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Kính gửi: Cục Thú Y 

Phúc đáp công văn số 1357/TY-TS ngày 25/6/2018 của Quý Cục yêu cầu góp ý về 

những khó khăn, vướng mắc khi xuất khẩu vào thị trường Bra-xin,  Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau: 

Thị trường Braxin là thị trường lớn tiềm năng ở khu vực Châu Mỹ cho xuất khẩu thủy 

sản. Năm 2017, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Bra-xin đạt 28,200 triệu USD, tăng 

27,3%. Trong đó xuất khẩu cá tra đạt 27,569 triệu USD,  tăng 26,7% đây là mặt hàng xuất 

khẩu thuỷ sản chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này còn khá hạn chế vì các doanh 

nghiệp cho rằng đây là một thị trường có yêu cầu về chất lượng khắc khe cũng như có 

nhiều rào cản kỹ thuật để bảo vệ sản xuất nội địa, do đó có thể dẫn đến các DN xuất khẩu 

có nguy cơ vướng phải các khiếu kiện từ các Hiệp hội, Ngành hàng nước nhập khẩu. 

Thực tế, trong thời gian qua có một số nước đã tạm đình chỉ nhập khẩu tôm từ Việt 

Nam do lo ngại về vấn đề dịch bệnh. Và vấn đề này có thể được các nhà sản xuất tôm nước 

sở tại sử dụng để phản đối việc mở rộng nhập khẩu tôm (như tình trạng hạn chế nhập khẩu 

tôm Việt Nam của Australia, cấm nhập khẩu tôm của Cô-oét, Ả- rập Xê-út) 

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ Việt Nam sang Bra-xin, Hiệp 

hội kính đề nghị Quý Cục hỗ trợ:  

- Giúp DN cập nhật một cách nhanh chóng nhất các quy định nhập khẩu của Bra-xin 

để tránh vướng mắc, cũng như nhận diện các nguy cơ về khiếu kiện liên quan đến  

phòng vệ thương mại.  

- Cần thiết phải có các biện pháp chủ động để chứng minh: việc xuất khẩu tôm từ 

Việt Nam không phải là nguy cơ gây ra nhiễm bệnh tôm nước sở tại.  

- Bra-xin là một thị trường tiềm năng xuất khẩu vẫn còn rất lớn, nên cần có các hoạt 

động quảng bá xúc tiến thương mại, để tạo thêm nhiều cơ hội giao thương cho DN 

Trên đây là một số ý kiến của Hiệp hội, kính mong Quý Cục xem xét bổ sung vào báo 

cáo. Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
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