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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ THỦY SẢN 

THÁNG 1 NĂM 2016 
 

 I. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản trong tháng 

Tháng 1 năm 2016, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy 

sản. Tại miền Bắc, mặc dù có đợt rét đậm vào cuối tháng 1, nhưng chưa gây ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động sản xuất thủy sản. Tại các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, thời tiết đầu 

năm tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, ngư dân được mùa và khai 

thác được nhiều loại hải sản có giá trị như cá hố, cá trích, cá ngừ…. Trong tháng, các 

địa phương tiếp tục triển khai thực hiện việc tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu trong khai 

thác hải sản với từng nhóm nghề, từng ngư trường nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. 

Ngoài ra, tiếp tục hỗ trợ ngư dân thành lập các tổ, ngư đội liên kết bám biển khai thác 

nhằm tăng hiệu quả sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, ưu tiên 

phát triển đội tàu xa bờ. Đồng thời, các địa phương tiếp tục hướng dẫn, triển khai các 

chính sách hỗ trợ ngư dân theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) và Nghị 

định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67 của chính phủ về 

một số chính sách phát triển thủy sản, đề án tái cơ cấu ngành, đề án tổ chức sản xuất cá 

ngừ theo chuỗi.  

Cùng với những thuận lợi nêu trên, giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian 

qua cũng đã giúp ngư dân giảm bớt được các chi phí cho mỗi chuyến ra khơi. Qua đó, 

giúp ngư dân yên tâm bám biển, tăng hiệu quả khai thác. Sản lượng khai thác thủy sản 

trong tháng và giá bán một số loài thủy sản tăng cao hơn nhờ những tín hiệu tích cực ở 

trên, thu nhập và đời sống của ngư dân được cải thiện.  

Tại một số địa phương, sản lượng khai thác thủy trong tháng 1/2016 đạt khá, 

trong đó Quảng Ninh ước đạt 5.500 tấn; Đà Nẵng đạt 3.150 tấn, giảm 5,9%; Quảng 

Ngãi đạt 9.622 tấn, tăng 6,6%; Bình Định đạt 8.200 tấn; Phú Yên đạt 4.000 tấn, tăng 

9,4%; Bình Thuận đạt 8.261 tấn, tăng 1,8%  so với cùng kỳ. Tại Cà Mau, sản lượng 

khai thác tháng 01/2016  đạt 19.200 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ; Bạc Liêu đạt 

7.291tấn, giảm 8,2%; Tiền Giang đạt 6.762 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ. 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản trong tháng tâp̣ trung  tiến hành cải tạo ao theo 

đúng lịch thời vụ năm 2016 đề ra. Bên cạnh đó một số hộ dân đang đẩy mạnh công tác 

tận thu các đối tượng nuôi thủy sản còn lại năm 2015 để đảm bảo kịp lịch sản xuất năm 

2016.  

Thời tiết diêñ biến thất thường , đăc̣ biêṭ taị các tỉnh miền Bắc vào tuần cuối 

tháng 1 trải qua đợt rét đậm , rét hại, người dân cần chủ đôṇg phòng chống rét cho thủy 

sản nuôi . Đối với các tỉnh miền N am, thời tiết cũng diêñ biến phức tap̣ . Trong tháng , 

thời tiết tiếp tục nắng nóng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, mực nước trong 

các ao nuôi tôm thấp, các yếu tố môi trường như: Nhiệt độ, pH, độ kiềm, khí độc 

v.v…không ổn định, làm cho tôm giảm ăn hoặc bỏ ăn, giảm sức đề kháng gây thiệt hại 

cho tôm nuôi, tôm bị thiệt hại chủ yếu do bệnh hoại tử gan tụy.  

Diện tích thả giống trong tháng thấp , do đây là thời điểm đang phơi ao , chuẩn bị 

cải tạo cho vụ nuôi 2016. 



