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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THỦY SẢN 

THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 
 

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

1. Tình hình chung 

Trong tháng 5, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động khai thác thủy sản, nhiều 

sản phẩm khai thác được có giá trị kinh tế cao như mực, cá thu, cá ngừ sọc dưa,….Sản 

lượng khai thác tăng nhẹ so với cùng kỳ. Ngoài ra, với nhiều chính sách hỗ trợ từ các 

địa phương được tiếp tục triển khai trong thời gian qua như hỗ trợ vốn, hỗ trợ lắp đặt 

các thiết bị thông tin liên lạc, hỗ trợ thành lập thành lập các tổ đội đoàn kết khai thác 

thủy sản trên biển đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và 

phòng tránh thiên tai mưa bão, áp thấp nhiệt đới trên biển, qua đó nâng cao hiệu quả 

khai thác, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên, sự cố môi 

trường gây ra hiện tượng nhiều loài hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung từ 

đầu tháng 4/2016 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản 

và đời sống của cộng đồng ngư dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 

Thiên Huế. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản và các cơ 

quan quản lý liên quan tham mưu đề xuất các biện pháp khôi phục sản xuất thủy sản 

của 4 tỉnh này. Theo đó, ngày 02/5/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 

3441/BNN-TCTS hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất 

thường. Và ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 772/QĐ-TTg về 

hỗ trợ khẩn cấp cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do hải sản chết bất 

thương. Những nỗ lực trên của Chính phủ và của Bộ đã góp phần giúp cộng đồng ngư 

dân các các tỉnh bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất và đời sống.  

Sản lượng thủy sản tháng 5/2016 ước đạt gần 615 nghìn tấn, trong đó sản lượng 

nuôi trồng ước đa ̣ t 366,3 nghìn tấn , giảm 0,8%, sản lượng khai thác ước đạt 248,5 

nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước . Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản 

lươṇg thủy sản ước đạt 2,45 triệu tấn, tăng 1,9%, trong đó nuôi trồng đạt 1,15 triệu tấn, 

tăng nhẹ 0,5% và sản lượng khai thác đạt 1,3 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 

trước.  

Khai thác thủy sản 

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 5 năm 2016 ước đạt 248,5 nghìn tấn, 

tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khai thác biển đạt 233,6 nghìn tấn, 

tăng 1,7%, khai thác nội địa đạt 14,9 nghìn tấn, bằng 99,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 

tháng đầu năm 2016, sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.303,4 nghìn tấn, tăng 3,1% so 

với cùng kỳ năm 2015. Trong đó sản lượng khai thác hải sản ước đạt 1.240,2 nghìn 

tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ và khai thác nội địa đạt 63,2 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,1% so 

với cùng kỳ năm 2015 

Bảng 1: Kết quả sản xuất  thủy sản tháng 5/2016 

TT Chỉ tiêu ĐV tính 

Ước thực hiện 2016 So sánh 

Thực 

hiện       

4 tháng 

Ước TH 

tháng 5 

Ước 

TH 5 

tháng 

Tháng 

báo cáo  

Lũy kế 

(từ đầu 

năm) 
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I Tổng SL thủy sản  1.000 tấn 2.979,3 614,8 2.455,5 100,1 101,9 

