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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ THỦY SẢN 

THÁNG 2 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

 

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

Tháng 2 là thời điểm tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong tháng, các đợt 

không khí lạnh và nhiều sương mù đã ảnh hưởng tới hoạt động khai thác thủy sản của 

ngư dân. Tuy nhiên, do đang vào thời điểm chính của vụ cá Bắc nên các tàu khai thác 

thủy sản ở các địa phương vẫn tranh thủ ra khơi, bám biển. Các nghề lưới kéo, lồng 

bẫy, lưới rê đạt sản lượng khá. Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 2/2016 ước đạt 

242,5 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khai thác biển đạt 229 

nghìn tấn, tăng 2,2%; khai thác nội địa đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Trong tháng 2, vào những ngày Tết, tại các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, ngư dân 

vẫn tiếp tục vươn khơi khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và đón tết 

trên biển. Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán, nhiều địa phương đã tổ chức lễ hội ra 

quân đánh bắt hải sản đầu năm, mở đầu mùa khai thác với ước mong những chuyến 

biển bội thu. Sau chuyến đánh bắt trong dịp Tết Nguyên đán, các tàu khai thác xa bờ 

của Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên… khai thác đạt sản lượng khá, giá bán cao với 

nhiều loại hải sản như cá ngừ sọc dưa, cá hố, cá trích, tôm hùm nên ngư dân rất phấn 

khởi. Ngoài ra, với nhiều chính sách hỗ trợ từ các địa phương trong thời gian qua như 

hỗ trợ vốn, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị thông tin liên lạc, hỗ trợ thành lập các các tổ, đội 

liên kết bám biển khai thác, hiệu quả sản xuất đã được cải thiện, góp phần bảo vệ chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong tháng, 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. 

Với việc giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, ngư dân đã giảm bớt 

được các chi phí cho mỗi chuyến ra khơi. Nhờ đó, ngư dân yên tâm bám biển, tăng hiệu 

quả khai thác, đời sống của ngư dân được cải thiện đáng kể. 

Tại một số địa phương, sản lượng khai thác thủy trong 2 tháng đầu năm 2016 đạt 

khá. trong đó Quảng Ninh ước đạt 10.550 tấn; Ninh Bình đạt 1.043 tấn, tăng 5,3%; Hà 

Tĩnh đạt 4.260 tấn, tăng 18,3%; Phú Yên đạt 8.150 tấn, tăng 7,2%; Bình Thuận đạt 

16.079 tấn, giảm 7,6%  so với cùng kỳ. Tại Cà Mau, sản lượng khai thác đạt 38.200 tấn; 

Kiên Giang đạt 81.961 tấn, tăng 8,5%; Tiền Giang đạt 3.434 tấn, tăng 4,2%; Trà Vinh 

đạt 12.892 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ. 

Trong tháng tết , nhiều măṭ hàng cá nước ngoṭ mang laị giá tri ̣ cao cho người 

nuôi. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, dịp Tết năm nay các loại cá tiêu thụ nội 

địa như cá lóc, he, hú, điêu hồng, mè vinh, lăng nha… được thu mua mạnh với giá cao. 

Trong hai ngày mồng 3 và mồng 4 Tết, nhiều thương lái xuống tận các vùng nuôi thu 

mua với giá 34.000 – 35.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân có lãi khoảng 5.000 

đồng/kg, mỗi ao có sản lượng 40 - 60 tấn cho mức lãi 200 - 300 triệu đồng. 
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Trong vu ̣nuôi 2016, các tỉnh được chỉ đạo đẩy sớm việc thả nuôi vụ mới để 

tránh thu hoạch đồng loạt cùng các nước sản xuất tôm khác . Tuy nhiên, trong tháng 

1/2016 do thời tiết diêñ biến khắc nghi ệt, nên các tỉnh vẫn còn dè dặt trong việc thả 

nuôi. Đến tháng 2/2016, nhiều tỉnh đa ̃bắt đầu vu ̣nuôi tôm mới . Tuy vậy, theo dự báo, 

trong năm 2016, do ảnh hưởng của El Nino sẽ xảy ra hiện tượng nắng nóng kéo dài, hạn 

hán khốc liệt, tác động đến nuôi trồng thủy sản nói chung và tôm nuôi nói riêng… Vì 

vâỵ, các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho tôm ngay 

từ đầu vụ. 