2 

 

Ước tổng sản lươṇg thủy sản tháng 1/2016 đạt 422 nghìn tấn, tăng 2,2% so với 

cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 230 nghìn tấn (tăng 2,2%), sản 

lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 192 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2015. 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu sản xuất chủ yếu tháng 1/2016 

Đơn vị tính: 1.000 tấn 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
 Tháng 

1/2015  

 Ước 

tháng 

1/2016  

 Tỷ lệ 

2016/2015  

I Tổng sản lượng thủy sản  1.000 tấn 413 422 102,2 

1 Sản lượng khai thác  1.000 tấn 225 230 102,2 

 

SL khai thác hải sản 1.000 tấn 212 216,8 102,3 

 

SL khai thác nội địa 1.000 tấn 13 13,2 101,5 

2 Sản lượng nuôi trồng 1.000 tấn 188 192 102,1 

 

Trong đó:      Tôm sú 1.000 tấn 3,1 3 96,77 

 

                     Tôm thẻ 1.000 tấn 2,01 1,95 97,01 

 

                    Cá tra 1.000 tấn 72,2 60 83,10 

II Diện tích nuôi 1.000 ha       

 

Trong đó:      Tôm sú 1.000 ha 95,9 94 98,02 

 

                     Tôm thẻ 1.000 ha 1 0,98 98,00 

 

                    Cá tra 1.000 ha 1,7 1,58 92,94 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản Tổng hợp 

II. Tình hình sản xuất một số mặt hàng chủ lực 

Cá tra 

Ước tổng diêṇ tích thả nuôi cá tra tháng 1/2016 là 1.585 ha, bằng 92,94 % so với 

cùng kì năm 2015. Sản lượng thu hoạch lũy kế tính ước đạt 60 nghìn tấn, bằng 83,10% . 

Sản lượng cá tra trong tháng 1/2016 giảm sâu so với cùng kì 2015, chủ yếu do sản 

lươṇg taị các điạ phương sản xuất cá tra lớn như : An Giang giảm sản lươṇg bằng 56% 

so với cùng kì , Đồng Tháp bằng 52%  so với cùng kì . Mâṭ đô ̣thả giống trong tháng 

thưa hơn so với 2015, với tổng số giống thả trong kì 2016 đaṭ 100 triêụ giống so với 

467 triêụ giống thả của 2015 

Người dân haṇ chế thu hep̣ diêṇ tích thả nuôi v à giống thả là do giá cá tra hiện 

đang ở mức thấp  Nếu như đầu năm 2015, giá cá tra nguyên liệu có sư ̣gia tăng nhe ,̣ phổ 

biến ở mức 24.000 - 25.000 đồng/kg tùy theo địa phương, doanh nghiệp và thời điểm. 

Sau khi trừ chi phí sản xuất, người nuôi có thể thu lãi từ 2.000 - 2.500 đồng/kg, tương 

đương lợi nhuận 600 - 900 triệu đồng/ha, thì hiện trong tháng giá cá tra chỉ ở mức 

19.000 - 20.000 đồng/kg. 

 

Bảng 2: Sản xuất mặt hàng cá tra tháng 1/2016 

Điạ phương Năm 2015 Năm 2016 

file:///C:\Nguyen%20Thi%20Kim%20Cuc\AppData\Local\Microsoft\BC%20thang%20TCTS\2012.BC%20thang%2012\So_lieu_phuc_vu_bao_cao_tong_ket.xlsx%23'Th�ng%201,2'!A37
file:///C:\Nguyen%20Thi%20Kim%20Cuc\AppData\Local\Microsoft\BC%20thang%20TCTS\2012.BC%20thang%2012\So_lieu_phuc_vu_bao_cao_tong_ket.xlsx%23'Th�ng%201,2'!A37
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Sản 

lươṇg 

(tấn) 

Giá bán 

(nghìn/ 

tấn) 

Thức ăn 

(nghìn/tấn) 

Sản lượng 

(tấn) 

Giá bán 

(nghìn/ 

tấn) 

Thức ăn 

(nghìn/tấn) 

An Giang 9.270 23.800 15.000 5.250 19.000 11000 

Bến Tre 4.780 23.800 11.000 7870 19.000 11.000 

Cần Thơ 6.852 24.800 12.300 10.250 19.000 11.100 

Đồng Tháp 27.488 24.250 11.110 14.297 19.250 11.110 

Hâụ Giang 290 48.000 24.000 170 19.000 11.000 

Tiền Giang 3.245 24.500 11.100 3.222 20.300 11.500 

Tổng số 51.925 28.192 14.085 41.059 19.258 11.118 

(Trung tâm thông tin thủy sản tổng hợp) 

Sản lượng thu hoạch trong tháng 1 năm 2016 giảm khiến doanh thu ngành hàng 

giảm 20,8% tương đương 264,06 triêụ đồng . Giá bán thấp trong năm 2016 cũng khiến 

doanh thu ngành hàng giảm 21,2% tương đương 212,37 triêụ. Lơị nhuâṇ thu đươc̣ của 

ngành hàng trong năm 2015 lớn hơn so với 2016, với giá bán cao và sản lươṇg lớn hơn . 