1 Sản lượng khai thác  1.000 tấn 1.596,5 248,5 1.303,4 101,6 103,1 

 
SL khai thác hải sản 1.000 tấn 1.523,4 233,6 1.240,2 101,7 103,3 

 
SL khai thác nội địa 1.000 tấn 73,1 14,9 63,2 99,2 100,1 

2 Sản lượng nuôi trồng 1.000 tấn 1.382,8 366,3 1.152,1 99,2 100,5 

a Thủy sản mặn, lợ 1.000 tấn 
     

 
 - Tôm sú 1.000 tấn 61,6 

 
74,4 

 
88,8 

 
 - Tôm CT 1.000 tấn 35,0 

 
44,9 

 
84,5 

b Thủy sản nước ngọt 1.000 tấn 
     

 
Trong đó:  Cá tra 1.000 tấn 305,7 

 
382,6 

 
99,3 

II Diện tích nuôi  1.000 ha 
     

1 Thủy sản mặn, lợ 1.000 ha 
     

 
 - Tôm sú 1.000 ha 541,3 

 
552,5 

 
103,2 

 
 - Tôm CT 1.000 ha 24,5 

 
28,2 

 
96,7 

2 Thủy sản nước ngọt 1.000 ha 
     

 
Trong đó:      Cá tra 1.000 ha 2,5 

 
2,8 

 
98,1 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản tổng hợp 

Trong tháng 4/2016, một số tỉnh thuộc vùng biển Bắc Trung bộ là Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường 

trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng. Sản phẩm khai thác không tiêu 

thụ được khiến nhiều ngư dân phải dừng đánh bắt cá ở ven bờ và vùng lộng. Do đó, 

trong tháng 4 và tháng 5/2016, sản lượng khai thác và giá bán tại một số tỉnh Bắc 

Trung bộ giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trong tháng 5, các địa phương đã 

nỗ lực triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân 

bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Các cơ quan chức năng đã tổ 

chức xác nhận hải sản an toàn cho các tàu cá và mở nhiều điểm bán cá sạch cho người 

dân nên tại một số địa bàn, ngư dân đã yên tâm hơn khi tiếp tục ra khơi khai thác hải 

sản ở vùng nước ngoài 20 hải lý. Đây cũng là tín hiệu tích cực sau thời gian tàu thuyền 

của ngư dân phải chịu cảnh nằm bờ do ảnh hưởng từ hiện tượng cá biển chết bất 

thường.  

Tại một số địa phương, sản lượng khai thác thủy trong 5 tháng đầu năm 2016 

đạt khá. Quảng Ninh đạt 23.980 tấn, tăng 2,4%; Thanh Hóa đạt 41.485 tấn, tăng 6,7%;  

Quảng Ngãi đạt 17.053 tấn, tăng 8,5%; Bình Định đạt 72.667 tấn, tăng 18,9%; Phú 

Yên đạt 29.835 tấn, tăng 9%; Bình Thuận đạt 64.816 tấn, tăng 2,1%. Một số tỉnh có 

sản lượng giảm như Quảng Bình đạt 14.250 tấn, giảm 25%; Quảng Trị đạt 6.950 tấn, 

giảm 19,6% so với cùng kỳ; Bạc Liêu đạt 44.898 tấn, giảm 4%; Cà Mau đạt 86.300 

tấn, giảm 3,4%. 

Nuôi trồng thủy sản 

Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 5 năm 2016 ước đạt 366,3 nghìn tấn, 

giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước , lũy kế tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 5 

tháng đầu năm 2016 có mức tăng thấp ở mức 0,5%, ước đạt 1,15 triêụ tấn.  

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình khô hạn , xâm nhâp̣ măṇ tiếp tuc̣ gây 

ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động nuôi trồng thủy sản ở một số tỉnh ven biển của khu 

../../../../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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vưc̣. Tình hình thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất tôm , diêṇ tích tôm bi ̣ 

thiêṭ haị khá lớn, chủ yếu là mô hình lúa - tôm và tôm quảng canh khiến cho sản lươṇg 

thu hoac̣h tôm giảm so với cùng kỳ năm trước .  

Giá thu mua cá tra nguyên liệu vẫn có xu hướng tăng , người nuôi có laĩ . Tuy 

nhiên ngành cá tra đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn nguyên 

liệu. 

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

Mặt hàng cá ngừ đại dương 

Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 5 tháng đầu năm 2016 tăng 7,1%  so với 

cùng kỳ, ước đạt 9.605 tấn, trong đó Bình Định ước đạt 4.720 tấn, Phú Yên 2.911 tấn, 

Khánh Hòa 1.974 tấn. 

