dân tại miền Nam bị lũ lụt gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Thái Lan là 

nước sản xuất – xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% nguồn cung 

cao su tự nhiên toàn cầu, phần lớn được sử dụng trong sản xuất lốp xe ô tô. Gần 

2/3 diện tích trồng cao su tại Thái Lan tập trung ở miền Nam nước này. Mưa lớn 

liên tục bắt đầu từ tháng 12 gây ra hàng loạt trận lũ trên khắp miền Nam Thái 

Lan, chia cắt đường giao thông đường sắt – đường bộ, tác động tới đời sống của 

1,6 triệu người và làm 99 người thiệt mạng. Các trận lũ sẽ làm giảm sản lượng 

cao su tự nhiên của Thái Lan 7,6% trong năm 2017. 

 Trong tháng đầu tiên của năm 2017, cả nước đã xuất khẩu được 18 nghìn tấn 

điều nhân, trị giá 164,5 triệu USD (giảm 27,2% về lượng và giảm 11,9% về kim 

ngạch so với tháng 1/2016) và so với tháng cuối năm 2016 thì xuất khẩu hạt điều 

cũng giảm 32% cả về lượng và kim ngạch. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn 

duy trì là Top 3 thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt điều của Việt Nam. 

 Ngày 22/2, Tổng thống Brazil Michel Temer đã đình chỉ tạm thời quyết định 

cho phép nhập khẩu cà phê vối robusta vừa được thông báo hôm 20/2 bởi tình 

trạng khan hiếm nghiêm trọng mặt hàng này tại Brazil, sau ba năm hạn hán liên 
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tục ảnh hưởng đáng kể tới sản lượng thu hoạch. Trước đó, cách đây ít ngày, Bộ 

Nông nghiệp Brazil đã đăng trên tờ Công báo những quy định liên quan tới việc 

cho phép nhập khẩu cà phê vối. Nếu việc này được phép thì đây là lần đầu tiên 

quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới nhập khẩu nguyên liệu này.  

 

 

 

 

 

 


