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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 20/CV-VASEP 

V/v góp ý Dự thảo Báo cáo Chính phủ về 

lương tối thiểu 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021 
 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội    

Phúc đáp công văn số 531/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 01/3/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính phủ về tiền lương tối 

thiểu, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau: 

1. Về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2021 

Hiệp hội VASEP đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ 

nguyên đề xuất phương án không tăng lương tối thiểu năm 2021 để giảm bớt khó khăn cho 

doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đảm bảo việc làm, không sa thải người lao 

động.  

Đề xuất này dựa trên thực tế ngành thủy sản đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

dịch Covid từ năm 2020 đến nay. Giãn cách xã hội và các biện pháp chống dịch khiến cho 

hoạt động sản xuất nguyên liệu, chế biến XK bị sụt giảm, hoạt động logistic khó khăn tắc 

nghẽn, chi phí sản xuất và XK tăng, khiến cho giá trị XK tiếp tục giảm 2% năm 2020, sau 

khi đã giảm 2,5% trong năm 2019.  

Đặc biệt dịch Covid khiến cho thị trường lao động xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động 

chế biến của các nhà mày. Dù rất nỗ lực và linh hoạt trong việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm 

và thị trường thì nhiều doanh nghiệp, kể cả DN lớn cũng khó khăn về tài chính, các DN nhỏ 

thực sự khó khăn vì thiếu vốn, nợ ngân hàng. 

Năm 2021, ngành chế biến và XK thủy sản Việt Nam vẫn tiếp tục bị tác động mạnh 

bởi đại dịch này, thậm chí đây vẫn là yếu tố chính chi phối xu hướng XNK thủy sản của Việt 

Nam. Ngay từ đầu năm 2021, không chỉ cước phí tàu biển tiếp tục tăng phi mã, nhiều chi phí 

đầu vào cho sản xuất, chế biến thủy sản cũng tăng “chóng mặt” theo.  

            Ví dụ, tháng 1/2021, cước tàu đi EU đã tăng từ 145 - 276% (tùy theo cảng), tăng lên 

7.000 - 10.550 USD/cont. Giá cước đi Mỹ, đi Nhật, Trung Đông hay ASEAN đều tăng 2-5 

lần, thậm chí 10 lần, tuỳ lộ trình.  

             Trong nước, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của các nhà máy chế biến 

thuỷ sản, sản xuất nguyên liệu trong tháng 1-2/2021 cũng tăng từ 8-25% so với tháng trước: 

như giá găng tay cao su, nhựa trong tăng từ 8-9%; băng keo tăng 15%, bao bì để đóng gói 

tăng từ 7-11%, sản phẩm dầu nành tăng 9%; một số mặt hàng hóa chất CaCl, MgCl2, oxy 

viên... trong vòng 3 tháng (tháng 8/2020 – 1/2021) đã tăng 3,6% - 25%. 

Trong năm 2020, do việc thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền thuê 

đất cũng đẩy giá thuế đất của DN từ 2-4 lần so với trước. Doanh nghiệp thủy sản đang cố 

gắng duy trì việc làm cho hàng ngàn lao động tại các nhà máy chế biến. Nhu cầu NK tại các 
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thị trường lớn tới đầu năm 2021 vẫn còn ẩn chứa nhiều bấp bênh, công suất nhà máy cũng đã 

phải giảm đáng kể theo các đơn hàng, chi phí sản xuất đang đội lên càng chồng chất thêm 

khó khăn cho các DN thủy sản.  

2. Về thay đổi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng sang ngày 01 tháng 7 

hàng năm thay vì ngày 01 tháng 01 

          Hiệp hội VASEP đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  là 

tiếp tục duy trì thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 như đã 

thực hiện trong thời gian vừa qua vì đó là thời điểm bắt đầu năm tài chính của Việt Nam. 

Việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chế độ đãi ngộ cho người lao động vẫn được 

các doanh nghiệp tính toán theo thời điểm đầu năm (từ ngày 1 tháng 1 hàng năm).  

          Hơn nữa, việc tăng lương, thưởng và các chế độ khác cho người lao động tính từ đầu 

năm mới cũng phù hợp với tâm lý và nhu cầu của người lao động.  

          Trên đây là một số ý kiến của Hiệp hội VASEP  về dự thảo Báo cáo nêu trên để Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp và đề xuất chính thức lên Chính phủ.  

           Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VCCI; 
- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

- BCH HH; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 
- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


