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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số:  69/2018/VASEP-VPĐD 

V/v Đánh giá thuận lợi, khó khăn XK cá 

tra sang Trung Quốc, Trung Đông 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 
 

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản  

Phúc đáp công văn số 4088/TCTS-NTTS  ngày 13/11/2018 của Tổng cục Thủy sản 

về việc cung cấp thông tin liên quan đến thị trường cá tra tại Trung Quốc và Trung Đông, 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin tổng hợp và báo cáo 

như sau: 

I. Trung Quốc 

1. Tình hình XK cá tra Việt Nam sang TT Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 

Từ năm 2015 - 2018, xuất khẩu (XK) cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng 

Kông tăng trưởng liên tục từ 30 - 88%. Trong đó, riêng 2 năm (2016-2017), XK cá tra 

sang thị trường này thực sự tăng trưởng “nóng”. 

Hiện nay, 83,47% sản phẩm cá tra XK bằng đường bộ qua cửa khẩu Lạng Sơn; 

15,6% qua cửa khẩu Quảng Ninh, còn lại qua cửa khẩu Điện Biên, Cao Bằng. 
 

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông từ 2015 - 2018 (USD) 

Thị trường 2015 2016 2017 10T/2018 

Trung Quốc 161.522.152.53 304.784.139.67 410.874.660.90 401.271.485.00 

Hồng Kông 33.870.269.92 33.334.976.43 34.205.196.19 36.668.180.00 

Tổng 195.392.422.45 338.119.116.11 445.079.857.09 437.939.665.00 

Tăng trưởng so với 

năm trước 
42,7% 88,7% 34,8% 30,6% 

2. Các nhận định về khó khăn, vướng mắc: 

 Theo nhận định & đánh giá của các DN XK cá tra sang Trung Quốc và đánh giá của 

VASEP, trong 2 năm tới, Trung Quốc tiếp tục là thị trường láng giềng rộng lớn và tiềm 

năng của DN XK cá tra Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ rất lớn, NK nhiều dạng sản phẩm với 

nhiều mức giá khác nhau. Sự thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông cũng là một lợi thế cho 

các DN XK cá tra sang thị trường này.  

 -  Trung Quốc là thị trường lớn & tiềm năng, nhưng chưa thực sự ổn định. XK cá tra 

vào thị trường Trung Quốc tăng trưởng liên tục, song vẫn tồn tại một thực tế là các DN (và 

cá nhân) bán hàng vào thị trường này vẫn đa phần theo cách thức cũ là sản xuất cái gì thì 

bán cái đó, thiếu khảo sát nhu cầu thị trường để có thể vừa kiểm soát tốt về giá cả, vừa đảm 

bảo đủ lượng cho tiêu thụ.  
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- Một số quy định của Trung Quốc, bao gổm cả việc thực hiện nghiêm sau khi Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc tiếp quản công tác kiểm nghiệm-kiểm dịch, cũng đã & đang tcs 

động đến DN XK thủy sản Việt Nam: 

 Quy định dư lượng photphat trong cá tra, hiện quy định của hàng không hóa chất của 

châu Âu là hàm lượng này không vượt quá 4% . Tuy nhiên, phía Trung Quốc khi kiểm tra 

sản phẩm cá tra Việt Nam lại nhận định sản phẩm có dư lượng, không đạt tiêu chuẩn của 

nước họ. 

 Đặc biệt, với sản lượng cá tra gia tăng XK vào thị trường tăng mạnh, phía Trung Quốc 

hiện đang bắt đầu siết chặt vấn đề an toàn đối với mặt hàng này. 

 Từ tháng 3/2018, Trung quốc cải tổ cơ cấu một số Bộ ngành, chức năng kiểm nghiệm 

kiểm dịch thuộc Tổng cục GSCL, kiểm nghiệm-kiểm dịch TQ đã được chuyển giao cho 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hải quan cửa khẩu đường bộ Trung quốc (nhất là khu 

vực có chung đường biên giới với Lạng sơn) đã tăng cường giám sát & thực hiện nghiêm 

các quy định của Trung Quốc đối với hoạt động XNK hàng hóa theo hình thức trao đổi 

cư dân biên giới & giao dịch tại các cặp chợ biên giới, cũng như việc vận dụng chính 

sách miễn thuế 8.000 NDT/người/ngày đối với hàng hóa trao đổi qua cư dân biên giới 

đối với một số mặt hàng trong đó có cá tra và thủy hải sản. 
 

