
1 
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Số: 54/2018/CV- VASEP 

V/v báo cáo tình hình SXKDTS năm 2017 và 
mục tiêu phấn đấu năm 2018 

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

-------------oOo------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 
       

Phúc đáp công văn số 2298/VPCP-CN ngày 12/3/2018 của Văn phòng Chính phủ 
đề nghị chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng 2018,  với vai trò 
là đại diện cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản, một ngành hàng chủ lực của Việt 
Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2018 dự kiến là 10 tỷ USD, nhằm mục đích cùng đồng 
hành với Chính phủ trong công tác cải cách môi trường kinh doanh, tận đụng tối đa các lợi 
thế của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát 
triển của ngành thủy sản,  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) 
xin gửi tới Quý Văn phòng Báo cáo Tình hình Sản xuất Kinh doanh Thủy sản năm 2017 và 
Mục tiêu Phấn đấu trong năm 2018 của ngành Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (chi tiết 
xin xem Phụ lục gắn kèm). 

Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch và các PCT HH; 
-   VPĐD HH; 
-   Lưu VP HH. 
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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN NĂM 2017  

VÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM 2018 CỦA  
NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN 

(kèm theo Công văn số 54/2018/CV- VASEP ngày 29/3/2018 của VASEP) 

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA NGÀNH THỦY SẢN NĂM 2017 
VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018 

Xin xem tại Phụ lục gắn kèm (theo Biểu mẫu số 03 của công văn số 2298/VPCP-CN). 

II. THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY 
SẢN NĂM 2018 

1. Thuận lợi 
a. Kinh tế phục hồi làm tăng nhu cầu ở một số thị trường 

 Năm 2018 kinh tế thế giới được dự báo sẽ hồi phục mạnh, đặc biệt tại các thị trường 
chính là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Kinh tế Trung Đông và Nga cũng thuận 
lợi hơn nhờ giá dầu tăng, kinh tế các nước Bắc Mỹ như Mexico cũng được thúc đẩy nhờ 
được xóa bỏ hiệp ước NAFTA. Đây là cơ sở để dự báo nhu cầu thủy sản tại một số thị 
trường chủ lực trên sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018.  

b. Thuận lợi từ các hiệp định FTA 

 Hiệp định tự do thương mại EVFTA giữa Việt Nam và EU được kỳ vọng sẽ được 
phê chuẩn vào tháng 6/2018 sẽ là cơ hội và động lực cho các DN thủy sản Việt Nam đẩy 
mạnh XK thủy sản sang thị trường này. Nếu vấn đề thẻ vàng IUU được khắc phục và cải 
thiện thì không chỉ tôm mà các mặt hàng hải sản sẽ có cơ hội gia tăng thị phần tại thị 
trường EU.  Bên cạnh đó, hiệp định FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang là yếu tố 
tích cực hỗ trợ XK thủy sản sang thị trường Hàn Quốc, nhất là mặt hàng tôm tận dụng 
được lợi thế về thuế quan so với các nước khác trên thị trường này.  

c. Thêm cơ hội cạnh tranh với các nước đối thủ 

 Đối với mặt hàng tôm, trong khi các nước đối thủ gặp khó khăn về sản xuất và thị 
trường XK (việc Thái Lan ngừng NK tôm Ấn Độ ảnh hưởng không chỉ Ấn Độ mà còn làm 
Thái Lan bị giảm nguồn cung nguyên liệu cho chế biến; Ấn Độ đang phải chịu tần suất 
kiểm tra 50% các lô tôm xuất sang EU và có nguy cơ bị EU cấm NK), Việt Nam đang tập 
trung cao độ đẩy mạnh sản xuất và XK tôm hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD năm 2025.  

 Theo Quyết định số 1434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đến năm 2020, 
chủ động sản xuất trong nước 100% giống các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực; 100% 
giống tôm sú, tôm chân trắng, cá tra là giống sạch bệnh… 

 Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 vừa 
được Chính phủ ban hành với nhiều mục tiêu, định hướng phát triển theo hướng bển vững. 
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Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới với các biện pháp hỗ trợ 
thuế phí và tín dụng đã tạo lòng tin cho doanh nghiệp về mục tiêu 10 tỷ USD/năm và đóng 
góp 10% GDP. Tôm nuôi cũng dự kiến tạo đột phá tăng cả sản lượng và giá trị, với con 
tôm là công nghệ cao và tôm hữu cơ (tôm sú). 

d. Sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan Quản lý Nhà nước 

 Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan quản lý ngày càng quan tâm 
sát sao hơn trong việc tháo gỡ vướng mắc cho cộng đồng DN trong thủ tục XK, rào cản thị 
trường, tạo điều kiện đẩy mạnh XK.  

