BÁO CÁO NGÀNH CÁ TRA VIỆT NAM (2015 – 2019)
I. TỔNG QUAN
- Tăng trưởng trung bình diện tích, sản lượng và XK cá tra giai đoạn 5 năm (2015 – 2019)
- Nhận định tổng quan về xu hướng XK sang những thị trường chính (EU, Trung Quốc, Mỹ, ASEAN…),
chiếm tỷ trọng lớn (%) trong tổng XK cá tra.
Bảng 1. Sản xuất (diện tích-sản lượng ) và XK cá tra Việt Nam (2015 – 2019)
II. SẢN LƯỢNG
- Xu hướng diện tích và sản lượng cá tra qua các năm 2015 – 2019
- Diễn biến giá cá tra qua các năm 2015 – 2019
- Nhận định sản lượng ở các địa phương trọng điểm (tập trung chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL)
- Tình hình SX giống cá tra tính đến năm 2019, số cơ sở sản xuất giống cả nước
- Các chứng nhận VietGap, ASC, Global Gap
Biều đồ 1. Diện tích và sản lượng cá tra Việt Nam, 2015-2019
Bảng 2. Sản lượng cá tra phân theo địa phương, 2010-2019
Biểu đồ 2: Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp 2015 – 2019?
III. XUẤT KHẨU
1. Nhận định chung
- Nhận định về vị trí của XK cá tra: Tỷ trọng XK cá tra trong tổng thủy sản 2015-2019
- Nhận định diễn biến, kết quả XK cá tra qua các năm 2015 – 2019; Xu hướng tăng, giảm, nguyên nhân
chính tác động XK
Bảng 3. XK cá tra của Việt Nam (triệu USD), tỷ trọng trong tổng XK thủy sản, 2015 – 2019
Biều đồ 3. Xuất khẩu cá tra Việt Nam, 2015-2019
Biều đồ 4. XK cá tra Việt Nam theo tháng, T1/2015 - T12/2019
2. Sản phẩm
- Nhận định cơ cấu sản phẩm XK cá tra theo mã HS, theo các dạng sản phẩm chính (tỷ trọng và xu
hướng)
3. Thị trường
- Tỷ trọng của top 5 thị trường lớn nhất NK cá tra Việt Nam.
- Nhận định chung, so sánh diễn biến, tăng trưởng XK sang các thị trường trong top 5, vị trí của các thị
trường.
Biều đồ 5. Tỷ trọng các thị trường NK cá tra Việt Nam, 2015 - 2019
Biều đồ 6. Top 5 thị trường NK cá tra của Việt Nam, 2015-2019
Biều đồ 7. Top 5 thị trường NK cá tra Việt Nam (T1/2015 - T12/2019)
Bảng 4. Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam (2015 - 2019) (GT: USD)
Bảng 5.Top 10 thị trường lớn nhất NK cá tra Việt Nam (GT: USD, tăng trưởng và tỷ trọng: %)
3. Xuất khẩu sang các thị trường chính
3.1. Thị trường EU
- Vị trí, tỷ trọng của thị trường trong 5 năm (2015- 2019)
- Diễn biến XK trong 5 năm 2015 – 2019, tăng trưởng sau 5 năm, tăng trưởng trung bình 5 năm.
- Đánh giá xu hướng và kết quả XK, giá XK qua các năm, các yếu tố tác động (cung- cầu, quy định
TT…)
- Các sản phẩm cá tra chủ lực XK sang thị trường
- Top DN XK cá tra sang thị trường 2019
- Xu hướng NK cá da trơn và cá thịt trắng (rô phi, cá tuyết, pollack) của thị trường

Biểu đồ 8. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang EU, 2015-2019 (GT-tăng trưởng)
Bảng 6: NK cá da trơn và các loại cá thịt trắng vào thị trường EU, 2015 – 2019 (KL- GT theo loài)
Bảng 7. Nhập khẩu cá da trơn vào các nước EU, 2015-2019
Bảng 8.NK cá thịt trắng vào EU từ các nguồn cung, 2015-2019(GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Bảng 9. Top DN XK cá tra sang thị trường
Biểu đồ 9. Giá TB XK cá tra phile sang thị trường EU, 2019 - 2020
3.2. Thị trường Mỹ
- Vị trí, tỷ trọng của thị trường trong 5 năm (2015- 2019)
- Diễn biến XK trong 5 năm 2015 – 2019, tăng trưởng sau 5 năm, tăng trưởng trung bình 5 năm.
