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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

 
Số: 93/2018/CV-VASEP 

V/v thông tin tình hình XK thủy sản Việt Nam 
sang thị trường Trung Quốc  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản 
 

Phúc đáp công văn số 1271/QLCL-CL1 ngày 21/6/2018 của Quý Cục về việc phối 
hợp xây dựng báo cáo tổng hợp về thực trạng và tác động của xuất khẩu tiểu ngạch, tạm 
nhập tái xuất thủy sản quan biên giới, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) báo cáo như sau: 

1. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. 

 
SỐ LIỆU XK THỦY SẢN VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC (USD) 

Nhóm hàng/năm 2016 2017 Từ 1/1 - 15/5/2018 

Tổng thủy sản 859.854.925 1.330.534.159 414.191.374 

Cá tra (thuộc mã 03 & 16) 304.784.140 435.531.621 174.268.081 

Tôm các loại (thuộc mã 03 & 16) 435.615.576 705.394.476 174.205.762 

(theo số liệu của Hải quan Việt Nam) 

2. Đánh giá thị trường. 

- Trong  10 năm qua, XK thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc phát triển mạnh với mức 
tăng trưởng khá ổn định. Đây là một trong những thị trường hiếm hoi không tăng trưởng 
âm trong suốt quãng thời gian dài. Trong bối cảnh XK thủy sản sang các thị trường trọng 
điểm đang có xu hướng sụt giảm thì Trung Quốc thực sự là một thị trường thay thế đầy 
tiềm năng.  

- Trung Quốc là thị trường NK thủy sản lớn thứ 4 của Việt Nam. Năm 2017, XK thủy sản 
sang thị trường Trung Quốc đạt 1,33 tỷ USD chiếm 15% tổng kim ngạch XK thủy sản 
trong năm 2017. Trong gần 5 tháng đầu năm 2018, XK thủy sản sang Trung Quốc cũng 
đạt hơn 414 triệu USD.  

- Thị trường thủy sản Trung Quốc được đánh giá là thị trường quan trọng trong tương lai 
của Việt Nam. Đây là thị trường tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nếu các 
DN không quan tâm đến vấn đề chất lượng và thương hiệu sản phẩm. 

a. Thực tế của ngành cá tra. 

- Trung Quốc được đánh giá là một trong những thị trường tiêu thụ khá tiềm năng của 
ngành thủy sản Việt Nam nói chung và ngành cá tra nói riêng. Trong 5 năm gần đây, tỷ 
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trọng XK cá tra Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh với mức trung bình 21% 
đến 31%/năm. 

- Trung Quốc không chỉ là một thị trường rộng lớn mà còn là quốc gia có nền ẩm thực khá 
phong phú. Trong khi cá tra là sản phẩm phù hợp để có thể biến tấu lên tới hàng trăm 
món ăn khác nhau, nên ngành cá tra trong nước có thể gia tăng XK các sản phẩm giá trị 
gia tăng vào thị trường này. 

- Tuy nhiên, XK cá tra vào Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đây là 
thị trường tiềm năng, nhưng chưa ổn định. XK cá tra vào thị trường Trung Quốc tăng 
trưởng liên tục. Song vẫn tồn tại một thực tế là các DN bán hàng vào thị trường này vẫn 
theo lối tư duy cũ là sản xuất cái gì thì bán cái đó, mà không khảo sát nhu cầu thị trường, 
để có thể vừa kiểm soát tốt về giá cả, vừa đảm bảo đủ lượng cho tiêu thụ. Bên cạnh đó, 
nhiều quy định của nhà nước Trung Quốc cũng đang khiến cho DN XK thủy sản Việt 
Nam bối rối: 
� Quy định dư lượng photphat trong cá tra, hiện quy định của hàng không hóa chất của 

châu Âu là hàm lượng này không vượt quá 4% . Tuy nhiên, phía Trung Quốc khi 
kiểm tra sản phẩm cá tra Việt Nam lại nhận định sản phẩm có dư lượng, không đạt 
tiêu chuẩn của nước họ. 

� Đặc biệt, với sản lượng cá tra gia tăng XK vào thị trường tăng mạnh, phía Trung 
Quốc hiện đang bắt đầu siết chặt vấn đề an toàn đối với mặt hàng này. 

Việc kiểm soát như trên là không công bằng đối với các sản phẩm NK theo đường 
chính ngạch. Trung Quốc hiện không kiểm soát chất lượng đối với các mặt hàng NK đường 
biên mậu. Trong khi đó, hàng hóa qua đường biên mậu lại không phải chịu 17% thuế VAT 
nên khả năng cạnh tranh về giá là rất lớn so với các sản phẩm nhập chính ngạch. 

b. Các vấn đề chung của ngành thủy sản 

- Tình trạng thương lái thu gom thủy sản nguyên liệu, đặc biệt là tôm và mực, bạch tuộc 
dạng nguyên liệu đưa qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đang khiến nhiều DN Việt 
Nam đang thiếu nguyên liệu chế biến, ảnh hưởng đến các hợp đồng đã ký với các đối 
tác. 