2. Thách thức    

 Để đạt được mục tiêu XK 10 tỷ USD trong năm 2018, và thúc đẩy XK mạnh hơn 
nữa trong những năm tới, ngành thủy sản cần đặc biệt tập trung giải quyết và tháo gỡ các 
vấn đề quan trọng và cấp bách của ngành:  

a. Vấn đề Tôm “không kháng sinh” và “không tạp chất” 

 Mặt hàng tôm được xác định là mặt hàng chủ đạo của nhóm hàng thủy sản XK của 
VN trong ít nhất 10 năm tới, với cơ cấu chiếm 45-75% tổng kim ngạch XK thủy sản của 
Việt Nam. Ngoài những lợi thế căn bản chúng ta đã xây dựng được (có sản lượng, có tôm 
sinh thái, cơ cấu tôm thẻ-tôm sú, hàm lượng GTGT cao, công nghệ chế biến hiện đại, còn 
khả năng về nguồn nhân lực, đầu tư lớn của tư nhân, khẳng định về chất lượng, hệ thống 
kiểm soát của nhà nước đã được công nhận…) thì 2 vấn đề “lây nhiễm kháng sinh” và “tạp 
chất” vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và có hiệu quả, gây ảnh hưởng không nhỏ đến 
SX-XK tôm của VN.  

 Đây cũng là 2 vấn đề khiến cộng đồng các DN phải gia tăng hơn rất nhiều các hoạt 
động kiểm soát-kiểm nghiệm chất lượng ‘theo chuỗi”, “tại nguồn” và “thành phẩm” khiến 
chi phí SX tăng cao, giá thành sản phẩm tăng, hạn chế khá nhiều nguồn hàng để đảm bảo 
giữ uy tín hàng hóa và niềm tin của khách hàng. Vấn đề tôm “không kháng sinh” và 
“không tạp chất” sẽ là nền tảng để gia tăng được nhiều hơn nữa khả năng XK tôm Việt 
Nam trong thời gian tới. Vì vậy, rất cần thiết lập hoặc củng cố chương trình riêng về “kiểm 
soát tôm tạp chất” và “kiểm soát kháng sinh trong sản xuất tôm và thủy sản nuôi” để bảo 
vệ hình ảnh và uy tín cho ngành tôm Việt Nam đảm bảo được mục tiêu phát triển ngành 
tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững với kim ngạch XK sản 
phẩm tôm của Việt Nam đến năm 2025 đạt 10 tỷ USD như chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ. 

b. Vấn đề truy xuất nguồn gốc  

 Các yêu cầu thực hiện của IUU đang và sẽ tác động đến kim ngạch XK sản phẩm 
thủy sản (bao gồm cả hải sản khai thác và thủy sản nuôi) sang các thị trường lớn trên thế 
giới, trước hết là thị trường EU và Hoa Kỳ, hai thị trường đứng đầu trong kim ngạch XK 
thủy sản của Việt Nam.  

 Từ ngày 23/10/2017, EU đã ban hành cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác 
của Việt Nam, sau khi VN đã nỗ lực áp dụng các quy định IUU của EU từ đầu năm 2010. 
Hoa Kỳ cũng có quy định về việc các nước XK thủy sản (13 loài, trong đó có Tôm) phải 
tuân thủ các yêu cầu nhằm chống lại khai thác bất hợp pháp IUU từ ngày 1-1-2018.  
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 Song song đó là các yêu cầu “truy nguyên nguồn gốc” đã được luật hóa trong lĩnh 
vực kiểm soát ATTP, gắn liền với ngành sản xuất và chế biến XK thủy sản. Một trong các 
yếu tố quan trọng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về IUU, đồng thời là nền tảng cho 
ngành thủy sản phát triển bền vững và đảm bảo ATTP chính là đảm bảo hiệu quả của công 
tác truy xuất nguồn gốc. 