Hiêụ quả sản xuất ngành hàng trong tháng 1 năm 2016 thấp hơn so với cùng kì 2015. 

Bảng 3: Phân tích doanh thu mặt hàng cá tra tháng 1/2016 

Điạ phương 
Doanh thu ( triêụ đồng) Chi phí (triêụ đồng) Lơị nhuâṇ (triêụ đồng) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

An Giang 220.626 99.750 222.480 92.400 -1.854 7.350 

Bến Tre 113.764 149.530 84.128 138.512 29.636 11.018 

Cần Thơ 169.929 194.750 134.847 182.040 35.082 12.710 

Đồng Tháp 666.584 275.217 488.627 254.143 177.957 21.074 

Hâụ Giang 13.920 3.230 11.136 2.992 2.784 238 

Tiền Giang 79.503 65.407 57.631 59.285 21.871 6.122 

Tổng số 1.264.326 787.884 998.849 729.372 265.476 58.512 

(Trung tâm thông tin thủy sản ước tính) 

Măṭ hàng Tôm  

Trong tháng người dân vâñ tâp̣ trung  chăm sóc di ện tích hiện đang còn tôm và 

chờ thu hoạch (chủ yếu là diện tích quảng canh – quảng canh cải tiến), đồng thời thả bổ 

sung. 

Diện tích thả nuôi tôm trong tháng ước đaṭ 94,98 ha, trong đó diện tích tôm sú là 

94 ha bằng 98,0% so cùng kì , diện tích tôm thẻ chân trắng là 980 ha ước khoảng 

98,02% so cùng kì. Sản lượng thu hoạch ước đạt 4,95 nghìn tấn, trong đó sản lượng tôm 

sú ước khoảng 3 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng 1,95 nghìn tấn 

Hình 1: Giá tôm qua các thời điểm 

ĐVT: 1.000 đồng/kg 
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(Trung tâm thông tin thủy sản tổng hơp̣) 

Giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nửa đầu tháng 1 có 

dấu hiêụ tăng giá nhe ̣sa u môṭ thời gian dài giá gi ảm và hiêṇ đang giữ ở mức ổn điṇh . 

Tôm thẻ cỡ to từ 60 con/kg có sư ̣tăng giá hơn so với tôm nhỏ hơn cùng loaị . Tại Khánh 

Hòa, giá tôm thẻ cỡ 60 – 80 con/kg có giá dao đôṇg từ 195.000 đến 175.000 đồng/kg. 

Giá tôm tăng được cho là do hiện nay nguồn cung đang khan hiếm và nhu cầu chế biến 

và tiêu dùng trong nước đang tăng . Vì vậy có thể chiều hướng tăng giá này có thể 

không duy trì trong thời gian dài tới. 

Măṭ hàng cá ngừ đại dương: 

Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tháng 1/2016 tăng 23,3%  so với cùng kỳ, 

ước đạt 1.955 tấn, trong đó Bình Định ước đạt 1.095 tấn, Phú Yên 640 tấn, Khánh Hòa 

220 tấn.  

Bảng 4: Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tháng 01/2016 và cùng kỳ 

TT Tỉnh ĐVT 

 

Tháng 

1/2015 

Ước tháng 

1/2016 

So sánh 

cùng kỳ 

(%) 

1 Bình Định tấn 840 1.095 130,3 

2 Phú Yên tấn 550 640 109,5 

3 Khánh Hòa tấn 195 220 112,8 

Tổng cộng tấn 1.585 1.955 123,3 

Nguồn: Số liệu báo cáo của các Chi cục KT&BVNLTS Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 

 

 

 

Hình 2: Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tháng 01/2016 và cùng kỳ 

 (Đơn vị: Tấn) 
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Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản 

Trong tháng 1/2016, nhiều tàu hành nghề khai thác cá ngừ đại dương (CNĐD) đã 

cập bến để bán sản phẩm, sản lượng CNĐD khai thác trong tháng đạt khá, sản phẩm 

bán với giá cao, nên ngư dân rất phấn khởi. 

