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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 

VÀ THẾ GIỚI QUÝ I/2013 

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM QI/2013 

- Tổng XK QI/2013, tăng/giảm so với 2012 

- XK đi bao nhiêu thị trường. 

1. Sản xuất  

- Sản lượng thủy sản quý I: tin tức và biểu đồ 

- Bảng số liệu sản lượng TS QI/2013 

2. Bốn nguyên nhân chính khiến XK giảm (phân tích) 

Lần đầu tiên sau 4 năm, XK trong quý I bị sụt giảm so với năm trước và giảm ở tất cả các mặt 

hàng chủ lực 

Biểu đồ XK trong quý I trong 5 năm (2009-2013) 

 (1) Nguồn cung nguyên liệu không ổn định 

- Tôm bị dịch bệnh: thiếu nguyên liệu 

- Cá tra: giá nguyên liệu giảm, người nuôi chuyển hướng kinh doanh 

- Hải sản: Thiếu nguyên liệu do chi phí khai thác tăng, chất lượng sản phẩm sau thu hoạch k đủ 

để XK (cá ngừ) 

(2) Nhu cầu NK giảm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế: các thị trường chính đều giảm nhu cầu tiêu 

thụ 

(3) Các rào cản kỹ thuật và thuế quan tại các thị trường NK 

- Ethoxyquin tại Nhật + Hàn Quốc 

- Thuế chống bán phá giá POR8 với cá tra, thuế VCD với tôm� ảnh hưởng đến tâm lý người 

nuôi và DN dẫn đến sợ đầu tư nuôi và chế biến XK 

- Thông tin bôi bẩn ở các nước làm giảm tiêu thụ (cá tra tại châu Âu) 

- Xu hướng tiêu thụ thủy sản có chứng nhận (đòi hỏi cá tra có nhãn ASC mới được tiêu thụ ở các 

nhà bán lẻ châu Âu)… 

… 

(4) Nhiều DN ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất do đơn đặt hàng thấp, thiếu vốn, 

chi phí sản xuất tăng và thiếu chính sách hỗ trợ từ nhà nước 



3. Cơ cấu sản phẩm:  

Biểu đồ bánh cơ cấu sản phẩm XK QI/QI/2013 

Biểu đồ hình trụ XK thủy sản theo tháng năm 2012 và QI/2013 

Bảng XK các sản phẩm chính (theo tháng)  

Sản phẩm T1 T2 T3 QI/QI/2013 % so với 2012 
Tôm      
- Tôm CT      
- Tôm sú      
Cá tra      
Cá ngừ      
Mực, bạch tuộc      
NT2MV      
Cua, ghẹ, giáp 
xác khác 

     

Cá biển khác      
Tổng      

Phân tích các sản phẩm 

3.  Thị trường XK chính:  

Top 10 TT gồm những nước nào, chiếm bao nhiêu % 

Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK 

Bảng XK thủy sản theo top 10 TT   

Thị trường T1 T2 T3 QI/2013 % so với 
2012 

Mỹ      
EU      
Đức      
Tây Ban Nha       
Italia      
Hà Lan      
Anh      
Nhật Bản      
Trung Quốc      
trong đó:   - 
Hồng Kông 

     

Hàn Quốc      
ASEAN       
Ôxtrâylia      
Mêhicô      
Braxin      
Nga      
Các nước khác      
Tổng cộng      

- XK sang một số thị trường chính: phân tích số liệu, cơ cấu sản phẩm 

Mỹ:  

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Mỹ QI/2013 



EU:  

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang EU QI/2013 

Nhật Bản 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang NB QI/2013 

Hàn Quốc  

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Hàn Quốc QI/2013 

Trung Quốc: 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Hàn Quốc QI/2013 

4. Top 100 DN XK  

Bảng top 100 DN XK  

II. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN THẾ GIỚI QI/2013 

1. Xu hướng các nước NK 

Mỹ:  

- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm QI/2013 

- Bảng NK thủy sản của Mỹ 

- Vị trí của VN so với các nước khác trên thị trường TS Mỹ 

EU: 

- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm QI/2013 

- Bảng NK thủy sản của EU 

- Vị trí của VN so với các nước khác trên thị trường TS EU 

Nhật Bản: 

- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm QI/2013 

- Bảng NK thủy sản của NB 

- Vị trí của VN  so với các nước khác trên thị trường TS NB 

Trung Quốc: 

- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm QI/2013 

- Bảng NK thủy sản của TQ 

- Vị trí của VN trên thị trường TS TQ 

Hàn Quốc:  

- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm QI/2013 

- Bảng NK thủy sản của HQ 

- Vị trí của VN trên thị trường TS HQ 



Một số nước khác: Nga, Braxin, Mexico 

2. Các nước sản xuất và XK TS cạnh tranh 

Thái Lan: 

-Tình hình sản xuất 

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường 

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK 

Trung Quốc 

-Tình hình sản xuất 

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường 

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK 

Ấn Độ 

-Tình hình sản xuất 

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường 

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK 

Indonesia 

-Tình hình sản xuất 

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường 

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK 

Philippin 

-Tình hình sản xuất 

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường 

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK 

III. NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM (SL cập nhật nhất) 

1. Cơ cấu sản phẩm NK  

Bảng cơ cấu sản phẩm  

Biểu đồ cơ cấu sản phẩm 

2. Các nước cung cấp thủy sản cho VN 

Bảng và biểu đồ 

IV. DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM QII/2013 

1. Thách thức của ngành thủy sản VN QII/2013 

- Nhu cầu thị trường tiêu thụ chưa hồi phục 

- Thiếu nguyên liệu  



- Thiếu vốn 

- Chi phí sản xuất gia tăng  

- Các rào cản thị trường  

2. Dự báo xu hướng SX và XK 

- Dự báo SX nguyên liệu? 

- Dự báo XK: Tổng giá trị? Từng sản phẩm XK chính đạt? Thị trường NK? 

- Bảng kết quả XK QI/2013 và dự báo QII/2013  

CHƯƠNG II. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA 

Tổng XK QI/2013, tăng/giảm so với 2012 

XK đi bao nhiêu thị trường. 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA QI/2013 

1. Sản xuất cá tra nguyên liệu  

- Thực trạng SX: 

- Sản lượng quý I: đạt bao nhiêu, tăng giảm so với cùng kỳ năm ngoái 

- Các vùng nuôi trọng điểm: diện tích, sản lượng? 

- Giá cá tra: phân tích diễn biến quý I so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Đồ thị giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang QI/2013 (theo tuần) 

2. Những yếu tố tác động đến XK cá tra (phân tích) 

(1) Thiếu vốn cho SX- XK 

(2) Chất lượng cá: tỷ lệ mạ băng, hàm lượng nước… 

(3) Xu hướng tiêu thụ cá có chứng nhận ASC và dán nhãn ASC tại thị trường Châu Âu 

(4) Thuế CBPG POR8 

… 

3. Thị trường XK  

- Tốp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính: EU, 
Mỹ, Mexico, Brazil... 

- XK cá tra trong quý I đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên 
nhân? 

Bảng XK cá tra theo tháng và thị trường: 

Top 10 thị 
trường 

T1 T2 T3 Quý I/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      



      
      

Biểu đồ bánh thị trường XK cá tra, giá trị XK cá QI/2013  

Mỹ:  

XK cá tra cả QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Tình hình tiêu thụ cá tra ở thị trường Mỹ năm QI/2013:  

- Thực trạng của ngành cá da trơn Mỹ: SX nguyên liệu?, giá cá nguyên liệu? 