 Tuy nhiên, cơ sở cho hoạt động truy xuất nguồn gốc trong ngành thủy hải sản của 
Việt Nam chính là cơ sở dữ liệu vẫn tiếp tục được khuyến cáo cần phải xây dựng, khắc 
phục và cải thiện - nhất là đối với chuỗi cung ứng tôm và hải sản khai thác - hai đối tượng 
đang phải áp dụng các yêu cầu về IUU khi XK vào EU và Hoa kỳ.  

c. 3. Định hướng cho mục tiêu: Sản xuất XK các mặt hàng giá trị gia tăng (GTGT) 

 Tôm chân trắng liên tục tăng trưởng XK ở 2 con số trong 5 năm qua. Năm 2017, 
riêng tôm chân trắng có GTXK 2,5 tỷ USD, gấp 3 lần GTXK tôm sú, trong đó khoảng 50% 
tôm chân trắng XK là các mặt hàng GTGT. 

 Hàm lượng gia tăng giá trị từ nguyên liệu/sản phẩm không chỉ đánh dấu khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm ở cấp độ quốc tế/quốc gia, thương hiệu nguồn cung tốt mà đặc 
biệt giải quyết được bài toán lợi ích của các bên trong chuỗi cung cấp một cách dễ dàng 
hơn, thỏa đáng hơn – làm cơ sở để tiếp tục tái đầu tư, hoàn thiện công nghệ và phát triển 
mặt hàng mới. 

 Ngưỡng “loài nuôi” hoặc “ngưỡng sản lượng” trong khả năng sản xuất của quốc gia 
là có thể nhìn thấy. Khi đó, bài toán phát triển, bài toán “hàng hóa” và “công nghiệp ngành 
hàng” trong ngành nông nghiệp-thủy sản trong tương lai cần phải được định hướng-phát 
triển ở góc độ “gia tăng giá trị” cho sản phẩm, bao gồm ở đó là từ công nghệ chế biến, 
ATTP, hình thức bao gói, thông tin sản phẩm, sự tiện lợi, chứng nhận, truyền thông-quảng 
bá…. Một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã bắt đầu làm được điều đó - Vd. Tôm 
chân trắng, cá ngừ đóng hộp, cua thịt đóng hộp, surimi – nhưng hầu hết là xuất phát từ 
“sức kéo” của thị trường, chứ chưa hoàn toàn là từ sự chủ động có mục tiêu của VN. 

 Do đây là một mục tiêu cần sự song hành & hội tụ của nhiều hoạt động, nhiều chủ 
thể trong ngành, Chính phủ và Bộ NNPTN cần lấy mục tiêu “GTGT” làm định hướng cho 
các chỉ đạo, các chương trình ở phạm vi cấp quốc gia – đặc biệt là các chương trình kết nối 
thị trường, thông tin sản phẩm, truy nguyên nguồn gốc, chứng nhận xuất xứ, tôn vinh sản 
phẩm, xúc tiến thương mại, truyền thông-quảng bá; Rà soát-bổ sung chương trình tái cơ 
cấu ngành hoặc xây dựng riêng chương trình “Giá tăng giá trị nông-thủy sản VN” đến năm 
2025. 

d. 4. Hoạt động Cải cách Thủ tục Hành chính, Cải thiện Môi trường Kinh doanh 

Hoạt động của các DN thủy sản nói riêng và cộng đồng DN nông nghiệp nói chung 
rất cần sự vào cuộc kịp thời hơn và có hiệu quả cao của Chính phủ và Bộ NNPTNT trong 
vấn đề tháo gỡ các vướng mắc-bất cập và tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn, giảm chi 
phí hơn, ít bị thanh-kiểm tra hơn. Hiệp hội VASEP đã có khảo sát sơ bộ trong tháng 
12/2017 về việc thực hiện Chỉ thị 20/2017 ngày 17/5/2017 của TTg liên quan đến số lần 
thanh-kiểm tra của CQNN với DN. Kết quả cho thấy, đa số các DN vẫn chịu 5-8 cuộc 
thanh-kiểm tra/năm 2017 của các CQNN khác nhau, dù rằng đã có một số đợt đã được 
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chấp thuận “không kiểm tra” sau khi DN có văn bản xin không kiểm tra theo Chỉ thị 
20/2017. 

III. CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN 
NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HIỆP HỘI 

1. Phòng ngừa ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở ĐBSCL:  

 Đề nghị chính phủ có các biện pháp đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở 
ĐBSCL và đề ra các biện pháp nhằm cân đối ba yếu tố thời vụ thả nuôi, sản xuất giống, 
sản xuất thức ăn nhằm tránh tình trạng thiếu thừa dẫn đến tăng cao giá thành sản xuất 
nguyên liệu, sản lượng thu hoạch và chất lượng nguyên liệu thủy sản. 

2. Sản xuất giống thủy sản:  

 Chính phủ nhanh chóng nghiên cứu các biện pháp và có các chiến lược cụ thể đối 
với sản xuất giống thủy sản. Cần coi công tác giống là yếu tố then chốt có thể chi phối đến 
các hoạt động khác như sản lượng, sử dụng kháng sinh, giá thành. Song song với việc tăng 
cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và xử lý các vi phạm về lạm dụng kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản, xin kiến nghị Chính phủ và Bộ NNPTNT nhanh chóng có kế 
hoạch tiếp cận và áp dụng thực nghiệm các mô hình nuôi tiên tiến để có thể nhân rộng 
trong tương lai với mục tiêu hướng đến sản xuất nguyên liệu thủy sản bền vững, giá thành 
hạ và không kháng sinh. 

3. Chương trình Tôm sạch - Tôm “không kháng sinh” và “không tạp chất”: 

Mặt hàng tôm được xác định là mặt hàng chủ đạo của nhóm hàng thủy sản XK của 
VN trong ít nhất 10 năm tới, với cơ cấu chiếm 45-75% tổng kim ngạch XKTS của VN. 

Ngoài những lợi thế căn bản chúng ta đã xây dựng được (có sản lượng, có tôm sinh 

thái, cơ cấu tôm thẻ-tôm sú, hàm lượng GTGT cao, công nghệ chế biến hiện đại, còn khả 

năng về nguồn nhân lực, đầu tư lớn của tư nhân, khẳng định về chất lượng, hệ thống kiểm 

soát của nhà nước đã được công nhận…) thì 2 vấn đề “lây nhiễm kháng sinh” và “tạp 
chất” vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và có hiệu quả, gây ảnh hưởng không nhỏ đến 
SX-XK tôm của VN. Đây cũng là 2 vấn đề khiến cộng đồng các DN phải gia tăng hơn rất 
nhiều các hoạt động kiểm soát-kiểm nghiệm chất lượng ‘theo chuỗi”, “tại nguồn” và 
“thành phẩm” khiến chi phí SX tăng cao, giá thành sản phẩm tăng, hạn chế khá nhiều 
nguồn hàng để đảm bảo giữ uy tín hàng hóa và niềm tin của khách hàng. 

Hiệp hội và các DN cho rằng, đây là 2 vấn đề mấu chốt cần tập trung có mục tiêu 
một cách hiệu quả và càng sớm càng tốt. Tôm “không kháng sinh” và “không tạp chất” sẽ 
là nền tảng để gia tăng được nhiều hơn nữa khả năng XK tôm Việt Nam trong thời gian tới. 

Kiến nghị: Để bảo vệ hình ảnh và uy tín cho ngành tôm Việt Nam đảm bảo được 
mục tiêu phát triển ngành tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền 
vững với kim ngạch XK sản phẩm tôm của Việt Nam đến năm 2025 đạt 10 tỷ USD như chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT xem xét việc thiết lập hoặc củng cố CHƯƠNG 
TRÌNH riêng về “kiểm soát tôm tạp chất” và “kiểm soát kháng sinh trong sản xuất tôm & 
thủy sản nuôi”. 
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4. Xúc tiến thương mại, quảng bá thị trường:  

Thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá thị trường theo tiếp cận liên kết chuỗi, hợp 
tác công tư (PPP). Kiến nghị Chính phủ và các Bộ NNPTNT, Công Thương chủ động 
trong việc dành ngân sách đáng kể và tham gia chủ trì một số chương trình xúc tiến thương 
mại trọng điểm. Ngoài ra thông qua hình thức PPP, xây dựng các chương trình xúc tiến 
thương mại kết hợp nâng cao nhận thức để nhiều thành phần trong chuỗi giá trị có thể tham 
gia quảng bá thủy sản Việt Nam chất lượng và an toàn một cách thường xuyên và có hiệu 
quả. 