Bảng 3: Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 

TT Tỉnh ĐVT 

Ước Năm 2016 So sánhcùng 

kỳ 5 tháng 

(%) 

Ước 

tháng 5 

Ước 5 

tháng  

1 Bình Định tấn  320 4.720 113,2 

2 Phú Yên  tấn  398 2.911 93,9 

3 Khánh Hòa tấn  474 1.974 115,9 

Tổng cộng tấn  1.192 9.605 107,1 

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 5 tháng đầu năm 2016 và cùng kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Thủy sản tổng hợp 

Trong tháng 5 năm 2016, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt thấp, giá 

bán giảm nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động khai thác và đời sống của ngư 

dân. Tại Bình Định, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tháng 5/2016 chỉ đạt 320 

tấn, giảm 60,2% so với cùng kỳ; Tuy nhiên do các tháng trước, khai thác cá ngừ tại 

Bình Định đạt sản lượng khá cao. Do đó, lũy kế 5 tháng, sản lượng cá ngừ đại dương 

của Bình Định vẫn tăng 13,2%, đạt 4.720 tấn. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định tiếp 

tục phối hợp các công ty của Nhật Bản trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, 
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ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương cho cán bộ kỹ thuật và ngư dân trong tỉnh để khai 

thác tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cá ngừ đại dương hiệu quả. 

Giá cá ngừ đại dương trong tháng 5/2016, đặc biệt giá cá ngừ câu tay giảm so 

với tháng 4/2016 và thấp hơn so với cùng kỳ. Giá cá ngừ câu tay (loại >30kg/con) dao 

động ở mức 85.000 - 90.000 đồng/kg ( giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tháng trước 

và giảm 5.000 - 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ), giá cá ngừ câu vàng dao động 120.000 

- 130.000 đồng/kg (tương đương so với tháng trước và tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg so 

với cùng kỳ). Như vậy với việc sản lượng khai thác trong tháng đạt thấp, giá bán giảm, 

công thêm trong 2 tháng qua (tháng 4 và tháng 5/2016), giá dầu mặc dù vẫn ở mức 

thấp nhưng đã tăng 500 - 700 đồng/1lit nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động 

khai thác của ngư dân, khiến một số tàu câu không có lãi, thậm chí bị lỗ. 

Do đó, 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 tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án tổ chức sản xuất cá 

ngừ đại dương theo chuỗi giá trị. 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; 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.  

Mặt hàng tôm 

Diêṇ tích nuôi tôm nước lơ ̣trên cả nước 5 tháng đầu năm ước đạt 580.680 ha, 

tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó diêṇ tích nuôi tôm sú ước đaṭ gần 

552.470 ha (tăng 3,2% so với cùng kỳ ), diêṇ tích nuôi tôm thẻ chân tr ắng ước khoảng 

28.210 ha, (bằng 96,7%). Sản lượng thu hoạch tôm lũy kế 5 tháng đầu năm ước đaṭ 

hơn 119 nghìn tấn, bằng 87,1% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm sú ước đạt hơn 

74 nghìn tấn (bằng 88,8%) và sản lượng tôm thẻ khoảng gần 50 nghìn tấn (bằng 84,5% 

so với cùng kỳ năm 2015). 

Giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tuc̣ tăng do 

mùa vụ nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay không thuâṇ lơị khiến s ản lượng nuôi 

giảm, các nhà máy chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu đều thiếu nguyên liệu nên các 

doanh nghiệp phải đẩy giá thu mua lên cao. Ngoài ra, việc tôm tăng giá cũng là tăng 

theo chu kỳ bởi đây là thời điểm trái vụ của mùa nuôi tôm.  

Cụ thể , trong những ngày đầu tháng 5/2016, tại Bến Tre , thương lái thu mua 

tôm với m ức giá cao nhất trong hơn một năm trở lại đây. Tôm sú lo ại 20 con/kg giá 

260.000 - 300.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá 190.000 - 200.000 đồng/kg. Tôm thẻ 

loại 70 con/kg giá 120.000 đồng/kg, loại 100 con/kg giá 100.000 đồng/kg. Tương tư ,̣ 

giá tôm sú taị Cà Mau cũng liên tuc̣ tăng kể từ đầu tháng 5 đến nay, tôm loại 20 con/kg 

và 30 con/kg giá tăng 20.000 đồng/kg so với tháng 4, lần lươṭ là 260.000 đồng/kg và 

200.000 đồng/kg. Riêng tôm loại 40 con/kg giá không đổi , duy trì ở mức 120.000 

đồng/kg. Dự báo giá tôm sú se ̃tiếp tuc̣ tăng từ nay cho tới giữa tháng 6. 