Theo ý kiến của các DN, việc kiểm soát như trên là chưa công bằng đối với các sản 

phẩm NK theo đường chính ngạch (biển). Trung Quốc hiện không kiểm soát chất lượng 

đối với các mặt hàng NK đường biên mậu. Trong khi đó, hàng hóa qua đường biên mậu lại 

không phải chịu 17% thuế VAT nên khả năng cạnh tranh về giá là rất lớn so với các sản 

phẩm nhập chính ngạch qua đường biển. 

- Chính sách Tạm nhập tái xuất (TNTX) cho phép các DN Trung Quốc mua nguyên 

liệu thủy sản nhập khẩu (từ nước ngoài) vào cảng Hải Phòng; sau đó vận chuyển đường bộ 

sang Trung Quốc sát đường biên theo chính sách hàng biên mậu để lách thuế NK, biến thành 

nguồn tôm, cá của Trung Quốc XK sang Mỹ, Nhật, EU. 

- Quản lý việc bán giống cá tra qua đường biên giới: Hiện nay, hoạt động XK cá rô 

phi - sản phẩm XK chủ lực của Trung Quốc sang thị trường Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. 

Do đó, người nuôi Trung Quốc đang tích cực sản xuất cá tra trong nước – dù được đánh giá 

là tiềm năng, nhưng hiện tại cá Tra Trung Quốc vẫn chưa có cải thiện về màu sắc thịt cá 

(màu vàng) và vẫn chủ yếu tiêu dùng nội địa. Hiện chưa có các đánh giá đầy đủ, dự kiến 

trong 2-3 năm tới thì cá tra TQ chưa phải là đối tượng cạnh tranh trực tiếp với cá tra VN 

nhưng cần phải có những đánh giá tiếp theo trong cơ cấu cân đối & cạnh tranh thị trường. 

- Việc đăng ký bổ sung các sản phẩm XK của Việt Nam còn thiếu vào “Danh sách 

các sản phẩm được chấp thuận NK vào Trung Quốc” vẫn còn khó khăn. Mặc dù, Cục 

NAFIQAD đã nhiều lần gửi công thư cho phía Trung Quốc đề nghị AQSIQ (trước đây) 

không áp dụng quy định đăng ký sản phẩm thủy sản nhập khẩu đối với các DN thủy sản 

của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên gặp gỡ để trao đổi về vấn đề này nhưng phía 

Trung Quốc đều từ chối việc gặp gỡ và không phản hồi trước yêu cầu không áp dụng quy 

định đăng ký sản phẩm NK. 
 

3. Kiến nghị:  

- Bộ NNPTNT xem xét việc áp dụng thực hiện QLCL thông qua việc cấp và kiểm tra 

chứng thư chất lượng trước khi XK đi Trung Quốc, có thể làm thí điểm trước 3 tháng. 

- Bộ NNPTNT đề xuất Bộ Công Thương có đánh giá & kiến nghị Chính phủ xem xét 

điều chỉnh chính sách kiểm soát tốt hơn hàng TNTX, hạn chế tác động tiêu cực đến 

SXXK của Việt Nam. 
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- Bộ NNPTNT có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động XK cá tra & thủy 

hải sản qua đường biên mậu, nhất là cửa khẩu phụ, lối mở - bao gồm cả việc buôn 

bán, trao đổi cá tra giống qua biên giới. 

- Bộ NNPTNT đẩy mạnh các hoạt động trao  đổi và gửi công thư với phía Trung Quốc 

để đề nghị CQTQ TQ cho phép bổ sung thêm các SP mà các DN Việt Nam có nhu 

cầu XK vào  “Danh sách các sản phẩm được chấp thuận NK vào Trung Quốc”. 

