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I. Xuất khẩu 

cá tra

- 9 tháng đầu năm

2017, XK đạt >1,1

triệu triệu USD.

- Cá tra chiếm 23,9%

tổng kim ngạch

XKTS.



I. Xuất khẩu cá tra

Xuất khẩu Xuất khẩu

 Trung Quốc-HK: +53%

 Brazil: +70,9%

 Mexico: +30,2%

 Colombia: +11,9%

 Mỹ: -21,7%

 EU: -24,6%

 ASEAN: -5,3%



I. Xuất khẩu cá tra



II. Rào cản tại các thị trường

1. TRUNG QUỐC

- 9 tháng đầu năm, XK cá tra sang Trung Quốc đạt

103,2 triệu USD, tăng 53%, chiếm 19,9%. 

- Là thị trường XK lớn nhất của DN cá tra.

- Thị trường tiềm năng nhưng đang là “điểm nóng” thế

giới về VS ATTP. Do đó, kiểm soát hàng qua đường

tiểu ngạch là một vấn đề đang đặt ra.



II. Rào cản tại các thị trường

2. HOA KỲ

- 4 tháng đầu năm, XK cá tra sang Mỹ đạt 90,2 triệu 

USD, giảm 21,7%, chiếm 17,4% tổng XK cá tra

- Là thị trường lớn tiềm năng nhưng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật mang tính phòng vệ quá mức, vượt quá yêu cầu 

kiểm soát ATTP.

- Cá tra XK sang Mỹ khó khăn vì thuế CBPG cao và  

Đạo luật Nông trại Farmbill 2014.



II. Rào cản tại các thị trường

3. EU

- 4 tháng đầu năm 2017, XK cá tra sang EU đạt 65,5

triệu USD, giảm 24,6% so với cùng kỳ, chiếm 12,6%.

- Cá tra đang phải cạnh tranh gay gắt với các loài cá 

thịt trắng bản địa (cá tuyết, cá Alaska pollock…), cá 

biển khác: cá ngừ, cá hồi…

- Bị truyền thông một số nước EU bôi xấu hình ảnh, 

ảnh hưởng tới doanh số tiêu thụ.



III. Kiến nghị giải pháp
1. Trung Quốc

- Xem xét việc kiểm tra và cấp chứng thư cho tất cả

các lô cá tra qua đường tiểu ngạch và biên mậu.

Khuyến khích DN xuất đường chính ngạch.

- Rà soát, thông báo rộng rãi, rõ ràng thông tin tiêu

chuẩn chất lượng, ATTP, kiểm dịch của phía TQ.

- Xây dựng cơ sở pháp lý để giảm rủi ro khi không có

hợp đồng thương mại.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng ở cửa khẩu kết hợp

kiểm tra tại cơ sở gia công chưa công nhận ĐK XK.



III. Kiến nghị giải pháp

2. Hoa Kỳ:

- Có tác động với Chính phủ Hoa Kỳ để yêu cầu tính 

lại mức thuế CBPG trên cơ sở hủy bỏ phương pháp 

quy về 0%, hủy bỏ phương pháp định giá phân biệt, 

thay đổi chính sách thuế suất toàn quốc.

- Xem xét khởi kiện ra WTO về việc áp dụng Chương 

trình thanh tra cá da trơn là không phù hợp với các 

thỏa thuận trong WTO. 



III. Kiến nghị giải pháp

3. EU
Bên cạnh các giải pháp mà các DN XK cá tra sang EU đang thực hiện 

là tăng tỷ lệ sản phẩm cao cấp, đa dạng phân khúc thị trường, tăng 

chất lượng sản phẩm. VASEP kiến nghị:

- Kiện toàn và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển Thị 

trường XK Thủy sản (SMF) nhằm nhanh chóng tạo đủ  

ngân sách triển khai.

- Sau khi kiện toàn, Hội đồng Quản lý và Ban điều 

hành sẽ rà soát, xây dựng Điều lệ, Quy chế hoạt động, 

Quy chế quản lý tài chính phù hợp với quy định.



Cảm ơn quý vị đã lắng nghe!


