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V/v cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp
thủy sản thành viên xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị
quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19”, theo đó đã điều chỉnh phương thức chống dịch “từ cố gắng dập
tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh” - tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng
mắc cho hoạt động doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp tục duy trì chống dịch Covid-19.
Với các quyết nghị kịp thời của Chính phủ tại Nghị quyết 128/NQ-CP và sự quan tâm
hỗ trợ - chỉ đạo của Bộ NNPTNT, ngành Thủy sản đã có điều kiện và cơ hội phục hồi sản
xuất, gia tăng kim ngạch XK từ nửa cuối tháng 10/2021 đến nay. Chuỗi cung ứng thủy sản
cũng đã bắt đầu được khôi phục, giúp hàng trăm ngàn ngư dân khai thác thủy sản và nông dân
nuôi trồng thủy sản có việc làm trở lại và nguồn thu nhập. Việc phục hồi này đã bù đắp được
lượng thâm hụt sâu về kim ngạch XK trong Quý III/2021 (tháng 8/2021 giảm 26,8% và cả
quý III/2021 giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2020) nhờ tranh thủ được nhu cầu NK thủy sản
của thế giới đang tăng cao vào cuối năm 2021.
Kim ngạch XK thủy sản đã phục hồi nhanh chóng vào tháng 10/2021 ngay khi NQ 128
có hiệu lực, đưa tổng kim ngạch 10 tháng 2021 đạt gần 7,1 tỷ USD, cao hơn 2,1% so với
cùng kỳ 2020 và bật tăng cao trong tháng 11/2021, đưa tổng kim ngạch 11 tháng đầu năm đạt
8,034 tỷ USD, cao hơn 4,6% so với cùng kỳ. Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn khó lường
nhưng với việc “khai thông” vừa chống dịch-vừa sản xuất XK của NQ128, dự kiến kim ngạch
XK thủy sản của Việt Nam năm nay sẽ đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2020.
Mặc dù còn nhiều khó khăn và nhiều doanh nghiệp có thể không có lợi nhuận, thậm
chí vẫn đang phải gánh lỗ nhưng việc kim ngạch XK thủy sản tăng trưởng một cách ấn tượng
vào cuối năm 2021 sẽ tạo đà cho ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm
2022.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường quốc tế và các khó khăn do dịch bệnh
Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, Hiệp hội VASEP và cộng động doanh nghiệp thủy sản kính đề
nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ NNPTNT
để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh
và có được nhiều cơ hội cho DN đẩy mạnh sản xuất, XK và gia tăng năng lực cạnh tranh.
Xin kính chúc Thủ tướng Chính phủ nhiều sức khỏe!
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
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