- Diễn biến giá NK cá tra vào Mỹ năm QI/2013 

Biểu đồ trụ XK cá tra sang Mỹ QI/2012 và QI/2013 (theo tháng)  

EU:  

- XK cá tra cả QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ cá tra tại EU 

- So sánh tiêu thụ và NK cá tra so với cá thịt trắng khác tại EU (có bảng biểu) 

Thị trường Đức: 

- NK cá tra QI/2013 đạt? So với 2012 

- Xu hướng: 

Thị trường Tây Ban Nha: 

- NK cá tra QI/2013 đạt? So với 2012 

- Xu hướng: 

Thị trường Hà Lan: 

- NK cá tra QI/2013 đạt? So với 2012 

- Xu hướng: 

Thị trường Anh: 

- NK cá tra QI/2013 đạt? So với 2012 

- Xu hướng: 

(Tìm hiểu thêm số liệu và phân tích xu hướng theo báo cáo cbi đã dịch) 

Bảng XK cá tra sang EU và 4 nước NK chính trong khối 

Top 10 thị 
trường 

T1 T2 T3 Quý I/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
Tổng EU      

Biểu đồ trụ XK cá tra sang EU năm QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 



 

Mexico 

- XK cá tra QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ cá tra tại Mexico 

Biểu đồ trụ XK cá tra sang Mexico năm QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

Brazil 

- XK cá tra QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ cá tra tại Brazil 

Biểu đồ trụ XK cá tra sang Brazil QI/ 2012 và QI/2013 (theo tháng) 

Trung Quốc & Hong Kong 

- XK cá tra QI/2013đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ cá tra tại tq & hk 

Biểu đồ trụ XK cá tra sang TQ &HK QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

ASEAN  

XK cá tra quý IV đạt giá trị? Tăng so với cùng kỳ 2012? Nguyên nhân? 

Biểu đồ trụ XK cá tra sang ASEAN năm 2012 và QI/2013 (theo tháng) 

4. Sản phẩm cá tra 

Biểu đồ - bảng  sản phẩm theo mã HS 

Phân tích thực trạng:  

5. Top 20 DN XK cá tra  

- Tóp 20 chiếm bao nhiêu % giá trị, đạt doanh số bao nhiêu ? 

- Bảng top 20 DN cá tra 

II. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XK CÁ TRA QII/2013  

1. Cơ hội và thách thức cho ngành cá tra năm QII/2013 (Phân tích từng thách thức và cơ hội) 

 Thách thức:  

- Thiếu vốn 

- Thị trường tiêu thụ 

- Nguồn cung nguyên liệu không ổn định  

- Chi phí đầu vào gia tăng 

- Chất lượng cá tra 

- Sự cạnh tranh nội bộ 

Cơ hội:  



2. Dự báo sản xuất cá tra nguyên liệu 

- Dự báo diện tích nuôi, sản lượng  

3. Dự báo Xuất khẩu cá tra 

- Dự báo XK quý II/2013 đạt? Gặp những khó khăn gì?  

- Các thị trường XK chính diễn biến ntn? 

 

CHƯƠNG II: XUẤT KHẨU TÔM  

Summary:  

Tổng XK QI/2013, tăng/giảm so với 2012 

XK đi bao nhiêu thị trường. 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM QI/2013 

1. Sản xuất tôm nguyên liệu  

- Thực trạng SX: 

- Sản lượng quý I: đạt bao nhiêu, tăng giảm so với cùng kỳ năm ngoái 

Diện tích thả nuôi tôm sú giảm, tôm chân trắng tăng mạnh 

Diện tích bị dịch bệnh giảm 26%.  

- Giá tôm: phân tích diễn biến quý I so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Đồ thị giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau  QI/2013 (theo tuần) 

2. Năm yếu tố tác động đến XK tôm (phân tích) 

(1) Dịch bệnh- thiếu nguyên liệu 

 (2) Nhu cầu thị trường thế giới thấp  

(3) Rào cản Ethoxyquin 

(4) Kiện chống trợ cấp 

(5) Thiếu vốn cho SX- XK 

… 

3. Sản phẩm tôm 

Biểu đồ - bảng  sản phẩm theo mã HS 

Phân tích thực trạng:  

4. Thị trường XK  

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính:  

- Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân? 