Ước tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm 2016 đạt 830,5 nghìn tấn, tăng 

3,2% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 479,5 nghìn tấn 

(tăng 3,8%), sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 350 nghìn tấn, tăng 2,3% so với 

cùng kỳ năm 2015. 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu sản xuất chủ yếu 2 tháng năm 2016 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Năm  2016 So sánh 

Thực 

hiện 

tháng 

1 

Ước 

thực 

hiện 

tháng 

2 

Ước 

thực 

hiện 2 

tháng 

Tháng 

báo 

cáo 

(ước 

tính) 

Lũy kế 

(từ đầu 

năm) 

I 
Tổng sản lượng 

TS  

1.000 tấn 429 401,5 830,5 102,4 103,2 

1 Sản lượng KT  1.000 tấn 237 242,5 479,5 102,3 103,8 

 
- SL KT hải sản 1.000 tấn 224,2 229 453,2 102,2 103,9 

 
- SL KT nội địa 1.000 tấn 12,8 13,5 26,3 103,8 101,2 

2 Sản lượng NTTS 1.000 tấn 192 159,0 351,0 102,6 102,3 

 

Trong đó:           

         -  Tôm sú 
1.000 tấn 13 

 
23 

 
112,2 

 
         - Tôm thẻ 1.000 tấn 3 

 
10 

 
133,3 

 
         - Cá tra 1.000 tấn 60 

 
92 

 
85,7 

II Diện tích NTTS  1.000 ha 
     

 

Trong đó:          

         - Tôm sú 
1.000 ha 94 

 
175,5(*) 

 
101,4 

 
         - Tôm thẻ 1.000 ha 8,2 

 
11,2 

 
83,6 

 
         - Cá tra 1.000 ha 1,7 

 
1,9 

 
105,0 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản Tổng hợp 

(*) Số liệu thả nuôi trong 2 tháng/2016. Lũy kế thả nuôi tôm từ đầu vụ đến tháng 2/2016 

đạt 370.452 ha 

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

Măṭ hàng Cá tra 

Theo nguồn số liêụ của các tỉnh troṇg điểm nuôi cá tra , diêṇ tích nuôi mới lũy kế 

ước đạt 1.900 ha, bằng 104,97% so với số liêụ báo cáo cùng thời điểm   năm 2015. Sản 

lươṇg thu hoac̣h đaṭ khoảng 92 nghìn tấn chỉ bằng 85,74 % so với cùng kì 2015. 

../Nguyen%20Thi%20Kim%20Cuc/AppData/Local/Microsoft/BC%20thang%20TCTS/2012.BC%20thang%2012/So_lieu_phuc_vu_bao_cao_tong_ket.xlsx#'Th�ng 1,2'!A37
../Nguyen%20Thi%20Kim%20Cuc/AppData/Local/Microsoft/BC%20thang%20TCTS/2012.BC%20thang%2012/So_lieu_phuc_vu_bao_cao_tong_ket.xlsx#'Th�ng 1,2'!A37
../Nguyen%20Thi%20Kim%20Cuc/AppData/Local/Microsoft/BC%20thang%20TCTS/2012.BC%20thang%2012/So_lieu_phuc_vu_bao_cao_tong_ket.xlsx#'Th�ng 1,2'!A37
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Hình 1: Giá cá tra tại An Giang 

(ĐVT: Đồng/kg) 

Nguồn: Trung tâm thông tin thủy sản tổng hơp̣ 

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL hiện duy trì ở mức thấp 18.800 - 19.000 

