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Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021 

THƯ NGỎ 

(V/v: Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam) 

Kính gửi: Qúy Doanh nghiệp và Bạn đọc! 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, thủy sản là 

một trong những ngành hàng chịu rất nhiều khó khăn và rủi ro. Để đồng hành cùng DN 

thủy sản trong bối cảnh biến động sản xuất, xuất khẩu và thị trường thủy sản trong nước 

cũng như thế giới, thì ấn phẩm “Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam” hàng quý do 

VASEP phát hành với 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh đang được cộng đồng DN thủy 

sản trong nước và các nhà nhập khẩu thủy sản nước ngoài, các nhà nghiên cứu thị trường 

thủy sản đặc biệt quan tâm và đánh giá cao về tính định hướng cho hoạt động kinh doanh 

của DN. 

“Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam” cung cấp các dữ liệu thống kê cập nhật 

và chính xác về XNK thủy sản và của từng ngành hàng (cá tra, tôm, cá ngừ, mực, bạch 

tuộc, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ,...); dữ liệu về diễn biến giá từng mặt hàng thủy sản chính xuất 

khẩu sang các thị trường chủ lực; danh sách các DN Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm 

thủy sản sang các thị trường; dữ liệu đa chiều về xuất nhập khẩu thủy sản và từng ngành 

hàng của các nước nhập khẩu, xuất khẩu chính; phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật 

của ngành xuất khẩu thủy sản; phân tích và dự báo xu hướng nhu cầu của các thị trường 

nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu của các nước đối thủ cạnh tranh,… 

Để Quý DN tiếp tục có những thông tin hữu ích và cập nhật nhất, “Báo cáo Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam - Quý 1/2021” đã chính thức được phát hành vào cuối tháng 

4/2021. Chúng tôi xin được gửi kèm đề cương chi tiết của Báo cáo để Quý DN tham khảo.  

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đăng ký và ý kiến đóng góp của Quý DN.  

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

Ms. Nguyễn Trang Mobile: 0906.151.556 Email: nguyentrang@vasep.com.vn 

ĐT: (0243) 7715055 - ext.212,   Fax: (0243).7715084   

Trân trọng cảm ơn và kính chào!  

 TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

KT.TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

PHÓ TỔNG THƯ KÝ 
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