5. Tăng cường nhận thức cho DN về các FTA:  

 Năm 2018 là thời gian mà hấu hết các Hiệp định thương mại thế hệ mới có hiệu lực 
(EV-FTA có khả năng có hiệu lực từ tháng 6/2018, CCTPP đã được ký kết trong tháng 
3/2018 và nhiều khả năng sẽ được các thành viên phê chuẩn và có hiệu lực trong năm 
2018,...). Đề nghị Chính phủ hỗ trợ các Doanh nghiệp qua các chương trình nâng cao nhận 
thức về ưu đãi thuế quan đi kèm với quy tắc xuất xứ để giúp các DN có thể tối đa hóa các 
ưu đãi mà các Hiệp định mang lại. 

6. Truy xuất nguồn gốc: 

Các yêu cầu thực hiện của IUU đang và sẽ tác động đến kim ngạch xuất khẩu sản 
phẩm thủy sản (bao gồm cả hải sản khai thác và thủy sản nuôi) sang các thị trường lớn trên 
thế giới, trước hết là thị trường EU và Hoa Kỳ, hai thị trường đứng đầu trong kim ngạch 
XK thủy sản của Việt Nam. 

Từ ngày 23/10/2017, EU đã ban hành cảnh báo “thẻ vàng” đối với hải sản khai thác 
của Việt Nam, sau khi VN đã nỗ lực áp dụng các quy định IUU của EU từ đầu năm 2010. 
Hoa Kỳ cũng có quy định về việc các nước XK thủy sản (13 loài, trong đó có Tôm) phải 
tuân thủ các yêu cầu nhằm chống lại khai thác bất hợp pháp IUU từ ngày 1-1-2018.  

Song song đó là các yêu cầu “truy nguyên nguồn gốc” đã được luật hóa trong lĩnh 
vực kiểm soát ATTP, gắn liền với ngành SX & CB XK thủy sản. 

Một trong các yếu tố quan trọng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về IUU, đồng thời 
là nền tảng cho ngành thủy sản phát triển bền vững và đảm bảo ATTP chính là đảm bảo 
hiệu quả của công tác truy xuất nguồn gốc. 

Tuy nhiên, cơ sở cho hoạt động truy xuất nguồn gốc trong ngành thủy hải sản của 
Việt Nam chính là CƠ SỞ DỮ LIỆU vẫn tiếp tục được khuyến cáo cần phải xây dựng, 
khắc phục và cải thiện - nhất là đối với chuỗi cung ứng tôm và hải sản khai thác - hai đối 
tượng đang phải áp dụng các yêu cầu về IUU khi XK vào EU và Hoa kỳ. Đây cũng là nội 
dung xuyên suốt trong quy định của pháp luật VN, Chỉ thị của Thủ tướng CP và kế hoạch 
hành động của Bộ NNPTNT như một cơ hội để làm tốt hơn trong quản lý nghề cá nói 
chung. 

Kiến nghị: Bộ NNPTNT chỉ đạo: 1) Trước tháng 5/2018, ưu tiên tập trung xây 
dựng CSDL quốc gia về khai thác biển & chứng nhận hải sản khai thác trên khung của 
phần mềm Vnfishbase (TCTS đang chủ trì xây dựng) có bổ sung/sửa đổi theo nguyên tắc 
của CSDL; 2) Sau đó, xây dựng hoàn thiện tiếp CSDL quốc gia về NTTS và chứng nhận 
SP thủy sản nuôi (tôm, cá tra); 3) Ban hành văn bản hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và 
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sử dụng  thống nhất các CSDL này phục vụ cho truy xuất nguồn gốc, cho XK và đặc biệt là 
cho công tác quản lý ngành.  

7. Định hướng cho mục tiêu: SX-XK các mặt hàng giá trị gia tăng (GTGT)  

Chúng ta thấy gì khi tôm chân trắng liên tục tăng trưởng XK ở 2 con số trong 5 năm 
qua? Và năm 2017, riêng tôm chân trắng có GTXK 2,5 tỷ USD, gấp 3 lần GTXK tôm sú, 
nhưng điều căn bản là khoảng 50% trong số tôm chân trắng XK là các mặt hàng GTGT.  