đồng/kg tùy loaị . Giá tuy ổn định nhưng vẫn cò n rất thấp so với giá cùng kì năm 2015,  

từ 4.500 - 5.500 đồng/kg. Giá thấp khiến cá tra giống cũng leo dốc xuống mức thấp , 

giảm từ 32.000 đồng/kg cá giống loaị nhỏ hơn 1,5cm vào tháng 2/2015 xuống mức 

19.000 đồng/kg taị thời  điểm tháng 2/2016. Nguyên nhân khiến giá cá tra nguyên liệu 

dao động ở mức thấp có thể là do chịu tác động bởi thuế chống bán phá giá của Mỹ . 

Thêm vào đó , do tâm lý ảnh hưởng bởi đạo luật Farm Bill của Mỹ có thể đã tạo hàng 

rào kỹ thuật mới với cá tra Việt Nam và thứ ba là nhiều nước nhập khẩu cá tra của Việt 

Nam như Trung Quốc, Châu Âu…, phá giá mạnh đồng tiền của họ khiến người tiêu 

dùng hạn chế chi tiêu, nên xuất khẩu cá tra của Việt Nam gặp khó khăn. 

Măṭ hàng Tôm  

Tình hình nuôi trồng trong tháng của các địa phương trong vụ nuôi mới diễn ra 

khá ổn định , thời tiết taị các tỉnh miền Nam thời tiết ấm thích hơp̣ nuôi tôm phát triền . 

Với mô hình nuôi tôm thâm canh , bán thâm canh thời tiết nắng nóng là điều kiện thích 

hợp cho bà con phơi ao, cải tạo tốt cho vụ nuôi 2016. 

Diêṇ tích thả nuôi tôm trong tháng ước đaṭ 186,68 nghìn ha, tương đương so với 

2015, trong đó tôm sú là 175,48 nghìn ha tăng 1,43% so với cùng kì , tôm chân trắng là 

11,2 nghìn ha bằng 83,58% so cùng kì. Sản lượng thu hoạch tôm ước đaṭ 33 nghìn tấn 

tăng 17,7% so với năm 2015 trong đó tôm sú ước đaṭ 23 nghìn tấn và tôm thẻ đạt 10 

nghìn tấn. 

Hình 2: Giá tôm qua các thời điểm 
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ĐVT: 1.000 đồng/kg 

Nguồn: Trung tâm Thông tin thủy sản tổng hợp 

Giá các loại tôm thương phẩm duy trì ổn định và có sự gia tăng nhẹ so với tháng 

trước đó. Cụ thể, giá tôm sú thương phẩm tại Cà Mau loại 20 con/kg duy trì ở mức ổn 

điṇh 250.000 - 260.000 đồng/kg. Tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg giá từ 85.000-

90.000 đồng/kg, loại 60 con/kg tăng nhe ̣ 5.000 đồng/kg ở mức 195.000 - 200.000 

đồng/kg 

Măṭ hàng Cá ngừ đại dương 

Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 2 tháng đầu năm 2016 tăng 14,5%  so với 

cùng kỳ, ước đạt 3.355 tấn, trong đó Bình Định ước đạt 1.800 tấn, Phú Yên 1.065 tấn và 

Khánh Hòa 490 tấn. 

Bảng 2: Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 2 tháng đầu năm 2016 và cùng kỳ 

 

TT Tỉnh ĐVT 

Năm 2015 Ước Năm 2016 So sánhcùng 

kỳ 2 tháng 

(%) 

Tháng 

2/2015 

2 Tháng 

/2015 

 Tháng 

2/2016 

2 Tháng 

/2016 

1 Bình Định tấn  460 1.300 705 1.800 138,46 

2 Phú Yên  tấn  600 1.150 425 1.065 92,61 

3 Khánh Hòa tấn  283 478 270 490 102,51 

Tổng cộng tấn  1.343 2.928 965 3.355 114,58 

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

Trong tháng 2/2016, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tại Bình Định tăng 

khá cao, ước đạt 1.800 tấn, tăng 38% so với cùng kỳ. Sau chuyến đánh bắt trong dịp Tết 