Bảng XK tôm theo tháng và thị trường: 



Top 10 thị trường T1 T2 T3 Quý I/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
      

Biểu đồ bánh thị trường XK tôm, giá trị XK QI/2013  

Bảng Top 10 thị trường XK tôm sú 

Top 10 thị trường T1 T2 T3 Quý I/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
      

Bảng Top 10 thị trường XK tôm chân trắng 

Top 10 thị trường T1 T2 T3 Quý I/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
      

Mỹ:  

XK tôm QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Tình hình tiêu thụ tôm ở thị trường Mỹ năm QI/2013:  

- Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thị trường Mỹ: Thái Lan, Ấn Độ, Ecuador, Indonesia... (Sản 

xuất, XK, giá XK, thuận lợi, khó khăn...)  

Biểu đồ trụ XK tôm sang Mỹ QI/2012 và QI/2013 (theo tháng)  

EU:  

- XK tôm QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ tôm tại EU 

- Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thị trường EU: Thái Lan, Ấn Độ... 

Bảng XK tôm sang EU và 4 nước NK chính trong khối 

Top 10 thị trường T1 T2 T3 Quý I/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
Tổng EU      



Biểu đồ trụ XK tôm sang EU QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

Hàn Quốc 

- XK tôm cả QI/2013 đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ tôm tại Mexico 

Biểu đồ trụ XK tôm sang Hàn Quốc QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

Trung Quốc & Hong Kong 

- XK tôm cả QI/2013đạt? So với 2012? 

- Phân tích xu hướng tiêu thụ tôm tại tq & hk 

Biểu đồ trụ XK tôm sang TQ &HK QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

ASEAN  

XK tôm quý IV đạt giá trị? Tăng so với cùng kỳ 2012? Nguyên nhân? 

Biểu đồ trụ XK tôm sang ASEAN QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

5. Top 20 DN XK tôm  

- Tóp 20 chiếm bao nhiêu % giá trị, đạt doanh số bao nhiêu ? 

- Bảng top 20 DN tôm 

II. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XK TÔM QII/2013  

1. Cơ hội và thách thức cho ngành tôm năm QII/2013 (Phân tích từng thách thức và cơ hội) 

 Thách thức:  

- Dịch bệnh – thiếu nguyên liệu 

- Thị trường tiêu thụ 

- Chi phí đầu vào gia tăng 

- Rào cản thị trường: Ethoxyquin – thuế CVD... 

Cơ hội:  

2. Dự báo sản xuất tôm nguyên liệu 

- Dự báo diện tích nuôi, sản lượng  

3. Dự báo Xuất khẩu tôm 

- Dự báo XK quý II/2013 đạt? Gặp những khó khăn gì?  

- Các thị trường XK chính diễn biến ntn? 

 

CHƯƠNG IV. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN  

XK hải sản QI/2013 đạt giá trị?, tăng/giảm, chiếm tỷ trọng trong tổng XK thủy sản?... 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN QI/2013 



1. Sản xuất nguyên liệu 

- Quý I, sản lượng thủy sản khai thác đạt ?, Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2012? 

- Tình hình khai thác thủy sản: khó khăn/thuận lợi 

- Biểu đồ trụ sản lượng thủy sản khai thác QI/2013 (theo tháng) 

2. Xuất khẩu 

- Tổng XK hải sản cả QI/2013 đạt giá trị? Tăng ? so với năm 2012? 

