
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO XK THỦY SẢN VIỆT NAM QUÝ III/2012 
(5 chương -  50 trang) 

 
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN  

1. Thiếu vốn cho sản xuất, xuất khẩu – chính sách hỗ trợ chậm áp dụng 

 - Nhiều hộ nuôi tôm và cá tra có nguy cơ treo ao 

 - Sản lượng thủy sản quý III và 3 quý đầu năm: phân tích diễn biến, bảng và biểu đồ 

2. Thị trường tiêu thụ khó khăn, nhiều rào cản về chất lượng và kỹ thuật  

 Nhật Bản: ethoxyquinẢnh hưởng: XK sụt giảm.  

  + biểu đồ XK sang Nhật theo tháng từ T1 - T9 

Trung Quốc: đòi hỏi DNXK phải đăng ký  

 + biểu đồ XK sang TQ theo tháng từ T1 - T9 

Mỹ: đòi hỏi DNXK phải đăng ký 

 + biểu đồ XK sang Mỹ theo tháng từ T1 - T9 

Indonesia: Hạn chế NK cá tra bằng hạn ngạch 

Bảng XK TS sang 3 nước theo tháng và theo quý 

3. XK liên tục sụt giảm 

 XK 3 tháng liên tục sụt giảm vì 2 nguyên nhân: 

 - Các mặt hàng chính gặp khó khăn: XK tôm, cá tra, mực bạch tuộc giảm. Phân tích mặt hàng 

Bảng XK của các mặt hàng: tôm, cá tra, cá ngừ, cá biển khác, mực, bạch tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 
và giáp xác khác theo quý (I, II, III/2012), so với cùng kỳ năm 2011 . 

- Thị trường tiêu thụ giảm: EU, Hàn Quốc, Nhật Bản. Phân tích thị trường 

 Bảng XK thủy sản sang các nước theo quý 

4. Chi phí sản xuất gia tăng: điện, xăng dầu, thức ăn chăn nuôi 

- Giá nguyên liệu thủy sản tăng do thức ăn tăng, vật tư tăng nông dân bỏ ao 

- Phân tích thực trạng: giá điện, xăng tăng ảnh hưởng đến giá thức ăn  

5. Thủ tục kiểm tra ATTP thủy sản chưa được cải thiện, gây tốn kém 

- TT 55 chưa được điều chỉnh theo kiến nghị của VASEP 

- Chi phí kiểm tra thú y thủy sản tăng  

6. Nhập khẩu thủy sản cần được hỗ trợ 

- NK thủy sản tăng 

Biểu đồ NK thủy sản theo tháng 

Bảng NK thủy sản từ các nước 9 tháng đầu năm 



- Thuế và ân hạn thuế còn khó khăn: Vasep đã đưa ra 4 kiến nghị về hưởng ân hạn thuế 275 ngày mà 
không cần yêu cầu có bảo lãnh của ngân hàng chưa có phản hồi về hướng giải quyết 

7. Một số chính sách thuận lợi  

- TT140/2012/TT-BTC giảm 30% thuế thu nhập DN cho các DN sử dụng nhiều lao động trong đó có 
các lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông lâm thủy sản… 

- TT43/2012-TT-BNN bổ sung một số bệnh trên cá tra và tôm được hỗ trợ thí điểm bảo hiểm nông 
nghiệp (bổ sung TT47/2011) 

- Thuế môi trường bao bì PE bao gói hàng XK chính thức được gỡ bỏ ( NĐ 69/2012) 

8. Doanh nghiệp XK 

- Số DN tham gia XK 9 tháng đầu năm 

 Top 100 DN 9 tháng 

…. 

CHƯƠNG II. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA  

1. Giá cá tra nguyên liệu hồi phục so với quý II 

- Phân tích diễn biến giá: Tăng % so với quý II, so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân: Nhu cầu 
tăng cho đơn đặt hàng cuối năm, chi phí đầu vào tăng . Người nuôi có lãi, có sẵn sàng nuôi tiếp để 
cung ứng nguyên liệu cho vụ sau?  