Hàm lượng gia tăng giá trị từ nguyên liệu/sản phẩm không chỉ đánh dấu khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm ở cấp độ quốc tế/quốc gia, thương hiệu nguồn cung tốt mà đặc 
biệt giải quyết được bài toán lợi ích của các bên trong chuỗi cung cấp một cách dễ dàng 
hơn, thỏa đáng hơn – làm cơ sở để tiếp tục tái đầu tư, hoàn thiện công nghệ và phát triển 
mặt hàng mới. 

Ngưỡng “loài nuôi” hoặc “ngưỡng sản lượng” trong khả năng sản xuất của quốc gia 
là có thể nhìn thấy. Khi đó, bài toán phát triển, bài toán “hàng hóa” và “công nghiệp ngành 
hàng” trong ngành nông nghiệp-thủy sản trong tương lai cần phải được định hướng-phát 
triển ở góc độ “gia tăng giá trị” cho sản phẩm, bao gồm ở đó là từ công nghệ chế biến, 

ATTP, hình thức bao gói, thông tin sản phẩm, sự tiện lợi, chứng nhận, truyền thông-quảng 

bá…. Một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã bắt đầu làm được điều đó - Vd. Tôm 

chân trắng, cá ngừ đóng hộp, cua thịt đóng hộp, surimi – nhưng hầu hết là xuất phát từ 
“sức kéo” của thị trường, chứ chưa hoàn toàn là từ sự chủ động có mục tiêu của VN. 

Kiến nghị: Do đây là một mục tiêu cần sự song hành & hội tụ của nhiều hoạt động, 
nhiều chủ thể trong ngành, Hiệp hội đề xuất và kiến nghị với Chính phủ và Bộ NNPTN: 1) 
lấy mục tiêu “GTGT” làm định hướng cho các chỉ đạo, các chương trình ở phạm vi cấp 
quốc gia – đặc biệt là các chương trình kết nối thị trường, thông tin sản phẩm, truy nguyên 
nguồn gốc, chứng nhận xuất xứ, tôn vinh sản phẩm, xúc tiến thương mại, truyền thông-
quảng bá; 2) Rà soát-bổ sung chương trình tái cơ cấu ngành hoặc xây dựng riêng chương 
trình “Giá tăng giá trị nông-thủy sản VN” đến năm 2025. 

8. Hoạt động Cải cách Thủ tục Hành chính, Cải thiện Môi trường Kinh doanh: 

Trong năm 2017, Bộ NNPTNT đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh việc cải cách TTHC và 
cải thiện MTKD theo Nghị quyết 35/2016 và các Nghị quyết 19 của CP, được Chính phủ 
và cộng đồng DN ghi nhận, đánh giá cao. Dù vậy, các kết quả vẫn chưa được như chính kỳ 
vọng của Lãnh đạo Bộ NNPTNT. 

Hoạt động của các DN thủy sản nói riêng và cộng đồng DN nông nghiệp nói chung 
rất cần sự vào cuộc kịp thời hơn & có hiệu quả cao của Chính phủ và Bộ NNPTNT trong 
vấn đề tháo gỡ các vướng mắc-bất cập và tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn, giảm chi 
phí hơn, ít bị thanh-kiểm tra hơn. Hiệp hội VASEP đã có khảo sát sơ bộ trong tháng 
12/2017 về việc thực hiện Chỉ thị 20/2017 ngày 17/5/2017 của TTg liên quan đến số lần 
thanh-kiểm tra của CQNN với DN. Kết quả cho thấy, đa số các DN vẫn chịu 5-8 cuộc 
thanh-kiểm tra/năm 2017 của các CQNN khác nhau, dù rằng đã có một số đợt đã được 
chấp thuận “không kiểm tra” sau khi DN có văn bản xin không kiểm tra theo Chỉ thị 
20/2017.  
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Kiến nghị: 
1. Chính phủ và Bộ NNPTNT tiếp tục việc thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo các Nghị quyết 
của Chính phủ và Chỉ thị của TTgCP nhằm hướng đến “đảm bảo môi trường kinh 
doanh tốt hơn” và “Giảm chi phí cho DN”. 