- Tỷ trọng XK hải sản trong tổng XK thủy sản, tăng bao nhiêu so với năm 2012 

Bảng XK các mặt hàng hải sản chính trong QI/2013(theo tháng) 

Sản phẩm T1 T2 T3 QI/2013 So với  
 
 2012 

Cá ngừ      
Mực, bạch tuộc      
NT2 MV      
Cua, ghẹ, giáp xác 
khác 

     

Surimi      
Cá biển khác      
Tổng hải sản      

Biểu đồ trụ XK hải sản QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) và Biểu đồ trụ tăng trưởng XK 

3. Những yếu tố tác động đến XK hải sản QI/2013 (Phân tích chi tiết) 

- Thiếu nguyên liệu 

- Chất lượng sản phẩm khai thác còn thấp 

- Thủ tục và thuế NK hải sản nguyên liệu vẫn cao  

- Nhu cầu của thế giới giảm 

II. XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN 

1. Cá ngừ 

- QI/2013XK cá ngừ đạt giá trị bao nhiêu? So với 2012 

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 

Biểu đồ XK cá ngừ QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

Cơ cấu sản phẩm cá ngừ XK 

Biểu đồ - bảng  sản phẩm theo mã HS 

Phân tích thực trạng:  

Thị trường chính NK cá ngừ Việt Nam 

Top 10 thị trường chính gồm:… chiếm % 

Bảng XK cá ngừ sang các thị trường chính (theo quý) 

 



Thị trường T1 T2 T3 QI/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
      
      
Tổng       

Mỹ: 

- XK QI/2013đạt ? tăng/giảm? … 

- Sản phẩm cá ngừ XK sang Mỹ: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK cá ngừ hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong các 
nước XK cá ngừ sang Mỹ.  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang Mỹ 

Biểu đồ trụ XK cá ngừ sang Mỹ QI/2012 và QI/2013 

EU: 

- XK QI/2013 đạt? tăng/giảm? … 

- Sản phẩm cá ngừ XK sang EU: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK cá ngừ hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong các 
nước XK cá ngừ sang EU.  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang EU 

Biểu đồ trụ XK cá ngừ sang EU QI/2012 và QI/2013 

Nhật Bản:  

- XK QI/2013đạt ? tăng/giảm? … 

- Sản phẩm cá ngừ XK sang Nhật Bản: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK cá ngừ hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong các 

nước XK cá ngừ sang Nhật Bản.  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang Nhật 

Biểu đồ trụ XK cá ngừ sang Nhật QI/2012 và QI/2013 

Hàn Quốc 

- XK QI/2013đạt? tăng/giảm?  

- Sản phẩm cá ngừ XK sang HQ: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK cá ngừ hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong các 
nước XK cá ngừ sang HQ  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang HQ 



Biểu đồ trụ XK cá ngừ sang HQ QI/2012 và QI/2013 

Các thị trường Trung Đông 

- Israel 

- Iran 

… 

Top 20 DN XK cá ngừ năm QI/2013 

- Có bao nhiêu DN tham gia XK, top 20 DN chiếm % tổng XK, đạt doanh số? 

Bảng top 20 DN XKcá ngừ 

NK cá ngừ vào Việt Nam QI/2013 (hoặc cập nhật nhất có thể): 

- Giá trị NK? Tăng/giảm? Chiếm tỷ trọng? tổng giá trị NK thủy sản 

- Nước cung cấp: 

- Sản phẩm NK: cá ngừ vằn… 

2. Mực, bạch tuộc 

- QI/2013 XK Mực, bạch tuộc đạt giá trị bao nhiêu? Tăng/giảm? So với 2012 

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 

Biểu đồ XK Mực, bạch tuộc QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

Cơ cấu sản phẩm cá ngừ XK 

Biểu đồ - bảng  sản phẩm theo mã HS 

Phân tích thực trạng:  

Thị trường chính NK Mực, bạch tuộc Việt Nam 

Top 10 thị trường chính gồm:… chiếm % 

Bảng XK Mực, bạch tuộc sang các thị trường chính (theo quý) 

Thị trường T1 T2 T3 QI/2013 So với  
 
 2012 

      
      
      
      
      
      
Tổng       

Hàn Quốc 

- XK QI/2013đạt ? tăng/giảm ?   

- Sản phẩm Mực, bạch tuộc XK sang HQ: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK Mực, bạch tuộc hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong 
các nước XK Mực, bạch tuộc sang HQ  



- Phân tích các nước đối thủ XK sang HQ 

Biểu đồ trụ XK Mực, bạch tuộc sang HQ QI/2012 và QI/2013 

Mỹ: 

- XK QI/2013đạt ? tăng/giảm ?   