 

II. Trung Đông 

1. Tình hình XK cá tra sang Trung Đông  

Trung Đông là thị trường quan trọng của cá tra Việt Nam. Năm 2017, Trung Đông 

là thị trường XK cá tra lớn thứ 5 của cá tra (sau Trung Quốc - Hong Kong; Mỹ, EU, 

ASEAN) với giá trị đạt 290,4 triệu USD. 10 tháng đầu năm 2018, giá trị XK cá tra sang thị 

trường này đạt 130,8 triệu USD. Đặc biệt, trong tính đến hết tháng 10/2018, XK cá tra 

sang thị trường UAE tăng 135,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 3 thị trường XK 

lớn nhất là: UAE; Ai Cập và Ả rập Xêut là 3 thị trường XK lớn nhất trong 3 năm qua. Đây 

cũng là 3 thị trường đánh giá còn nhiều tiềm năng trong 2 năm tới.  

Trung Đông vẫn được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng của thủy sản 

Việt bởi tính đặc thù của vùng khi hầu hết cư dân đều phụ thuộc chủ yếu từ nguồn protein từ 

thủy hải sản. Ngoài ra, khu vực Trung Đông còn là nơi tập trung, luân chuyển nguồn hàng 

thủy sản sang các thị trường khác ở Bắc Phi, Tây Á. Đồng thời khu vực Trung Đông là thị 

trường quan trọng, mang tính chiến lược của Việt Nam. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn và yêu 

cầu kỹ thuật của thị trường cũng không khắt khe như các thị trường Mỹ, EU hay Nhật. 

2.  XK sang thị trường Trung Đông đang gặp những khó khăn: 

 Năm 2016 Arap Xeut thông báo đình chỉ nhập khẩu tôm của Việt Nam do báo cáo 

OIE về bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy trên tôm. Năm 2017, SFDA thanh tra chuỗi sản 

phẩm cá tra của Việt Nam. Năm 2018: SFDA đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm cá, giáp 

xác và sản phẩm thủy sản khác (kể cả khai thác) của Việt Nam.  

Tháng 1/2018, SFDA đã có Thông báo số 21174 ngày 30/1/2018 về việc ban hành 

lệnh tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thủy sản, động vật giáp xác và các sản phẩm từ 

thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 23/1/2018 và đã tác động đến XK cá 

tra sang Arab Saudi. Sau khi đoàn của SFDA thanh tra tại Việt Nam, SFDA yêu cầu phía 

Việt Nam phê chuẩn “Chương trình chăn nuôi Halal”. Theo đó, các lô hàng thủy sản XK 

sang thị trường Arab Saudi phải kèm theo Giấy chứng nhận Halal. Thậm chí, thức ăn thủy 

sản sử dụng tại các cơ sở sản xuất giống, cơ sở nuôi trồng phải đáp ứng yêu cầu Halal. Tuy 

nhiên, hiện nay, việc chứng nhận này tại Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn và mới chỉ 

chứng nhận cho các DN chế biến thủy sản và sản phẩm Halal. 

 Mới đây, nhận thấy giá cá tra đang tăng và nhu cầu ổn định tại Trung Đông, 

Indonesia đã đưa ra một thương hiệu cá tra với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

đối với cá nuôi tại các thị trường này. Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được chọn 

để ra mắt thương hiệu dựa trên tiềm năng cao của khu vực như là một cửa ngõ vào các thị 

trường Trung Đông khác. Indonesia nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng từ các nước Trung 

Đông trong những năm gần đây. Một mặt từ ngành du lịch và mặt khác từ ngành công 

nghiệp dịch vụ thực phẩm, để phục vụ cho các hoạt động Hajj và Umrah. 
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3. Kiến nghị: 

 - Bộ NNPTNT tăng cường hơn nữa tới hoạt động XTTM, xây dựng hình ảnh cá tra 

tại thị trường Trung Đông nói riêng và hồi giáo nói chung; 

 - Tiếp tục đấu tranh để khơi thông việc XK cá Tra và các mặt hàng thủy sản khác 

một cách ổn định sau việc ách tắc XK tại thị trường tiềm năng Arab Saudi. Cập nhật thêm 

thông tin về yêu cầu Halal của một số nước hồi giáo, trong đó có Arab Saudi. 

    Văn phòng Hiệp hội VASEP xin báo cáo và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp 

thời của Tổng cục Thủy sản để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu 

thủy sản của các doanh nghiệp sang hai thị trường Trung Quốc và Trung Đông.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng Thư ký HH; 

- VPHH; 

- Lưu VPĐD HH tại Hà Nội. 

 

TUQ.CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM 

KT. TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

PHÓ TỔNG THƯ KÝ 
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