Đồ thị line: giá cá tra loại I tại Đồng Tháp, An Giang (từ tháng 7/2011 – 9/2012) thể hiện rõ xu 
hướng so với cùng kỳ 

2. Gói cứu trợ chậm, người nuôi và DN tiếp tục khó khăn 

Chính phủ đã có gói hỗ trợ chăn nuôi và thủy sản với mức lãi suất max 11%. Tác động của nó trong 
tháng 9, tháng 10 như thế nào? 

3. XK cá tra tiếp tục xu hướng giảm từ quý II 

- XK giảm vì thiếu vốn và thị trường khó khăn 

- Phân tích XK trong quý III: GT XK, tăng giảm so với  cùng kỳ và quý II 

- Tổng XK 9 tháng  

Biểu đồ XK cá tra theo tháng 

Bảng XK cá tra sang các thị trường chính theo tháng và theo quý 

4. XK cá tra sang EU tiếp tục giảm sâu trên 20%/tháng 

Phân tích xu hướng giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước 

Biểu đồ XK cá tra sang EU theo tháng 

5. Mỹ và Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định 

Mỹ: 

- Nhu cầu NK vẫn cao: Phân tích 

- Ngành cá da trơn trong nước khó khăn do chi phí sản xuất cao: Phân tích 



- Thuế CBPG POR8 thuận lợi: phân tích 

- Phân tích số liệu XK quý III và 9 tháng đầu năm 

 Biểu đồ XK cá tra sang Mỹ theo tháng 

Trung Quốc 

- Phân tích số liệu XK quý III và 9 tháng đầu năm 

 Biểu đồ XK cá tra sang Trung Quốc theo tháng 

6. XK sang Nga và ASEAN chững lại 

- Phân tích số liệu XK quý III và 9 tháng đầu năm 

 Biểu đồ XK cá tra sang Nga và ASEAN theo tháng 

7. Top 20 DN cá tra 9 tháng 

- Phân tích tỷ trọng của tốp cá tra: chiếm ? %, tăng, giảm 

 Bảng top 20 DN 

CHƯƠNG III. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM   

1. Nhậ t Bả n kiểm tra  1 00 % Việt Na m đố i v ới chỉ tiêu Etho x y quin: diễn biến phức tạ p v à  khó 
khăn của DN tôm   

Nhật bản đã kiểm 100% tôm VN chỉ tiêu Ethoxyquin từ 31/8,  VASEP kiến nghị Bộ NN quy định 
hàm lượng Ethoxyquin trong thức ăn nuôi tôm là 0,5ppm bên cạnh các biện pháp đấu tranh quốc tế và 
tìm chất thay thế, để bảo vệ ngành tôm VN. 

2. XK sang các thị trường chính đều giảm 

Nhật Bản 

- DN bị động không dám XK sang Nhật do vấn đề ethoxyquin  

- Phân tích XK sang Nhật quý III và 9 tháng 

Biểu đồ XK tôm sang Nhật theo tháng  

Mỹ:  

- Nhu cầu giảm? 

- Cạnh tranh về giá? 

- Phân tích XK sang Mỹ quý III và 9 tháng 

Biểu đồ XK tôm sang Mỹ theo tháng 

EU:  

- Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu: phân tích  

- Phân tích XK sang EU quý III và 9 tháng 

Biểu đồ XK tôm sang EU theo tháng 

Hàn Quốc:  

- Xu hướng sụt giảm NK thể hiện rõ trong quý III. Nguyên nhân? Nhu cầu giảm, rào cản kỹ thuật? 



-  Phân tích XK sang Hàn Quốc quý III và 9 tháng 

Biểu đồ XK tôm sang Hàn Quốc theo tháng 

Trung Quốc:  

-  Phân tích XK sang Trung Quốc Quốc quý III và 9 tháng 

Biểu đồ XK tôm sang Trung Quốc theo tháng 

Bảng XK tôm sang các thị trường theo tháng và theo quý:  

- XK tôm chân trắng và tôm sú đều giảm: Cơ cấu thay đổi ? 