- Sản phẩm Mực, bạch tuộc XK sang Mỹ: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK Mực, bạch tuộc hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong 
các nước XK Mực, bạch tuộc sang Mỹ.  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang Mỹ 

Biểu đồ trụ XK Mực, bạch tuộc sang Mỹ QI/2012 và QI/2013 

EU: 

- XK QI/2013đạt ? tăng/giảm ?   

- Sản phẩm Mực, bạch tuộc XK sang EU: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK Mực, bạch tuộc hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong 
các nước XK Mực, bạch tuộc sang EU.  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang EU 

Biểu đồ trụ XK Mực, bạch tuộc sang EU QI/2012 và QI/2013 

Nhật Bản:  

- XK QI/2013đạt ? tăng/giảm?   

- Sản phẩm Mực, bạch tuộc XK sang Nhật Bản: 

- Phân tích xu hướng thị trường: NK Mực, bạch tuộc hàng tháng? Tăng/giảm, Vị trí của VN trong 

các nước XK Mực, bạch tuộc sang Nhật Bản.  

- Phân tích các nước đối thủ XK sang Nhật 

Biểu đồ trụ XK Mực, bạch tuộc sang Nhật QI/2012 và QI/2013 

Các thị trường Trung Đông 

- Israel 

- Iran 

… 

NK Mực, bạch tuộc vào Việt Nam năm QI/2013: 

- Giá trị NK? Tăng/giảm? Chiếm tỷ trọng? tổng giá trị NK thủy sản 

- Nước cung cấp: 

- Sản phẩm NK: Mực, bạch tuộc vằn… 

3. Nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

- Năm QI/2013, XK đạt bao nhiêu, giảm? Nguyên nhân? 



- XK NT2MV chiếm tỷ trọng bao nhiêu 

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 

Biểu đồ trụ XK NT2MV QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

4. Cua, ghẹ, giáp xác khác 

- Năm QI/2013, XK đạt bao nhiêu, giảm? Nguyên nhân? 

- XK cua ghẹ chiếm tỷ trọng bao nhiêu 

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 

Biểu đồ XK cua, ghẹ QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

5. Chả cá surimi và các loại cá biển khác 

- Năm QI/2013, XK đạt bao nhiêu, giảm? Nguyên nhân? 

- XK surimi/cá biển chiếm tỷ trọng bao nhiêu 

- XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 

Biểu đồ XK surimi QI/2012 và QI/2013 (theo tháng) 

II. DỰ BÁO XU HƯỚNG NGÀNH HẢI SẢN QII/2013 

1. Những thách thức của ngành hải sản năm QII/2013 

- Thiếu nguyên liệu 

- NK sẽ tăng  

- Chi phí SX tăng 

- Yêu cầu của thị trường về truy xuất nguồn gốc, quy định IUU và quản lý nghề cá (vấn đề hạn 
ngạch khai thác, đòi hỏi VN hướng tới trở thành thành viên WCPFC) 

- Cơ sở hạ tầng khai thác và bảo quản sản phẩm hải sản còn kém, ảnh hưởng đến sản lượng và 
chất lượng sản phẩm XK. 

2. Xu hướng XK các sản phẩm hải sản 

- Cá ngừ: Giá trị XK QII/2013? Tăng/giảm? Thị trường ?   

- Mực, bạch tuộc: Giá trị XK QII/2013? Tăng/giảm? Thị trường ?   

- Chả cá surimi: Giá trị XK QII/2013? Tăng/giảm? Thị trường ?   

- Cá biển khác: Giá trị XK QII/2013? Tăng/giảm? Thị trường ?   

- Cua ghẹ: Giá trị XK QII/2013? Tăng/giảm? Thị trường ?   

- NTHMV: Giá trị XK QII/2013? Tăng/giảm? Thị trường ?   

 

 

 

 



 

 

 

  

 


