
DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ TOÀN THỂ NĂM 2022
- Kính thưa Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan!
- Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý!
- Thưa toàn thể Hội viên!
Trước hết, thay mặt Ban Chấp hành, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị

đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, Quý vị đại biểu, Các Ủy viên Ban
Chấp hành cùng toàn thể Hội viên đã về dự Hội nghị toàn thể Hội viên Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam năm 2022.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, chúng ta vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Thay mặt Hiệp hội, tôi xin kính chúc Bộ
trưởng cùng toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và
thắng lợi. Xin Quý Vị một tràng pháo tay thật lớn nhiệt liệt chào đón Bộ
Trưởng.

Kính thưa quý vị!
Như chúng ta đã biết, năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn, thách

thức về mọi mặt; Đặc biệt là sự tác động nghiêm trọng, chưa từng có của đại
dịch Covid-19 gây ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế đất nước,
trong đó có ngành thủy sản Việt nam.

Trong nửa đầu năm 2021, khi tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các thị
trường chính tạm ổn, xuất khẩu thủy sản đang lấy lại đà tăng trưởng trở lại thì
đến quý III/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại TPHCM và các tỉnh
thành phía Nam khiến cho xuất khẩu thủy sản VN đã giảm mạnh đến 27%.
Tuy nhiên, với những nỗ lực của Chính phủ, sự cố gắng của cộng đồng Doanh
nghiệp, thủy sản Việt Nam đã kịp phục hồi và tăng tốc xuất khẩu trong những
tháng cuối năm với mức tăng trưởng tốt và đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản
Việt Nam vẫn đạt gần 9 tỷ USD, tăng trưởng 5,8% so với năm 2021. Đây là
kết quả đáng ghi nhận cho các Doanh nghiệp thủy sản VN khi mà các Doanh
nghiệp đã trải qua một năm đầy biến động và khó khăn. Xin Quý Vị một tràng
pháo tay thật lớn cho Doanh nghiệp chúng ta.

Cũng do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hiệp hội và các Doanh nghiệp
thủy sản VN đã gặp nhiều khó khăn trong lúc giãn cách xã hội, hạn chế đi lại
và tụ họp. Tuy nhiên, Hiệp hội vẫn nỗ lực để duy trì các buổi họp, hội nghị,
sinh hoạt thường xuyên cần thiết với các hội viên qua hình thức trực tuyến



nhằm giữ liên lạc, động viên và hỗ trợ Hội viên vượt qua khó khăn do dịch
Covid-19 gây ra.

Đặc biệt trong những ngày giãn cách cao điểm, Hiệp Hội đã tổ chức và
thực hiện tốt công tác vận động chính sách thông qua việc thường xuyên lấy ý
kiến của Doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt
động và kịp thời kiến nghị đến Chính phủ, cơ quan Bộ, ngành các giải pháp
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ngay trong dịch thông qua các chính
sách như: giảm tiền điện, tạm dừng đóng BHXH, hỗ trợ cho người lao động
và DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19, miễn giảm thuế,….

Bước sang năm 2022, cùng với việc dịch bệnh bị đẩy lùi, các Doanh
nghiệp đã mạnh dạn khôi phục sản xuất, hưởng ứng các chương trình phục hồi
kinh tế, gia tăng xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngay sau khi các nước mở cửa và bắt
đầu phục hồi trở lại các hoạt động thương mại quốc tế, Hiệp hội đã tổ chức
tham gia liên tục các hội chợ nước ngoài như Boston (Mỹ), Barcelona (Tây
Ban Nha) nhằm khởi động lại chương trình xúc tiến thương mại và đã nhận
được sự quan tâm của đông đảo khách hàng quốc tế sau 2 năm bị gián đoạn.

Những nỗ lực của Hiệp hội và Doanh nghiệp đã được thể hiện qua kết
quả xuất khẩu thủy sản của 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt hơn 4,7 tỷ
USD (tăng hơn 44% so với cùng kỳ); Thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu đến
160 thị trường trên thế giới với giá xuất khẩu tăng trung bình từ 10-15%, phục
hồi mạnh mẽ trong cơn đại dịch của nhân loại.

Thưa toàn thể Hội nghị!
Với những diễn biến thực tế nêu trên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu

Thủy sản Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên ngay thời điểm này là
một sự kiện quan trọng, kịp thời tổng kết hoạt động trong thời gian qua, đánh
giá tình hình sản xuất xuất khẩu và xu hướng thị trường để đưa ra những
phương hướng, kế hoạch hoạt động cho Hiệp Hôi. Đây cũng là dịp để các
Doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm vượt qua khó khăn sau 2 năm bị
gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Từ Hội nghị này chúng ta có thể vững
tin tăng tốc xuất khẩu, khẳng định vị trí và tiềm lực phát triển của thủy sản
Việt Nam trên thị trường thế giới.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị thường niên năm 2022
của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.



Một lần nữa, xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Kính chúc quý vị hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.


