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Kính gửi: Bộ Công Thương 

 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) dự kiến 

được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào ngày 08/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 

XIV. EVFTA cũng dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Việc phê chuẩn EVFTA cùng 

với các biện pháp hỗ trợ được đánh giá là tạo ra các lợi thế cạnh tranh lớn cho hàng xuất 

khẩu của Việt Nam, trong đó có thuỷ sản, so với các quốc gia cạnh tranh khác. 

 Những ưu đãi về thuế quan trong EVFTA sẽ mang lại cơ hội không thể phủ nhận 

cho các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (EU). Một số mặt hàng sẽ 

chịu cơ chế hạn ngạch như cá ngừ và cá viên đóng hộp. Tuy nhiên, đến nay khi EVFTA sắp 

được thông qua nhưng Hiệp hội và các doanh nghiệp hải sản xuất khẩu cá ngừ đóng hộp, 

surimi chưa có được thông tin chính thức về cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan (TRQ) mà 

EU dành cho hai sản phẩm này. 

 Để giúp các doanh nghiệp hải sản nắm bắt được cơ hội trong EVFTA và có kế hoạch 

sản xuất xuất khẩu tận dụng được TRQ đối với sản phẩm cá ngừ đóng hộp và surimi, Hiệp 

hội VASEP kính đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ sớm nhất có thể việc có được thông tin 

chính thức về cơ chế phân bổ và quản lý hạn ngạch đối với 2 sản phẩm quan trọng trên của 

ngành hàng. 

 Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chị Đỗ Thị Thu Hương – Thư ký  ban Hải sản 

VASEP, tel: 0243. 7715055(ext. 0). Email: huongdo@vasep.com.vn và mobil: 

0983.221783  

 Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
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