Nguyên đán Bính Thân, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương cập bến với sản lượng trung 

bình đạt từ 1-2 tấn cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, giá bán cũng giảm từ 5.000 - 10.000 

đồng/kg so với thời điểm trước tết. Nhưng do giá dầu giảm sâu nên ngư dân khai thác 

cá ngừ đại dương vẫn có lãi khá. 

Hình 3: Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 2 tháng đầu năm 2016 và cùng kỳ  
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Đơn vị tính : Tấn 

 

               

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản tổng hợp 

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, trong 3 tháng cuối năm, giá 

cá ngừ nguyên liệu trong nước đã 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 2 tháng đầu năm 2016, 

nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, ngư dân khai thác đạt sản lượng khá, 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 mạnh 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, các tỉnh có nghề khai thác cá ngừ trọng điểm Bình Định, Phú Yên, 

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

đại dương theo chuỗi giá trị. Ngoài ra các địa phương cần tiếp tục phối hợp với các 

công ty của Nhật Bản chuyển giao công nghệ, ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương 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 cá ngừ đại dương. 

Bên cạnh đó, nhà nước cần có các chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở 

dịch vụ hậu cần nghề cá, hiện đại hóa đội tàu khai thác và xây dựng đội tàu dịch vụ hậu 

cần, vận chuyển cho nghề câu cá ngừ đại dương và cung cấp thông tin ngư trường. Đặc 

biệt là cần gắn kết 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. 

III. Xuất khẩu thủy sản 

Theo số liệu Hải quan, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 01/2016 đạt 552,76 triệu 

USD, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,84% sơ với tháng 12/2015. Đây 
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cũng là mức xuất khẩu cao thứ hai sau trong 6 năm gần đây (2011 – 2016). Mức xuất 

khẩu cao nhất trong tháng 1 là vào năm 2014 (đạt 583,59 triệu USD), năm xuất khẩu 

thủy sản đạt mức kỷ lục 7,84 tỷ USD. 

 Ngoại trừ xuất khẩu cá ngừ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, giảm hơn 17% (cùng 

kỳ năm 2015 giảm 21,3%, cả năm 2015 giảm 6%), xuất khẩu các mặt hàng còn lại đều 

tăng. Xuất khẩu tôm ước tăng 5%, trong đó tôm sú tăng mạnh ở mức 24%, trong khi 

cùng kỳ năm 2015 giảm 19,07% (cả năm 2015 giảm 30,5%), tôm chân trắng có mức 

giảm chậm lại, gần 2%, cùng kỳ năm 2015 giảm 23,7% (cả năm 2015 giảm 24,6%). Giá 

trị xuất khẩu cá tra có mức tăng ước gần 1%, cùng kỳ năm 2015 giảm 12,2% (cả năm 

2015 giảm 11,5%). Xuất khẩu mực và bạch tuộc ước tăng 10%, cùng kỳ năm 2015 tăng 

0,8% (cả năm 2015 giảm 11,2%).xuất khẩu cá tra tăng 10,5%, nhuyễn thể tăng 9,6%, cá 

các loại tăng 34,1%, cua ghẹ và giáp xác khác tăng 45,5%.  

Hình 4: Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm 2012 – 2016 

 

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

Trong tháng 1/2016, xuất khẩu vào một số thị trường quan trọng như Mỹ, Trung 

Quốc (kể cả Hồng Công), Hàn Quốc và ASEAN đã có mức tăng trưởng dương, ước 

tăng tương ứng đạt 15%, 51%, 25% và 40%. Tuy nhiên, xuất khẩu vào hai thị trường 

quan trọng khác là EU và Nhật Bản vẫn có mức tăng trưởng âm, mặc dù mức giảm đã 

chậm lại. Xuất khẩu vào EU giảm khoảng 7% (năm 2015 giảm 17,8%), Nhật Bản giảm  

khoảng 8% (năm 2015 giảm 13,9%). 