5 

 

Hình 2: Giá tôm qua các thời điểm trong năm 2016 
ĐVT: 1.000 đồng/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin thủy sản tổng hơp̣ 

Măc̣ dù giá tôm tăng nhưng hiêṇ nay ngư ời nuôi vẫn dè chừng chưa dám thả 

giống nhiều do e ngaị thời tiết nắng nóng và đô ̣măṇ quá cao se ̃gây bất lơị cho tôm . 

Mặt hàng cá tra 

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

kế đến thời điểm hiêṇ taị ước đaṭ 2.772 ha, bằng 98% so với số liêụ báo cáo cùng thời 

điểm năm 2015. Sản lượng thu hoạch đạt khoảng 382,6 nghìn tấn , bằng 99% so với 

cùng kỳ năm 2015. 

Giá cá tra nguyên li ệu cỡ 700 - 800g/con tại ĐBSCL hiêṇ dao đôṇg ở mức 

22.000 - 22.500 đồng/kg, thấp hơn giá cùng kỳ năm 2015 khoảng 500 đồng/kg. Với 

giá thành sản xuất cá tra phổ biến ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí 

người nuôi cá còn lãi khoảng 1.000 đồng/kg, đối với các hộ nuôi có vốn và điều kiện 

mua thức ăn, thuốc điều trị bệnh trực tiếp từ công ty thì lợi nhuận có thể đaṭ tới 3.000 

đồng/kg.  

Hình 3: Giá trung bình cá tra nguyên liệu thu mua tại ao năm 2016 
   ĐVT: Đồng/kg 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm thông tin thủy sản tổng hơp̣ 

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá cá tra tăng trở laị là do thiếu nguồn cung . Số hộ 

nuôi cá tra đã giảm mạnh từ năm 2015 do giá cá tra lúc bấy giờ quá thấp, nhiều chủ 
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trang trại đã chuyển từ nuôi cá tra sang các loài khác . Ngoài ra , tình trạng xâm nhập 

mặn tại đồng bằng sông Cửu Long và sự thay đổi trong quy định của Mỹ , sau khi Bộ 

Nông nghiệp Mỹ (USDA) đảm nhiệm thanh tra cá tra nhâp̣ khẩu cũng ảnh hưởng đến 

ngành nuôi cá tra. 

Trước tình hình tiêu thụ cá tra nguyên liệu khởi sắc hiện nay , nhiều chuyên gia 

dự báo thời gian tới cá tra nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu có thể thiếu do sản 

lượng giảm, từ đó tiếp tuc̣ đẩy giá cá tăng . 

Xuất khẩu thủy sản 

Xuất khẩu thủy sản có dấu hiệu khả quan khi tăng 5% trong tháng 3 và tiếp tục 

tăng trong tháng 4 ở mức 5,7%. Sự tăng trưởng khả quan này chủ yếu do kết quả xuất 

khẩu của những mặt hàng xuất khẩu thủy sản chủ lực đều có xu hướng tăng trưởng từ 

đầu năm đến nay, đặc biệt là mặt hàng tôm.  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 5/2016, 

đạt hơn 282 triệu USD. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2016 đạt khoảng 590 triệu 

USD, đưa giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt khoảng 2,6 tỷ USD, tăng 

5,6% so với cùng kỳ năm 2015. 

Theo số liệu của Hải quan và tổng hợp của VASEP, tính đến hết tháng 4/2016 

giá trị xuất khẩu thủy sản đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 6,08% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đây là dấu hiệu lạc quan để hy vọng xuất khẩu thủy sản năm 2016 có mức tăng trưởng 

tốt.  