2. Bên cạnh những phần việc thuộc thẩm quyền của Bộ NNPTNT, xin kiến nghị Bộ 
NNPTNT có ý kiến với 02 Bộ chủ quản liên quan đến hai lĩnh vực “nóng” với DN 
thủy sản hiện nay là “Lao động – BHXH” và “Môi trường”: 
a. Với Bộ TN-MT:  

- Vướng mắc về quy định chỉ tiêu phospho và Amoni - Nitơ trong QCVN 11-
MT:2015 về nước thải chế biến thủy sản; cũng như quy định xả thải từ ao 
nuôi cá tra mà Sở TNMT không chấp thuận áp dụng QCVN 02-20 của Bộ 
NNPTNT (cột B), mà phải áp dụng cột A của QCVN 40 của Bộ TNMT. 

- Vướng mắc về việc các địa phương đang thu phí Bảo vệ Môi trường theo 
Nghị định 154/2016/NĐ-CP cho các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải của các 
DN chế biến thủy sản mặc dù những chỉ tiêu này không hề có trong quy định 
của QCVN về nước thải chế biến thủy sản 

b. Với Bộ LĐTB&XH: Trong bối cảnh gia tăng chi phí rất lớn theo người lao 
động, trong đó có việc mở rộng đối tượng và mức thu nhập làm căn cứ đóng 
BHXH i) trình Chính phủ xem xét cho áp dụng ngay từ Quý 1/2018 việc giảm 
tỷ lệ đóng BHXH xuống mức như năm 2010 (giảm 4%) và giảm 1% việc đóng 
kinh phí công đoàn thay vì 2% như hiện nay; ii) trình Chính phủ xem xét có các 
Nghị quyết hoặc Nghị định ngay từ Quý 1/2018 giải quyết các bất cập-vướng 
mắc đã được nhận diện về pháp luật lao động mà các Hiệp hội ngành hàng đã 
báo cáo-kiến nghị trong 2 năm qua; iii) báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh 
kế hoạch xây dựng & trình Quốc hội thông qua Dự thảo Bộ Luật sửa đổi một số 
điều của Bộ Luật lao động 2012 ngay trong 2018 thay vì kế hoạch 2019 như dự 
kiến. 

9. Các biện pháp hỗ trợ cho các DN thủy sản trong vấn đề XK vào Hoa Kỳ: 

a. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN chế biến cá tra 

 Thuế CBPG cá tra vào Mỹ đang rất cao (thuế POR 13 đang từ 3,87 – 7,74 USD/kg, 
cao hơn 9,7 lần so với mức thuế POR 12) và Chương trình thanh tra cá da trơn theo  
Luật Farm Bill 2014 là những vấn đề rào cản lớn cho ngành cá tra. Mặc dù các vấn đề 
này chỉ liên quan đến thị trường Mỹ, nhưng thực tế có tác động rất lớn đến các thị 
trường chủ lực của cá tra Việt Nam, đặc biệt là thị trường Châu Âu. Do đó, đề nghị 
Chính phủ và Bộ NNPTNT cùng các Bộ hỗ trợ tối đa, có các chính sách nhằm huy 
động nguồn lực để ngành cá tra vượt qua các rào cản này trong tương lai (Thúc đẩy 
tiến trình vụ kiện CBPT cá tra tại WTO, chiến lược giá trị thay thế, điều kiện tương 
đồng, quảng bá hình ảnh…). 

b. Hỗ trợ ngành thủy sản thực hiện quy định về IUU của Hoa Kỳ:  

Đề nghị chính phủ có các chính sách hỗ trợ các cơ sở khai thác sản xuất thủy sản 
tuân thủ quy định IUU của Hoa Kỳ cho một số loại thủy sản trong đó đặc biệt là mặt hàng 
tôm, cá ngừ. 
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10. Tháo gỡ & đầu tư phát triển về cảng biển-hạ tầng giao thông ở ĐBSCL:  

 Thủy sản là một trong những ngành hàng sản xuất-xuất khẩu chủ lực của Đồng bằng 
Sông Cửu long và của cả nước. Tuy nhiên, chiến lược về hạ tầng giao thông phục vụ & 
thúc đẩy kinh tế xuất khẩu của Vùng còn chưa tương xứng & bất cập. Phần lớn hàng xuất 
khẩu nói chung và thủy sản nói riêng vẫn phải vận chuyển lên Tp Hồ Chí Minh. Trong khi 
đó, chi phí cầu đường trong vận chuyển đường bộ tại ĐBSCL và Trung tâm vùng là Cần 
Thơ đang ngày càng lớn và trở thành gánh nặng cho các DN hiện nay trong vùng, đặc biệt 
đang trở thành mối quan ngại cho các DN vừa và nhỏ. 

