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NỘI DUNG BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN TRUNG QUỐC (2015 – 2019) 

(Song ngữ Anh - Việt, Phát hành: Tháng 3/2020) 

CHUYÊN MỤC NỘI DUNG SỐ 
TRANG 

1. TỔNG QUAN THỊ 
TRƯỜNG 

Giới thiệu tổng quan về TT Trung Quốc (dân số, vị trí về NK thủysản, lượng tiêu thụ bình quân, tình 

hình sản xuất...) 

1. Vị trí của thị trường, quy mô thị trường (nhập khẩu hàng năm, xuất khẩu hàng năm, lượng tiêu 

thụ/người, Tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc (tăng trưởng %)  

2. Thông tin về thị trường cập nhật (nổi bật trong những năm vừa qua, sự kiện đáng chú ý...) 

- Trung Quốc tiêu thụ những mặt hàng chính, quy cách, sản phẩm yêu thích.   

- Thông tin về các kênh phân phối, chuỗi cung ứng sản phẩm của TT (hệ thống siêu thị…). 

Thông tin về các hội chợ TS hàng năm tại Trung Quốc  

1 

2. XU HƯỚNG TIÊU THỤ 

- Số liệu NK thủy sản chung của Trung Quốc 5 năm gần nhất 

Mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất? Mặt hàng có tốc độ tăng trưởng tốt nhất (trong NK), hoặc ổn 

định nhất. 

1 

- NK tôm của Trung Quốc (theo HS, theo loại, theo size)  5 năm gần nhất và nhận định 1 

- NK cá ngừ của Trung Quốc (theo HS, loại phổ biến)  5 năm gần nhất và nhận định 1 

- NK cá da trơn của Trung Quốc (theo HS, loại phổ biến)  5 năm gần nhất và nhận định 1 

- NK mực, bạch tuộc của Trung Quốc (theo HS, loại phổ biến)  5 năm gần nhất và nhận định 1 

3. THƯƠNG MẠI HAI 
NƯỚC 
 

- Số liệu XNK của Việt Nam sang Trung Quốc  5 năm gần nhất theo từng nhóm sản phẩm chính (theo 

mã HS)  

1. Hiện nay Việt Nam XK mặt hàng gì sang Trung Quốc?  

2. Trung Quốc đang XK mặt hàng gì vào Việt Nam?  

(XK chung cho 5 năm (tăng trưởng), từng SP nổi bật sang Trung Quốc) 

1 
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XK tôm sang Trung Quốc (theo HS, loại SP chính, size chủ yếu)  5 năm gần nhất và nhận định 

Giá trung bình XK tôm (sú, chân trắng) sang Trung Quốc 2019 
1 

XK cá tra sang Trung Quốc (theo HS, quy cách)  5 năm gần nhất và nhận định. 

Giá trung bình XK cá tra sang Trung Quốc 2019 
1 

XK cá ngừ sang Trung Quốc (theo HS, loại phổ biến) 5 năm gần nhất và nhận định 

Giá trung bình XK cá ngừ sang Trung Quốc 2019 
1 

XK hải sản (mực, cua ghẹ…) sang Trung Quốc (theo HS, quy cách)  5 năm gần nhất và nhận định 

Giá trung bình XK mực, bạch tuộc sang Trung Quốc 2019 
2 

Một số DN VN XK thủy sản (tôm, cá tra, hải sản) sang Trung Quốc, nhà NK nước ngoài 1 

XK thủy sản Việt Nam qua các cửa khẩu & cảng biển Trung Quốc 2019  

Đánh giá ảnh hưởng dịch Corana với XK thủy sản sang Trung Quốc  

4. THUẾ - QUY ĐỊNH THỊ 
TRƯỜNG 

Các quy định của thị trường, tiêu chuẩn XK sang Trung Quốc 

Các rào cản thương mại (thuế quan và phi thuế quan), thuế XNK, FTA 

Biểu thuế  

1 

5. KHÓ KHĂN/ THUẬN 
LỢI  Các khó khăn, thuận lợi khi XK sang Trung Quốc 1 

 

Quý Doanh nghiệp và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:  

Ms. Nguy�n Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn 