- Đánh giá xu hướng và kết quả XK, giá XK qua các năm, các yếu tố tác động (cung- cầu, quy định
TT…)
- Thuế CBPG cá tra qua các năm, chương trình thanh tra cá da trơn
- Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung với XK cá tra sang thị trường
- Các sản phẩm cá tra chủ lực XK sang thị trường
- Top DN XK cá tra sang thị trường 2019
- Xu hướng NK cá da trơn và cá thịt trắng (rô phi, cá tuyết, pollack) của thị trường
Biểu đồ 10. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ, 2015-2019
Biểu đồ 11. XK cá tra Việt Nam sang Mỹ (T1/2015 - T12/2019)
Biểu đồ 12. Giá trung bình cá tra Việt Nam XK sang Mỹ, năm 2019
Bảng 10. Top DN XK cá tra sang thị trường
Bảng 11: Thuế CBPG cá tra VN tại Mỹ qua các năm 2015 – 2019 theo các POR
Bảng 12: NK cá da trơn và các loại cá thịt trắng vào thị trường Mỹ, 2015 – 2019 (KL- GT theo loài)
….
3.3 Thị trường Trung Quốc
- Vị trí, tỷ trọng của thị trường trong 5 năm (2015- 2019)
- Diễn biến XK trong 5 năm 2015 – 2019, tăng trưởng sau 5 năm, tăng trưởng trung bình 5 năm.
- Đánh giá xu hướng và kết quả XK, giá XK qua các năm, các yếu tố tác động (cung- cầu, quy định
TT…)
- Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung với XK cá tra sang thị trường
- Các sản phẩm cá tra chủ lực XK sang thị trường
- Top DN XK cá tra sang thị trường 2019
- Xu hướng NK cá da trơn và cá thịt trắng (cá tuyết, pollack) của thị trường
Biểu đồ 13. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Trung Quốc, 2015-2019
Biểu đồ 14. XK cá tra Việt Nam sang TQ (T1/2015 - T12/2019)
Biểu đồ 15. Giá trung bình cá tra Việt Nam XK sang Trung Quốc, năm 2019
Bảng 13. Top DN XK cá tra sang thị trường
Bảng 14: NK cá da trơn và các loại cá thịt trắng vào thị trường Trung Quốc, 2015 – 2019 (KL- GT theo
loài )
…
3.4. Thị trường ASEAN
- Vị trí, tỷ trọng của thị trường trong 5 năm (2015- 2019)
- Diễn biến XK trong 5 năm 2015 – 2019, tăng trưởng sau 5 năm, tăng trưởng trung bình 5 năm.
- Đánh giá xu hướng và kết quả XK, giá XK qua các năm, các yếu tố tác động (cung- cầu, quy định
TT…)

- Các sản phẩm cá tra chủ lực XK sang thị trường
- Top DN XK cá tra sang thị trường 2019
Biểu đồ 15. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang ASEAN, 2015-2019
Biểu đồ 16. XK cá tra Việt Nam sang ASEAN (T1/2015 - T12/2019)
Bảng 14. Top DN XK cá tra sang thị trường
3.5. Thị trường Mexico
- Vị trí, tỷ trọng của thị trường trong 5 năm (2015- 2019)
- Diễn biến XK trong 5 năm 2015 – 2019, tăng trưởng sau 5 năm, tăng trưởng trung bình 5 năm.
- Đánh giá xu hướng và kết quả XK, giá XK qua các năm, các yếu tố tác động (cung- cầu, quy định
TT…)
- Các sản phẩm cá tra chủ lực XK sang thị trường
- Top DN XK cá tra sang thị trường 2019
Biểu đồ 15. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mexico, 2015-2019
Biểu đồ 16. XK cá tra Việt Nam sang Mexico (T1/2015 - T12/2019)
Bảng 14. Top DN XK cá tra sang thị trường
IV. THUẾ NHẬP KHẨU CÁ TRA TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG
Bảng 15. Thuế NK cá tra phile vào các thị trường
V. TOP DOANH NGHIỆP XK CÁ TRA 2015-2019
Bảng 16. Top 10 DN XK cá tra năm 2015
Bảng 17. Top 10 DN XK cá tra năm 2016
Bảng 18. Top 10 DN XK cá tra năm 2017
Bảng 19. Top 10 DN XK cá tra năm 2018
Bảng 20. Top 10 DN XK cá tra năm 2019
VI. KẾ HOẠCH VÀ DỰ BÁO NĂM 2020
1. Sản lượng cá tra
2. Cơ hội – Thách thức và dự báo xuất khẩu sang các thị trường
2.1. Tác động của dịch Covid 19 đến XK cá tra
2.2. Dự báo XK sang các thị trường
2.2.1. EU
Hiệp định EVFTA dự kiến có hiệu lực vào tháng 8/2020 có thể tạo kỳ vọng cho XK sang thị trường này
trong những năm tới.
Thuế NK cá tra vào EU sau EVFTA
EU cấm ethoxyquin trong thức ăn thủy sản:
Dự báo XK cá tra sang EU năm 2020
2.2.2. Mỹ:
- Nhu cầu giảm vì dịch covid
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
- Dự báo XK cá tra sang Mỹ trong năm 2020.
2.2.3.Trung Quốc:
- Nhu cầu giảm vì dịch Covid-19
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
- Dự báo XK cá tra sang TQ trong năm 2020.
3. Tổng xuất khẩu cá tra 2020
Bảng 21. Dự báo XK cá tra sang các thị trường năm 2020