3. Dịch bệnh tôm tiếp diễn không rõ nguyên nhân 

- Tình hình dịch bệnh tại các tỉnh trọng điểm 

4. Giá tôm nguyên liệu tăng 20 - 25% so với cùng kỳ 

- Phân tích diễn biến giá tôm nguyên liệu 

Đồ thị giá tôm sú (size 30 – 40 và tôm chân trắng 9( size 100) tại Cà Mau  

5. Nguy cơ thiếu nguyên liệu vì nhiều hộ bỏ nuôi tôm  

Nguyên nhân:  

-  Lo ngại về ethoxyquin, DN k mua  

- Chi phí SX tăng 

- Thiếu vốn   

… 

CHƯƠNG IV. XUẤT KHẨU HẢI SẢN   

1. Còn khó khăn về chính sách 

- Vấn đề NAFIQAD quy định yêu cầu các lô hàng thủy sản XK vào EU sử dụng nguyên liệu nhập 
khẩu, thì các nguyên liệu NK đó phải được khai thác, vận chuyển bởi các tàu có EU code. Điều này 
làm hạn hẹp nguồn cung nguyên liệu cho thị trường EU, khó khăn nhiều cho DN.  

-  Giá dầu diezel có 3 lượt điều chỉnh trong tháng 8/2012, từ 20.300 đ/l ==> 21.550 đ/l. Ảnh hưởng 
như thế nào đến khả năng đi biển của tàu thuyền ngư dân các tỉnh? 

2. Cá ngừ đang dần khẳng định vị thế chủ lực trong tổng XK thủy sản 

- Tỷ trọng tăng từ 6,6% năm 2011 lên gần 10% năm 2012 

Biểu đồ bánh sản phẩm XK 9 tháng 2011 và 2012 

- XK cá ngừ không ngừng gia tăng trong 9 tháng đầu năm, với kim ngạch …. Riêng quý III đạt… 

Biểu đồ trụ XK cá ngừ 9 tháng 2011 và 2012 

- XK cá ngừ sang các thị trường chính đều tăng khả quan: Phân tích một số thị trường chính: EU, Mỹ, 
Nhật, Trung Đông 

Bảng XK cá ngừ sang các thị trường chính theo tháng và theo quý 

- Cơ hội cạnh tranh tốt: giá cả, chất lượng và nguồn nguyên liệu của các nước sụt giảm: Indonesia 
mất mùa, Thái Lan …trong khi Việt Nam được mùa cá ngừ đại dương… 



- Nhu cầu của các thị trường vẫn cao: Phân tích xu hướng NK của các nước lớn 

-  NK cá ngừ vằn tăng: Do sản lượng khai thác giảm khoảng 30% so với năm 2011, tăng NK phục vụ 
theo nhu cầu của khách hàng… 

- Vấn đề chất lượng vẫn cần được quan tâm: 

 Top 10 DN cá ngừ 

3. XK các loại cá biển khác tiếp tục tăng 

- XK trong quý III tháng tiếp tục tăng. Tỷ trọng trong tổng XK hải sản cũng tăng: chứng minh bằng 
con số 

- Sản lượng khai thác tăng 

- Nhu cầu NK của các thị trường tăng do giá cả phù hợp trong bối cảnh kinh tế suy thoái 

Biểu đồ trụ XK cá biển khác 9 tháng 2011 và 2012 

4. XK nhuyễn thể giảm vì thị trường tiêu thụ kém 

Mực, bạch tuộc 

- XK mực – bạch tuộc liên tục sụt giảm trong 3 tháng –  

- XK sang các thị trường chính đều giảm do kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến nhu cầu, người tiêu 
dùng chuộng các sản phẩm giá rẻ hơn.  Phân tích một số thị trường chính 

Biều đồ trụ XK mực, bạch tuộc 9 tháng 2011 và 2012 

Nhuyễn thể 2 MV 

-  XK giảm 3 năm liên tiếp. Nguyên nhân: Thiếu nguyên liệu? Thị trường? 

Biều đồ trụ XK NT 2MV  9 tháng 2011 và 2012 

5. XK surimi – hướng đi năng động của nhiều DN hải sản 

- XK tăng nhờ sản lượng cá biển khai thác tăng 

- Phân tích số liệu XK, thị trường  

XK surimi 8 tháng 

Bảng XK một số loài hải sản chính theo tháng và theo quý: cá ngừ, cá biển khác, mực, bạch tuộc, 
nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và giáp xác khác 

…. 

