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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

�������������������� 
Số: 50/2018/CV-VASEP  

V/v báo cáo các giải pháp giảm chi phí logistics 
đối với hàng hóa XNK của DNTS 

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

------------oOo------------ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 3 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam 
 

Phúc đáp công văn số 1033/CHHVN-VTDVHH ngày 16/3/2018 về việc báo 
cáo tham luận tại Hội nghị toàn quốc về logistics để bàn các giải pháp giảm chi phí, 
kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 

sản Việt Nam xin gửi kèm đây báo cáo tham luận của Hiệp hội tại Hội nghị (xin xem 
tài liệu gắn kèm).  

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCT HH: 

- 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 
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BÁO CÁO 
Các giải pháp giảm chi phí logistics đối với hàng hóa XNK của 

Doanh nghiệp thủy sản 

(Tài liệu báo cáo tham luận tại Hội nghị “Các giải pháp giảm chi phí kết nối hiệu quả 

hệ thống hạ tầng giao thông” do Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức) 

--------------------------o0o--------------------------- 

 

I. Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam 

Thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, có giá trị kim 

ngạch xuất khẩu luôn đứng trong TOP 5 các ngành kinh tế chủ lực của đất nước (sau 

điện tử, dệt may, da giày) với kim ngạch xuất khẩu trung bình trong 3 năm qua từ 7 – 8 

tỷ USD/năm và tỷ lệ tăng trưởng trung bình đạt 7 – 15%/năm.  Ngành thủy sản không 

chỉ tạo việc làm cho gần 5 triệu lao động thường xuyên, mà quan trọng là luôn gắn chặt 

với lực lượng ngư dân, nông dân của đất nước, góp phần trong việc đảm bảo an ninh 

quốc phòng và sinh kế cho người dân.   

II. Các vướng mắc, khó khăn trong về chi phí logistics trong XNK của DN thủy 
sản 

 Ngành chế biến thủy sản tuy phát triển với tốc độ nhanh nhưng cũng đang đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức, mà một trong số đó chính là các chi phí logistics 
trong XNK đang ngày càng tăng cao, tạo thêm gánh nặng lớn cho DN, làm giảm năng 
lực cạnh tranh và cản trở sự phát triển của DN, cụ thể là: 

1. Các hãng tàu tăng mức phí:  

Trong những năm gần đây, nhiều hãng tàu đã tăng thêm các mức phí thu so với 

trước đây rất nhiều. Ví dụ: hãng tàu Mearsk/MCC Line là hãng tàu có thị phần lớn 

nhất tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây đã tăng thêm phí như sau: 

- Phí THC năm 2013 thu là 4 triệu đồng/cont. đến năm 2018 thu lên 5,2 triệu 
đồng/cont.  

- Phí DO năm 2013 là 550.000 đ đến nay là 730.000 đ 

- Phí vê sinh cont năm 2013 là 490.000/cont đến nay là 680.000/cont 

2. Các hãng tàu đưa ra các dạng phí mới 

 Bên cạnh việc tăng các mức phí, các hãng tàu cũng đưa ra thêm nhiều loại phí 
mới. Ví dụ:  
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- Từ năm 2016 hãng tàu Mearsk/MCC Line thu thêm phí CIC với mức thu 

60$/cont.  

- Hiện tại hãng tàu ZIM và MSC thu phí xà lan từ tháng 8/2017 (phí vận chuyển 

container bằng xà lan từ các ICDs và các cảng ở Hồ Chí Minh đi cảng Cái Mép 
để xếp container lên tàu vận chuyển đi quốc tế) với mức thu như sau: 

• 820.000 đ/20’DV 

• 1.800.000 đ/40’DC,HC 

• 2.000.000 đ/45’HC 

• 1.100.000 đ/20’RF 

• 2.200.000 đ/40’RF 

 Mức thu này theo các DN là khá cao và bất hợp lý. 

3. Các mức phí của các hãng khác nhau không đồng nhất 

Đối với cùng một loại phí, các hãng tàu, đại lý vận tải  lại quy định các mức thu 

phí khác nhau. Ví dụ : 

- Phí xếp dỡ hàng hóa (THC) cho container 20’ bình thường có hãng thu chỉ 90 
USD nhưng nhiều hãng khác nhau lại thu mức cao hơn là 102 USD , 105 USD, 

110 USD  thậm chí có hãng thu 120 USD 

- Phí bill, Phí D/O: có hãng thu 750.000 đ/ bill, có hãng thu 850.000 đ/ bill, thậm 

chí có hãng thu 1.000.000 đ/bill 

4. Một số phí thu không hợp lý     

Có một số đại lý hãng tàu , phụ thu một số phí không hợp lý như: 

- Phí khai báo trọng lượng (VGM) khoảng 300,000đ đến 550,000 đ cho một lô 

hàng   

- Phí truyền dữ liệu : đại lý Việt Nam truyền dữ liệu cho đại lý nước ngoài thông 

qua  website  nhưng họ cũng thu thêm của chủ hàng khoảng 750.000 - 850.000 

đ/lô 

 

III. Giải pháp đề xuất 

 Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh 

mẽ hơn để làm rõ các khoản phí hãng tàu tự “đẻ” ra để thu một cách vô tội vạ đối với 
các DN Việt Nam cũng như giám sát các loại phí của các hãng tàu để yêu cầu các 
hãng điều chỉnh mức thu xuống mức phù hợp. 

---o0o--- 

 

 


