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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 119/2018/CV-VASEP 

V/v Báo cáo tình hình XK thủy sản Việt 
Nam sang Ma-lai-xi-a 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2018 
 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

 Phúc đáp công văn số 6011/BCT-AP ngày 31/7/2018 của Bộ Công Thương về việc 

cung cấp thông tin chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 4 JTC Việt Nam - Ma-lai-xi-a, Hiệp hội 

Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin báo cáo như sau: 

 I. Tình hình XK thủy sản Việt Nam sang Ma-lai-xi-a từ năm 2016 đến nay: 

 Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản chính ngạch của Việt Nam sang Ma-lai-xi-a trong 

năm 2017 đạt 102,4 triệu USD, tăng 38,1% so với năm 2016. Trong đó, XK cá các loại 
khác XK cao nhất đạt 60,4 triệu USD (tăng hơn 60,5% so với năm 2016),  tiếp đến là cá 

tra đạt 22,3 triệu USD (tăng 0.6% so với năm 2016). Trong 07 tháng đầu năm 2018, giá trị 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Ma-lai-xi-a đạt 61,7 triệu USD (tăng 14,9% so với 

cùng kỳ năm 2017).  Trong đó, XK cá các loại khác XK cao nhất đạt 32,5 triệu USD (tăng 

hơn 9,1% so với cùng kỳ năm 2017), tiếp đến là cá tra đạt 19,5 triệu USD (tăng 51.9% so 

với cùng kỳ năm 2017). Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính như sau: 

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Ma-lai-xi-a  (ĐVT: USD) 

Mặt hàng xuất khẩu 2016 2017 So sánh 
(%) 

7T/2018 So sánh 
(%) 

Cùng kỳ 

Cá các loại khác (thuộc mã 0301 

đến 0305, và 1604, trừ cá ngừ, cá 

tra) 

37.631.031 60.406.080 +60,5 32.477.878 +9,1 

Cá ngừ (thuộc mã 03 & 16) 796.073 1.949.062 +144,8 510.540 -44,4 

Cá tra (thuộc mã 03 & 16) 22.118.150 22.254.883 +0,6 19.481.685 +51,9 

Cua ghẹ và giáp xác khác (mã 

HS03  & 16) 

383.845 272.198 -29,1 91.642 -17,6 

Nhuyễn thể chân đầu (thuộc mã 

0307 & 16) 

5.846.466 9.066.210 +55,1 5.285.517 +7,9 

Nhuyễn thể HMV (thuộc mã 0307 

& 16) 

1.199.857 1.040.203 -13,3 260.680 -59,6 

Nhuyễn thể khác (trừ mực, bạch 

tuộc và NT 2 mảnh vỏ) 

89.426 5.329 -94,0 1.296 -48,1 

Tôm các loại (thuộc mã 03 & 16) 6.062.794 7.359.667 +21,4 3.631.281 -20,6 

Tổng cộng  74.127.644 102.353.631 +38,1 61.740.518 +14,9 
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III. Khó khăn, vướng mắc của DN thủy sản khi XK sang thị trường Ma-lai-xi-a 

    Hiện nay các DN XNK thủy sản chưa gặp các vấn đề nổi cộm, vướng mắc cần tháo 

gỡ trong việc xuất-nhập khẩu các sản phẩm thủy hải sản sang thị trường Ma-lai-xi-a. Thủy 

sản là một trong những thế mạnh của Việt Nam, hàng năm đóng góp lớn vào kim ngạch 

XK của cả nước, tuy nhiên giá trị XK thủy sản của Việt Nam vào thị trường Ma-lai-xi-a 

còn rất khiêm tốn so với tiềm năng có thể có. Với mục tiêu đẩy mạnh XK thủy sản sang thị 
trường Ma-lai-xi-a, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Chính phủ và Bộ Công Thương đề nghị 
với phía Ma-lai-xi-a tạo cơ chế và thúc đẩy hơn nữa việc giao thương thủy sản giữa 2 quốc 

gia. 

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

kịp thời của Bộ Công Thương để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thương mại xuất nhập 

khẩu thủy sản của các doanh nghiệp 2 nước.  

 Trân trọng cảm ơn. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VPHH. 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