 Kiến nghị với Chính phủ: (1) Đầu tư một cảng biển xứng tầm & hiện đại tại khu 
vực ĐBSCL để đáp ứng, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu toàn vùng, tiện dụng-giảm chi phí và 
nâng cao sức cạnh tranh của DN và toàn vùng ĐBSCL; (2) rà soát, cân đối và điều chỉnh 
giảm các trạm thu phí và mức phí cầu-đường ngay trong 2016 để nuôi sức DN và thúc đẩy 
giao thương, phát triển của các DN trong vùng khi phần đa vẫn là DN vừa và nhỏ. 

11. Xây dựng Tp. Cần Thơ là Trung tâm Công nghệ sinh học của ĐBSCL:  

 Tiềm năng và lợi thế của ĐBSCL là nông nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, để phát 
triển xứng tầm với tiềm năng và bền vững thì phải phát triển công nghệ sinh học để lôi kéo 
& thúc đẩy các lĩnh vực thế mạnh của vùng được phát huy ở một cung bậc phát triển mới 
phù hợp xu thế hiện nay. Qua đó, không chỉ thúc đầy phát triển về sản xuất, về công nghệ 
chế biến mà còn nâng cao đời sống người lao động, người dân trong vùng. 

 Kiến nghị với Chính phủ xem xét đầu tư có mục tiêu để Cần Thơ trở thành một 
trung tâm về công nghệ sinh học của vùng ĐBSCL và của cả nước. 

 

------------------ oOo ------------------ 
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PHỤ LỤC 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2018 
DỰ KIẾN MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU THEO TỪNG QUÝ NĂM 2018 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

2017 

Năm 2018 

Ghi chú 
Kế hoạch 

Ước thực 
hiện Quý I 

 

Mục tiêu 
6 tháng 

Mục tiêu 
9 tháng 

Mục tiêu 
cả năm 

Mục tiêu cả năm 
2018 so với ước 
thực hiện 2017 

I TỔNG DOANH THU XK 
Triệu 
USD 

8.315,735 10.000 946,550   10.000 + 20,2 %  

 Trong đó:          

 - Tôm 
Triệu 
USD 

3.854,740  741,944      

 - Cá tra 
Triệu 
USD 

1.788,039  371,329      

 - Mực, Bạch tuộc 
Triệu 
USD 

620,819  128,621      

 - Cá ngừ 
Triệu 
USD 

592,873  118,840      

 - Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ 
 

Triệu 
USD 

98,510  27,286      

 - Cua, ghẹ, giáp xác khác 
Triệu 
USD 

117,668  19,496      

 - Cá biển khác 
Triệu 
USD 

1.325,875  272,362      

II SẢN XUẤT SẢN PHẨM 
CHỦ YẾU 

 
        

BIỂU MẪU SỐ 03 
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

2017 

Năm 2018 

Ghi chú 
Kế hoạch 

Ước thực 
hiện Quý I 

 

Mục tiêu 
6 tháng 

Mục tiêu 
9 tháng 

Mục tiêu 
cả năm 

Mục tiêu cả năm 
2018 so với ước 
thực hiện 2017 

 Tổng sản lượng 
Nghìn 
tấn 

7.279 7.000    7.000 - 3,8 %  

 Trong đó 
 

        

 - Thủy sản khai thác 
Nghìn 
tấn 

3.421 3.000    3.000 - 13,3 %  

 - Thủy sản nuôi trồng 
Nghìn 
tấn 

3.858 4.000    4.000 + 3,7 %  

III TIÊU THỤ SẢN PHẨM 
CHỦ YẾU 

 
        

           

           

IV TỒN KHO SẢN PHẨM 
CHỦ YẾU 

         

           

           

 

 

 

 