CHƯƠNG V. DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUÝ IV   

1. Nhận định chung cho SX và XK Thủy sản trong Quý IV/2012   

- Những khó khăn về vốn, thị trường, có được giải quyết? 

- Chi phí sản xuất, đầu vào?  

- Nguồn nguyên liệu: Tăng, giảm? Nguyên nhân 

- Nhập khẩu nguyên liệu: tăng, giảm? ước định lượng? 

- Thị trường tiêu thụ: Những thị trường chính và những thị trường tiềm năng? 



- Dự báo XK: Ước định lượng tổng giá trị, tăng/giảm so cùng kỳ và quý trước? Cơ cấu mặt hàng? Thị 
trường? 

2. Sản xuất và xuất khẩu cá tra  

- Nguồn nguyên liệu: Thiếu/đủ? Ước tính bao nhiêu %?  

- Thiếu vốn tiếp tục ảnh hưởng đến nguyên liệu trong quý IV? Ntn? 

- Chi phí đầu vào: thức ăn ảnh hưởng đến giá nguyên liệu ntn? 

- Dự báo giá nguyên liệu cá tra trong từng tháng? Khoảng ? đ/kg, tăng/giảm, nguyên nhân? 

- Dự báo XK cá tra đạt ? USD, tăng, giảm so với cùng kỳ và quý trước 

- Xu hướng thị trường tiêu thụ: EU (khủng hoảng tài chính tiếp tục ảnh hưởng? Nhu cầu sẽ 
tăng/giảm?), Mỹ (Nhu cầu ổn định? Giá trung bình NK có tăng? Đạt TB khoảng bao nhiêu?  Trung 
Quốc, Brazil...? 

3. Sản xuất và xuất khẩu tôm  

- Nguồn nguyên liệu: Thiếu/đủ? Ước tính bao nhiêu %?  

- Vấn đề ethoxyquin tiếp tục ảnh hưởng ntn đến sản xuất và XK tôm ntn?  

- Chi phí đầu vào: thức ăn ảnh hưởng đến giá nguyên liệu ntn? 

- Dự báo giá nguyên liệu tôm trong từng tháng? Khoảng ? đ/kg, tăng/giảm, nguyên nhân? 

- Dự báo XK tôm đạt ? USD, tăng, giảm so với cùng kỳ và quý trước 

- Xu hướng của tôm chân trắng? Tôm sú? 

- Xu hướng thị trường tiêu thụ: Nhật Bản (rào cản ethoxyquin tác động giảm ntn đến XK?) EU 
(khủng hoảng tài chính tiếp tục ảnh hưởng? Nhu cầu sẽ tăng/giảm?), Mỹ (Nhu cầu ổn định? Giá trung 
bình NK có tăng? Đạt TB khoảng bao nhiêu?  Trung Quốc, Hàn Quốc...? 

(Tham khảo Báo cáo quý III) 

4. Sản xuất và xuất khẩu hải sản  

Cá ngừ: 

- Nguyên liệu khai thác có đủ? Khó khăn như thế nào? Xăng tăng giá ảnh hưởng như thế nào? 

- Nhập khẩu: Ước đạt bao nhiêu, tăng/giảm so với cùng kỳ và quý trước? 

- Ước giá trị XK: thị trường chính diễn biến như thế nào? 

Mực, bạch tuộc 

- Nguyên liệu khai thác có đủ không? Khó khăn? 

- Nhập khẩu: Ước đạt bao nhiêu, tăng/giảm so với cùng kỳ và quý trước? 

- Ước giá trị XK: thị trường chính diễn biến như thế nào? 

Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 

- Nguyên liệu vẫn thiếu? 

- Dự báo giá trị XK quý IV, tăng/giảm so với cùng kỳ và quý trước 

Chả cá surimi 



- Nhu cầu trên thị trường 

- Nguồn nguyên liệu 

- Ước tính giá trị XK 

Cua, ghẹ, giáp xác khác 

 - Nguồn nguyên liệu 

-  Ước tính giá trị XK 

Cá biển khác 

- Nguồn nguyên liệu 

- Ước tính giá trị XK 

5. Bảng tổng hợp dự báo XK thủy sản quý IV/2012   

 

 

 

  