Bảng 3. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo mặt hàng 4 tháng năm 2016 

ĐVT: Triệu USD 

 

 

Sản phẩm 
Tháng  

T4/2016 

4 tháng 

năm 2016 

So với cùng 

kỳ năm 2015 

(%) 

1 Tôm 239,57 858,78 107,9 

 + Tôm chân trắng 138,70 492,68 107,2 

 + Tôm sú 80,28 293,99 111,9 

2 Cá tra 142,08 507,54 105,2 

3 Cá ngừ 42,47 141,01 96,8 

4 Cá các loại khác 90,80 333,68 113,3 

5 Nhuyễn thể 38,58 139,10 93,5 

 + Mực và bạch tuộc 30,51 112,09 91,2 

 + Nhuyễn thể hai mảnh vỏ 7,96 26,56 104,9 

6 Cua, Ghẹ và Giáp xác 

khác 
7,15 31,90 112,1 

 Tổng cộng 560,68 2.012,03 106,1 

Nguồn: Tổng hợp của VASEP 

So với năm 2015, xuất khẩu tôm Việt Nam 4 tháng đầu năm nay có mức tăng 

trưởng. Xuất khẩu qua từng tháng đều tăng trưởng dương so với các tháng cùng kỳ 

năm 2015. Xuất khẩu trong tháng 3 và 4 đạt giá trị cao tương ứng đạt 240,8 triệu USD 

và 239,6 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 858,8 triệu USD, tăng 

khá ở mức 7,92% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị xuất khẩu tôm sú đạt 294 
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triệu USD, tăng gần 12%, tôm chân trắng đạt gần 493 triệu USD, tăng 7,2% so cùng 

kỳ năm 2015.  

Giá tôm nguyên liệu trong nước đã cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu 

từ các thị trường chính tăng hơn nhờ cung-cầu tại các thị trường này ổn định hơn cùng 

với lượng tồn kho giảm. Giá tôm thế giới có xu hướng nhích lên do thị trường tiền tệ 

bớt biến động (đồng Yên tăng giá; USD, EUR và đồng tiền của các nguồn cung cạnh 

tranh với Việt Nam ổn định hơn). Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn 

được hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá giảm trong POR9. Nguồn cung nguyên liệu 

từ các nước sản xuất chính như Ấn Độ, Thái Lan, Equađo giảm do dịch bệnh và thời 

tiết xấu cũng là lợi thế cho các nhà sản xuất và xuất khẩu tôm Việt Nam. 

Mặt khác, diện tích và sản lượng tôm chân trắng bị ảnh hưởng mạnh bởi nắng 

nóng và xâm ngập mặn, trong khi tôm sú có cơ hội tăng vị thế vì sản lượng tăng. 

Ngoài ra, xuất khẩu tôm sú tươi sang Trung Quốc được khôi phục cũng là nguyên 

nhân đẩy giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh. Trung Quốc chiếm 12% tỷ 

trọng xuất khẩu tôm của Việt Nam, riêng tôm sú chiếm 31% tỷ trọng. Thị trường tiêu 

thụ tôm sú lớn thứ 2 là Mỹ, chiếm 18% tỷ trọng. Xuất khẩu tôm sú Việt Nam sang thị 

trường Mỹ đang thuận lợi, nhất là tôm sú vỏ, vì có lợi thế hơn về nguồn cung so với 

các nước đối thủ. 

Tổng giá trị xuất khẩu cá tra 4 tháng đầu năm đạt 507,5 triệu USD, tăng 5,2% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang Brazil tăng mạnh nhất (+274%), 

Trung Quốc tăng 61% và Mỹ tăng 7%. Xuất khẩu cá tra sang Brazil bị đình trệ từ quý 

IV/2014 đến hết quý I/2015 do việc tạm ngừng cấp phép của Chính phủ nước này. Tuy 

nhiên, từ quý II/2015 đến nay đã trở lại bình thường, do vậy xuất khẩu sang thị trường 

này trong 4 tháng đầu năm nay tăng mạnh so với năm 2015.   

Xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng 13% trong 

tháng 4, đạt 142 triệu USD, sau khi giảm gần 3% trong tháng 3 với 128 triệu USD. 

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sang một số thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc 

và Brazil tăng khá, lần lượt là 7,2%, 61,1% và 273,9%. Trong khi đó, xuất khẩu sang 

EU, ASEAN và Mêxicô đều giảm tương ứng 7,4%, 3,3% và 23,2%. 

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng có thể do giá trung bình xuất khẩu tăng trước tác 

động của quyết định cuối cùng của USDA về thanh tra cá tra, cá da trơn. Quy định mới 

của USDA gây ra một số bất ổn cho nhà xuất khẩu và nhập khẩu cá tra. Thời hạn quá 

ngắn để thực hiện tất cả các thủ tục. Nếu thực hiện như dự kiến, có thể sẽ làm giảm 

nguồn cung do số công ty tham gia giảm đi và người mua phải chịu giá tăng do chi phí 

phát sinh thêm. 

Tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ 4 tháng đầu năm đạt 141 triệu USD, đã có mức 

giảm chậm lại, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó cá ngừ chế biến và 

đóng hộp giảm 21% đạt 55,5 triệu USD, cá ngừ đông lạnh đạt 85 triệu USD, tăng 

13,7%. Trong tháng 4/2016, xuất khẩu cá ngừ có tín hiệu tốt vì có mức tăng trưởng 

dương 2,5% và đáng chú ý là sản phẩm cá ngừ đông lạnh nguyên liệu (mã HS 03) 

đang phục hồi tốt (tăng 14%). Trong 4 tháng năm 2016, một số thị trường có mức tăng 

như ASEAN (tăng 30,7%) và Trung Quốc tăng 186,8%. Trong khi đó ba thị trường 

Mỹ, EU và Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu tăng,  giảm lần lượt là 3,4%, 10,2% và 

10,4%. 
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Thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam là Mỹ (4 tháng nhập khẩu 

56,3 triệu USD) tăng nhập khẩu cá ngừ đông lạnh mã HS03 (chiếm 70% giá trị nhập 

khẩu các sản phâm cá ngừ Việt Nam). Là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cá ngừ 

đông lạnh, Mỹ cũng đứng đầu về nhập khẩu cá ngừ hộp và chế biến khác (mã HS16). 

Tiếp đến là EU và Thái Lan với giá trị nhập khẩu cá ngừ trong 4 tháng đầu năm tương 

ứng là 33,2 triệu USD và 10,4 triệu USD. Năm 2016, Trung Quốc nổi lên là thị trường 

nhập khẩu cá ngừ tiềm năng với 95% là cá ngừ đông lạnh.  

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam 4 tháng đầu 

năm đạt 112,09 triệu USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 4 tháng đầu 

năm 2016 chỉ có duy nhất tháng 1 tăng trưởng dương, các tháng còn lại đều giảm so 

với cùng kỳ năm 2015. Nhật Bản là thị trường nhập khẩu nhiều nhất sản phẩm mực 

của Việt Nam, trong khi Hàn Quốc là thị trường lớn nhất tiêu thụ sản phẩm bạch tuộc. 

Tuy nhiên, xuất khẩu sang hai thị trường chính này đều giảm trong 4 tháng đầu năm, 

Hàn Quốc giảm 13,5% và Nhật Bản giảm 1,6% so với cùng kỳ. Tính riêng trong tháng 

4/2016, cua ghẹ đạt tăng trưởng 10,4%, xuất khẩu mực, bạch tuộc và nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ giảm lần lượt 15% và 4% .  

Theo dự báo, trong quý II, xuất khẩu thủy sản của cả nước sẽ đạt khoảng 1,8 tỷ 

USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chủ yếu nhờ xuất khẩu tôm dự 

kiến đạt 788 triệu USD, tăng 10%. Trong quý II, dư âm từ các hội chợ thủy sản quốc tế 

và giá xuất khẩu tăng sẽ giữ cho giá trị xuất khẩu tăng nhẹ so với năm ngoái. Dự báo, 

quý II/2016, giá trị xuất khẩu cá tra đạt 401 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Xuất khẩu cá ngừ có thể tương đương hoặc tăng nhẹ, trong khi mực, bạch tuộc 

chưa có dấu hiệu hồi phục. 