Trong năm 2015, giá cá ngừ đại dương không ổn định và giảm mạnh so với cùng 

kỳ; Tính từ tháng 03/2015 đến tháng 09/2015, giá cá ngừ câu vàng giảm mạnh dao 

động từ 110.000 – 120.000 đồng/kg, trong khi đó giá cá ngừ câu tay cũng giảm mạnh 

dao động trong khoảng 90.000- 97.000 đông/kg. Với giá bán này, ngư dân khai thác cá 

ngừ đại dương không có lãi, thậm chí còn phải bù lỗ. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm, giá 

cá ngừ nguyên liệu trong nước tăng cao hơn nhờ những tín hiệu tích cực từ thị trường 

xuất khẩu, giá cá ngừ câu tay dao động mức 100.000- 115.000 đồng/kg (tăng 10.000- 

20.000 đồng so với các tháng trước đó). Đặc biệt, trong tháng 01/2016, nhờ thời tiết 

tương đối thuận lợi, ngư dân khai thác đạt sản lượng cao, giá bán ổn định và tăng cao 

hơn so với cùng kỳ, giá cá ngừ câu tay dao động trong khoảng 98.000- 110.000 

đồng/kg. Bên cạnh đó, việc giá dầu giảm sâu trong thời gian qua đã tác động tích cực 

tới hoạt động khai thác cá ngừ, giúp cải thiện và ổn định đời sống của ngư dân  

Tuy nhiên để nghề câu cá ngừ đại dương phát triển bền vững và đem lại thu nhập 

ổn định cho ngư dân, 3 tỉnh có nghề khai thác cá ngừ trọng điểm Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa cần phải triển khai thực hiện hiệu quả đề án tổ chức sản xuất cá ngừ đại 

dương theo chuỗi giá trị. Theo đó, nhà nước cần có các chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở 

hạ tầng, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa đội tàu khai thác; 

hỗ trợ xây dựng đội tàu dịch vụ hậu cần, vận chuyển cho nghề câu cá ngừ đại dương; hỗ 

trợ cung cấp thông tin ngư trường. Đặc biệt là cần gắn kết đề án Nâng cao chất lượng cá 

ngừ đại dương phục vụ xuất khẩu vào chương trình triển khai thực hiện đề án “Thí điểm 

tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi, đề án “Tổ chức lại sản 

xuất trong khai thác thủy sản” và chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung, 

ngành thủy sản nói riêng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục phối hợp với các công ty của Nhật Bản 
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chuyển giao công nghệ, ngư cụ khai thác CNĐD của Nhật Bản cho cán bộ kỹ thuật và 

ngư dân trong tỉnh để khai thác, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sản phẩm CNĐD. 

III. Xuất khẩu thủy sản 

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 1/2016 ước đạt 460 triệu USD, giảm 

khoảng 9,3% so với cùng kỳ năm 2015.  

Theo số liệu Hải quan và tổng hợp của VASEP, giá trị xuất khẩu thủy sản năm 

2015 đạt 6,57 tỷ USD, giảm 16,1% so với năm 2014. Như vậy, sau khi đạt mức tăng 

trưởng tốt vào những năm trước, xuất khẩu thủy sản lại sụt giảm mạnh. Ngoại trừ xuất 

khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 3%, xuất khẩu các mặt hàng còn lại đều giảm , trong 

đó xuất khẩu tôm giảm maṇh nhất 25,3%, xuất khẩu cá tra giảm 11,5%, mực và bạch 

tuộc giảm 11,2%, cá ngừ giảm 6%. Mỹ, EU và Nhật Bản vẫn là 3 thị trường tiêu thụ lớn 

nhất của thuỷ sản Việt Nam. Năm 2015, tổng giá trị xuất khẩu sang cả ba thị trường này 

đạt hơn 3,5 tỷ USD, chiếm 53,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước. 

Hình 3: Giá trị xuất khẩu thủy sản 2012 – 2015 

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản tổng hợp từ Tổng cục Hải quan  và VASEP 

Xuất khẩu tôm 

Tháng 12/2015, xuất khẩu cả tôm chân trắng và tôm sú đều giảm lần lượt 17,3% 

và 30,4% khiến cho tổng xuất khẩu tôm trong tháng giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 

2014. Cả năm, giá trị xuất khẩu tôm đạt hơn 2,9 tỷ USD, giảm mạnh 25,3% so với cùng 

kỳ năm ngoái tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 44,9% tổng xuất khẩu thủy sản . 

Mặc dù giá trị xuất khẩu tôm chân trắng kể từ đầu năm giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 

2014 xuống còn 1,74 tỷ USD nhưng đây vâñ là măṭ hàng xuất khẩu chủ lưc̣ của tôm 

Viêṭ Nam . Xuất khẩu tôm sú tiếp tục giảm 30,5%, còn 963,3 triệu USD. Năm 2015, 

Việt Nam xuất khẩu tôm sang  94 thị trường, giảm so với 96 thị trường của năm 2014. 