- Việc ồ ạt thu mua XK tôm nguyên liệu có thể dẫn đến tình trạng mất cân đối nghiêm 
trọng cơ cấu XK, xuất thô nguyên liệu ngày càng tăng, ảnh hưởng xấu đến chiến lược 
phát triển ngành và hiệu quả đầu tư. Khi thương lái Trung Quốc thu mua nguyên liệu 
thủy sản theo hình thức trên, vấn đề chất lượng, đặc biệt là kháng sinh và tạp chất trong 
nguyên liệu thủy sản có nguy cơ không kiểm soát được. Bên cạnh  đó việc không quản 
lý chặt chẽ chất lượng nguyên liệu thủy sản XK cũng đi Trung Quốc qua biên giới sẽ 
gây tổn hại  ảnh hưởng đến chất lượng, hình ảnh và thương hiệu của sản phẩm thủy sản 
của Việt Nam. 

- Các DN, địa phương cần phối hợp với Cục Thú y thực hiện việc lấy mẫu giám sát dịch 
bệnh, kiểm tra và nâng cấp điều kiện vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh ở các cơ sở nuôi;  
đẩy mạnh các hoạt động giám sát dịch bệnh cũng như vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, XK các loài thủy sản. 

- Việc đăng ký bổ sung các sản phẩm XK của Việt Nam còn thiếu vào “Danh sách các 

sản phẩm được chấp thuận NK vào Trung Quốc” vẫn còn khó khăn. Mặc dù, Cục 
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NAFIQAD đã nhiều lần gửi công thư cho phía Trung Quốc đề nghị AQSIQ không áp 
dụng quy định đăng ký sản phẩm thủy sản nhập khẩu đối với các DN thủy sản của Việt 
Nam, đồng thời đề nghị hai bên gặp gỡ để trao đổi về vấn đề này nhưng phía Trung 
Quốc đều từ chối việc gặp gỡ và không phản hồi trước yêu cầu không áp dụng quy định 
đăng ký sản phẩm NK.  

- Bên cạnh đó, các thủ tục hải quan, chính sách tiền tệ… của Trung Quốc cũng khiến DN 
XK gặp nhiều khó khăn. 

3. Kiến nghị - đề xuất.  

a. Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc đang rất 
nóng và Trung Quốc không còn là  thị trường hàng chất lượng thấp mà là một thị trường 
đang phát triển và người tiêu dùng Trung Quốc đang trở nên nhạy cảm với các vấn đề 
ATVSTP. Vì vậy, đề nghị Bộ NNPTNT sớm xem xét và chỉ đạo việc thực hiện quản lý chất  
lượng  theo chuẩn thông qua việc cấp và kiểm tra Chứng thư chất lượng trước khi XK hàng 
đi Trung Quốc bằng phương thức xuất khẩu đường bộ trong thời gian 3 tháng cho đến khi 
nguyên liệu dồi dào trở lại.  

b. Đề nghị BộNNPTNT có chương trình kiểm tra các cơ sở gia công, sơ chế thủy 
sản hiện nay để bảo đảm chất lượng thủy sản xuất khẩu qua biên giới. 

c. Để đẩy mạnh hoạt động XK thủy sản vào thị trường Trung Quốc trong thời gian 
tới, việc quảng bá thủy sản Việt Nam vào Trung Quốc cần phải được thúc đẩy mạnh hơn 
nữa. Đề nghị Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ dài hạn để thúc đẩy XK chính ngạch 
sang thị trường Trung Quốc, đồng thời, BộNNPTNT nghiên cứu chiến lược phát triển thị 
trường  Trung Quốc và có các chương trình tiếp thị, truyền thông quảng bá sản phẩm thủy 
sản vào thị trường rộng lớn này. 

d. Đề nghị  Bộ NN&PTNT và Cục NAFIQAD tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiếp 
xúc, trao đổi và gửi công thư cho phía Trung Quốc để đề nghị AQSIQ sớm cho phép bổ 
sung thêm các sản phẩm mà các DN Việt Nam có nhu cầu XK vào “Danh sách các sản 

phẩm được chấp thuận NK vào Trung Quốc”. 

Trên đây là báo cáo về tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung 
Quốc, Hiệp hội VASEP và cộng đồng doanh nghiệp thủy sản kính mong Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, Cục NAFIQAD hỗ trợ để thúc đẩy hơn nữa kim ngạch XK thủy sản sang thị trường 
tiềm năm này. 

  Trân trọng cảm ơn và kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch & các PCT HH;   
- VPĐD HH; 
- Lưu VPHH. 

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

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 
 

 

 

 

Trương Đình Hòe 
 