II. Tin tham khảo 

Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản giảm 

Nhật Bản giảm lượng tiêu thụ các sản phẩm cá ngừ sashimi và sushi cá ngừ vì 

các sản phẩm bánh mì kẹp thịt bò ngày càng phổ biến. 

Theo số liệu thống kê hàng năm từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, lượng 

cập cảng của nước này, khối lượng cá nhập khẩu và sản lượng cá được đánh bắt bởi 

các ngư dân Nhật Bản, cá ngừ nguyên liệu và đông lạnh đã giảm 3% trong năm ngoái. 

Trong báo cáo mới nhất của FAO, nhập khẩu sản phẩm cá ngừ sashimi của 

Nhật Bản vẫn tiếp tục giảm. Các nguồn cung cá ngừ tươi và đông lạnh tại Nhật Bản đã 

giảm từ 362.800 tấn năm 2014 xuống còn 353.000 tấn trong năm 2015. Các nguồm 

cung cá ngừ qua đường hàng không từ nước ngoài giảm 21%. 

Các chuyên gia cho biết, người Nhật đang ăn ít cá hơn. Nguyên nhân là do các 

thế hệ cũ đã từng là người tiêu thụ cá nhiều nhất trên thế giới, nhưng họ đang ăn ít 

hơn, và những người trẻ tuổi thích thịt hơn. 

Các tác động liên tục từ  lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga đã ảnh hưởng 

tới thị trường cá hồi, trong khi suy thoái kinh tế tại Brazil và sự tăng trưởng chậm của 

Trung Quốc đã khiến nhu cầu tiêu thụ của toàn cầu giảm rõ rệt. 

Cả 3 nước này đều trở thành các thị trường thủy sản quan trọng nhất trên thế 

giới. 

http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1019_44169/Nhap-khau-ca-ngu-cua-Nhat-Ban-giam.htm
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Nhu cầu tiêu thụ tại các nước phát triển rất hỗn độn. Nhập khẩu của Mỹ giảm 

trong tổng giá trị bất chấp sự gia tăng trong việc thu mua – nguyên nhân là do đồng 

USD tăng giá và giá thành sản phẩm lại thấp – trong khi khối lượng nhập khẩu của EU 

tăng nhẹ. 

FAO cho biết, thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á có vẻ khả quan hơn, nơi mà 

tốc độ tăng trưởng thu nhập và đô thị hóa tăng đã khiến nhu cầu tiêu thụ thủy sản 

tăng.(Theo Financial Times) 

Mỹ giảm nhập khẩu tôm từ Trung Quốc, Ecuador 

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ 

(NOAA), Trung Quốc và Ecuador, thuộc top 9 nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ, đều 

giảm xuất khẩu sang thị trường này lần lượt là 54,3% và 39,7% so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

Nhập khẩu tôm từ Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 3/2015 giảm từ 1.867 tấn 

xuống còn 854 tấn. Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 7 từ vị trí thứ 6. Nhập khẩu từ 

Ecuador giảm từ 8.951 tấn xuống 5.396 tấn. Tuy nhiên Ecuador vẫn là nhà cung cấp 

tôm lớn thứ 3 cho Mỹ. 

Giá trị nhập khẩu tôm vào Mỹ trong tháng 3/2016 đạt 376,2 triệu USD, giảm 

17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình đạt 9,39 USD/kg so với 

9,94 USD/kg trong tháng 3/2015. 

Ấn Độ, Việt Nam và Mexico, nằm trong top 9 nhà cung cấp lớn nhất cho Mỹ, 

tăng khối lượng xuất khẩu tôm sang đây lần lượt là 1%, 39% và 20,2%. (Theo 

undercurrentnews) 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN 

http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1017_44201/My-giam-nhap-khau-tom-tu-Trung-Quoc-Ecuador.htm