Đáng lưu ý là xuất khẩu tôm sang cả ba thị trường chủ lực là Mỹ, Nhâṭ Bản và EU đồng 

loạt giảm mạnh trong đó giảm maṇh nhất là thi ̣ trường Mỹ (38,3%, đạt 657 triệu USD), 

tiếp đến là Nhật Bản (giảm 21,4%, đaṭ 584 triêụ USD ) và EU (giảm 19,7%, đaṭ 549 

triêụ USD).  
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Trái với năm 2014, trong năm 2015 có hai yếu tố chính làm giảm sức cạnh tranh 

của tôm Việt Nam khiến xuất khẩu tôm liên tục giảm. Yếu tố thứ nhất là những biến 

động mạnh trên thị trường tiền tệ, trong năm 2015, đồng USD tăng giá mạnh so với tiền 

tệ của các nước lớn cùng với động thái thả nổi hoặc phá giá đồng nội tệ của một số 

nước khiến cho thị trường bất ổn, nhu cầu giảm, áp lực cạnh tranh tăng. Yếu tố tác động 

lớn thứ 2 là giá tôm thế giới giảm mạnh, đặc biệt tại các thị trường chính, nhu cầu tiêu 

thụ giảm tạo ra vòng xoáy giảm giá cho hầu hết các mặt hàng nông thủy sản, đặc biệt là 

các loài thủy sản cao cấp như tôm. 

Mặc dù đối mặt với không ít thách thức, xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn có cơ hội 

lạc quan trước những tín hiệu tích cực từ thông tin thuế chống bán phá giá giảm mạnh 

và làn sóng FTA và TPP. Ngày 7/9/2015, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết 

quả cuối cùng rà soát hành chính lần thứ 9 (POR9) thuế chống bán phá giá tôm đông 

lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 01/2/2013 đến 31/01/2014. Theo đó, mức thuế 

trung bình 0,91% giảm mạnh so với mức thuế 6,37% của kỳ xem xét POR8. Đây là một 

tín hiệu đáng mừng với xuất khẩu tôm của Việt Nam, phần nào giúp tháo gỡ gánh nặng 

về thuế xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này. Bên cạnh đó, làn sóng 

FTA và TPP cũng mang lại ưu đãi lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vì tập trung mở 

cửa thị trường hàng hóa bằng việc giảm thuế nhập khẩu tại các thị trường đối tác. Theo 

đó sau khi ký kết các FTA song phương với Hàn Quốc, EU, Cộng đồng kinh tế Á – Âu 

và TPP, thuế nhập khẩu hầu hết các sản phẩm tôm nguyên liệu được giảm về 0% ngay 

khi hiệp định có hiệu lực. Đối với sản phẩm tôm GTGT thì tùy theo thị trường mà có 

các mức giảm theo lộ trình. Hơn nữa, ký kết FTA và TPP giúp mở rộng thị trường và 

tăng khả năng cạnh tranh cho tôm Việt Nam vì các nước đối thủ hầu hết chưa ký FTA 

với các đối tác này. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng xu hướng giảm giá và biến động tiền tệ 

nhưng dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2016 sẽ tăng khoảng 12% đạt khoảng 3,3 

tỷ USD. 

Xuất khẩu cá tra 

Cũng như mặt hàng tôm, so với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu cá tra tháng 

12/2015 đạt 128,5 triệu USD, giảm 21,3%, đưa giá trị xuất khẩu cá tra cả năm đạt gần 

1,57 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cá tra sang cả hai thị 

trường chính là Mỹ và EU trong năm 2015 đều giảm so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, 

xuất khẩu cá tra sang Mỹ đaṭ 315,5 triêụ USD, giảm 6,3%, xuất khẩu sang  EU đạt 285 

triệu USD, giảm 17,2%. Trong những tháng cuối năm, Trung Quốc trở thành thị trường 

lớn thứ ba nhâp̣ khẩu cá tra Viêṭ Nam , xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng trưởng 

rất tốt và ổn định trong nhiều tháng liên tiếp , nhất là kể từ tháng 8/2015 tới nay với giá 

trị xuất khẩu tăng trưởng đều hai con số từ 21,7% tới 81,7% so với cùng kỳ năm 2014. 