Xuất khẩu tôm 

Trong tháng 01/2016, giá trị xuất khẩu tôm ước đạt đạt 217 triệu USD, tăng 

5,3% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu do xuất khẩu tôm sú tăng 24,4% (ước đạt hơn 

80 triệu USD), xuất khẩu tôm chân trắng giảm nhẹ 1% (ước đạt 117 triệu USD). Xuất 

khẩu tôm sang thị trường Mỹ, Nhâṭ Bản  giảm lần lượt 5,5% và 7,6%, xuất khẩu sang 

Trung Quốc tăng mạnh 36,6% và là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất trong tháng 

1/2016 với giá trị nhập khẩu ước đạt hơn 45 triệu USD (cùng kỳ năm 2015, Trung Quốc 

là thị trường nhập khẩu đứng thứ tư sau Mỹ, EU và Nhật Bản). Tiếp đến là thị trường 

Mỹ với giá trị nhập khẩu thấp ước xấp xỉ 45 triệu USD và EU với giá trị ước đạt hơn 34 

triệu USD.  
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Xuất khẩu cá tra 

Xuất khẩu cá tra trong tháng 01/2016 ước đạt hơn 138 triệu USD, tăng khoảng 

1% so với cùng kỳ năm trước (cả năm 2015 giảm 11,5%). Xuất khẩu cá tra sang hai thị 

quan trọng là Mỹ , EU giảm nhẹ khoảng 3%, trong khi đó xuất khẩu vào thị trường 

Trung Quốc tăng mạnh hơn 40%, xuất khẩu vào thị trường ASEAN cũng tăng hơn 10% 

so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ ước đaṭ 30 triêụ USD, xuất 

khẩu sang  EU đạt hơn 20 triệu USD. Xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc ước 

đạt hơn 19 triệu USD.    

Xuất khẩu cá ngừ 

Xuất khẩu cá ngừ trong tháng 01/2016 vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, ước giảm 

hơn 17% (cùng kỳ năm 2015 giảm 21,3%, cả năm 2015 giảm 6%), ước đạt hơn 27 triệu 

USD. Hiện Mỹ tiếp tục là thị trường chính nhập khẩu cá ngừ Việt Nam, giá trị xuất 

khẩu sang Mỹ ước đạt hơn 11 triệu USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Xuất 

khẩu vào thị trường EU giảm mạnh tới hơn 50%.  

Xuất khẩu mực và bạch tuộc 

Tháng 01/2016, xuất khẩu mực, bạch tuộc ước đạt hơn 38 triệu USD, tăng 

khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản và 

ASEAN (ba thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc quan trọng của thủy sản Việt Nam) 

trong tháng 1/2016 đều tăng so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu vào Hàn Quốc và 

ASEAN tăng hơn 10%. Giá trị xuất khẩu vào 3 thị trường này chiếm hơn 75% tổng giá 

trị xuất khẩu mặt hàng này.  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, sau khi có mức tăng khá trong tháng 

1/2016, giá trị xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 2/2016 lại giảm mạnh so với cùng kỳ 

năm 2015, giảm tới 49%, đạt 115,49 triệu USD (cùng kỳ năm 2015 đạt hơn 227 triệu 

USD). Đưa tổng giá trị xuất khẩu thủy sản từ đầu năm đến 15/2/2016 đạt 668,25 triệu 

USD, giảm 8,97% so với cùng kỳ năm 2015 (giá trị xuất khẩu cả nước giảm 1). Ước 

kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 02/2016 đạt 290 triệu USD, đưa tổng kim ngạch 

xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 842 triệu USD, giảm gần 1,4% so với cùng kỳ năm 

2015.  

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN 


