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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     
 

         Số: 138 /CV-VASEP 

V/v:  Tình hình xuất khẩu cá tra sang thị 

trường Trung Quốc sau khi có lô hàng bị 

phát hiện có Covid tại Vũ Hán 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------oOo------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường –Bộ Nông nghiệp và PTNT 
 

Sau một tuần kể từ khi lô hàng cá tra đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát 

hiện nhiễm Covid, Hiệp hội đã tổ chức họp trực tuyến với các doanh nghiệp để cập nhật, 

đánh giá tình hình. Hiệp hội xin báo cáo Bộ trưởng tình hình xuất khẩu cá tra vào Trung 

Quốc hiện nay như sau.  

Tình hình kiểm soát Covid đối với hàng thực phẩm đông lạnh tại Trung Quốc đang 

được xiết chặt trong mùa đông tại những thành phố đầu mối thương mại đang gây nên 

tình trạng quá tải, ùn tắc từ cảng đến các kho kiểm dịch được chỉ định để chờ được kiểm 

Covid. Hàng đông lạnh xuất khẩu vào Trung Quốc phải đảm bảo có đầy đủ 4 loại giấy 

chứng nhận sau mới được đưa ra tiêu thụ: (1) Tờ khai báo hải quan (2) Chứng nhận kiểm 

nghiệm kiểm dịch xuất khẩu (3) Chứng nhận cách ly và sát trùng (4) Báo cáo đạt yêu cầu 

về xét nghiệm Nucleic Acid Coronavirus.  

Chính vì các thủ tục phức tạp và chờ kết quả xét nghiệm Covid nên thời gian hàng từ 

khi thông quan cho lúc ra khỏi kho mất từ 20 đến 30 ngày hoặc lâu hơn tùy vào lượng 

hàng nhập khẩu của từng thành phố. Chi phí lưu công, phí kiểm hàng lên đến 2.000-3.000 

USD/container đã tạo áp lực rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam và nhà nhập khẩu. 

  Hàng năm, từ cuối tháng 11năm trước đến giữa tháng 1năm sau là thời điểm Trung 

Quốc tăng nhập hàng chuẩn bị cho Tết âm lịch, tuy nhiên số lượng lô hàng xuất đi của các 

doanh nghiệp cá tra đã giảm từ 60-70%, cá biệt một số doanh nghiệp phải tạm ngừng xuất 

khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc.  

  Bên cạnh tình hình khó khăn trên thì nhu cầu tiêu thụ hàng đông lạnh nhập khẩu 

đang giảm mạnh vì thông tin phát hiện Covid trong các sản phẩm này đã khiến các nhà 

nhập khẩu không ký hợp đồng mới, đồng thời tạm ngừng nhận hàng đã ký hợp đồng hoặc 

yêu cầu hàng đang trên đường đi quay về Việt Nam.  

Chúng tôi nhận định rằng nếu tình hình trên không sớm được cải thiện sẽ khiến hoạt 

động xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc buộc phải dừng lại cho đến hết Qúi I/ 

2021, gây ảnh hưởng dây chuyền đến toàn ngành sản xuất và chế biến cá tra khi thị 

trường này đã chiếm 35-40% thị phần. Kịch bản của năm 2021 thậm chí còn xấu hơn năm 

2020 khi Quí I & Quí II/2021 được dự báo là mùa thu hoạch chính vụ của cá tra.  

Với tình trạng khẩn cấp trên, Hiệp hội kính đề nghị Bộ đề xuất với Chính phủ Trung 

Quốc để phía bạn công nhận kiểm soát dịch Covid tại Việt Nam tương đồng với kiểm soát 

tại Trung Quốc. Bởi vì hiện tại, các doanh nghiệp tuân thủ thực hiện qui trình kiểm soát 



2 

 

Covid nghiêm ngặt tại nhà máy, vùng nguyên liệu, đồng thời tiến hành xét nghiệm Covid 

và xông khử trùng từng lô hàng, công lạnh có giấy xác nhận của Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật (CDC) địa phương trước khi xuất khẩu. 

Nếu đề xuất trên được chấp thuận sẽ gỡ nút thắt quan trọng cho ngành cá tra hiện 

nay, giúp Việt Nam có cơ sở để truyền thông nhằm trấn an người tiêu dùng tại Trung 

Quốc và các thị trường khác. 

Hiệp hội kính báo cáo với Quý Bộ các thông tin liên quan hoạt động xuất khẩu cá tra 

sang thị trường Trung Quốc, Hiệp hội rất mong Quý Bộ xem xét và có ý kiến chỉ đạo.     

Xin trân trọng cám ơn./.    

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

-Thứ Trưởng Phùng Đức Tiến 
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