Cả năm, Trung Quốc chiếm 10,3% tỷ trọng , đaṭ 161,5 triêụ USD , tăng 42,7% so với 

cùng kỳ năm 2014.  

Năm 2015 là một năm có nhiều diễn biến bất lợi cho các doanh nghiêp̣ xuất khẩu 

cá tra tại thị trường Mỹ khiến giá trị xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm: thuế chống 

bán phá giá cao khiến các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam khó có thể đưa hàng 

vào Mỹ; đồng USD tăng giá mạnh khiến cho các nhà nhập khẩu hạn chế mua vào, đồng 

thời tìm cách hạ giá của các nhà xuất khẩu; cá tra Việt Nam bị cá rô phi Trung Quốc 

cạnh tranh thị phần gay gắt; xuất khẩu bị ảnh hưởng do thông báo chính thức của Bộ 
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Nông nghiệp Mỹ về việc triển khai Chương trình Giám sát cá da trơn đối với cá tra 

nhập khẩu vào Mỹ. 

EU là thị trường có những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe nhất về chất lượng sản 

phẩm, tuy nhiên nhu cầu nhập khẩu cá tra gần đây không tăng, giá chững. Hơn nữa, cá 

tra Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các loài cá thịt trắng tại thị trường này như cá 

cod, cá minh thái Alaska, cá hake…Ngay từ đầu năm 2015, biến động tỷ giá giữa đồng 

EUR và USD đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Chính sách 

hạn chế nhập khẩu của EU cũng gây nhiều bất lợi cho các nhà xuất khẩu vào thị trường 

này. Dự báo trong năm 2016, xuất khẩu cá tra sang cả hai thị trường Mỹ và EU tiếp tục 

khó khăn. 

Xuất khẩu cá ngừ 

Xuất khẩu cá ngừ trong tháng 12/2015 tiếp tuc̣ giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 30,9 triệu USD , đưa tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ tính từ đầu năm đạt 455 

triệu USD, giảm 6%. Hiện Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về nhập khẩu cá ngừ Việt 

Nam, chiếm 41,8% tỷ trọng, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đạt 190,2 triệu USD, tăng 8,5% 

so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ hai là thị trường EU chiếm 21,4% tỷ trọng với giá 

trị xuất khẩu đạt 97,4 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp theo là 

ASEAN và Nhật Bản chiếm 8,4% và 4,5% tỷ trọng, giá trị xuất khẩu sang hai thị 

trường này tương ứng là 38,4 triệu USD (tăng 9,7%) và 20,4 triệu USD (giảm 9,5%). 

Hiện phần lớn các nước trong TPP đều là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn của 

Việt Nam trong những năm qua. TPP đang được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt 

để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu cá ngừ và nâng cao năng lực 

cạnh tranh. Theo TPP, các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam sẽ được các nước 

cắt giảm bằng 0% năm 2015 và các nước như Mỹ, Nhật Bản và Mexico lại có một lộ 

trình giảm thuế riêng với từng mặt hàng cá ngừ của Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ, đặc biệt là tại thị trường Nhật Bản do trong 

những năm qua thuế suất của Việt Nam đang cao hơn nhiều so với các nước trong khu 

vực ASEAN. Mới đây, theo đúng lộ trình của TPP, Nhật Bản đã bãi bỏ thuế nhập khẩu 

đối với sản phẩm cá ngừ và mở cửa cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các nước 

thành viên tham gia tích cực hơn vào thị trường này. Dự báo, sang năm 2016, xuất khẩu 

cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường này sẽ tăng. 

Xuất khẩu nhuyễn thể 

Năm 2015, xuất khẩu mực và bạch tuộc giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước, 

(đạt 429,2 triệu USD), xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng nhẹ 3% (đạt 82,4 triệu 

USD). Hàn Quốc, Nhật Bản và EU là các thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc quan 

trọng nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lần lượt là 38,2%; 23,6% và 14,3%. Giá trị 

xuất khẩu vào Hàn Quốc, Nhật Bản và EU tương ứng là 163,95 triệu USD (giảm 6,2%), 

101,45 triệu USD (giảm 9,5%) và 61,46 triệu USD (giảm 23,7%). Đối với NTHMV, giá 

trị xuất khẩu đạt 82,39 triệu USD, tăng 3%). EU là thị trường quan trọng nhất chiếm 

62,6% tỷ trọng, tiếp theo là Nhật Bản và Mỹ với tỷ trọng lần lượt là 11,7% và 10%. 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN 


