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TỔNG QUAN

Kinh tế trong nước đã bước vào tháng 
cuối cùng của năm 2021 với những 
tín hiệu tích cực hơn trong hầu 

hết các lĩnh vực sau giai đoạn chịu ảnh 
hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của đại 
dịch Covid-19. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn 
định, lạm phát được kiểm soát tốt cho dù 
giá hàng hóa thế giới liên tục gia tăng nhờ 
hàng loạt giải pháp đồng bộ để ngăn chặn 
dịch bệnh và ổn định giá cả thị trường của 
Chính phủ và các Bộ, ngành.

Tính đến trung tuần tháng 11/2021, cả 
nước đã thu hoạch được 1.339,2 nghìn ha 
lúa mùa với năng suất ước tính đạt 51,7 
tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ mùa năm 
trước. Tuy nhiên, do diện tích gieo cấy 
giảm nên sản lượng chung toàn vụ ước 
tính đạt 8,06 triệu tấn, giảm 53,6 nghìn 
tấn so với năm trước. Hoạt động thu 
hoạch, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, 
chế biến thủy sản cũng đang trên đà hồi 
phục do nhiều địa phương đã trở về trạng 
thái “bình thường mới”.

Tại thị trường trong nước, giá nhiều mặt 
hàng nông, thủy sản được điều chỉnh 
giảm trong tháng 11/2021 sau khi tăng 
trong tháng trước. Trong đó, giá cà phê 
nhân xô và tiêu đen tại Tây Nguyên đều 
giảm 3,9%; giá gạo thành phẩm IR 504 
giảm 6,5%, giá mủ cao su tiểu điền thu 
mua giảm 1,5%... Trong khi đó, giá cá tra 
thịt trắng loại 1 tại Đồng Tháp tăng 2,2% 
lên 21.000-23.500 đồng/kg. 

Xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản 
trong tháng 11/2021 tiếp tục tăng tốc để 
đáp ứng tiến độ giao hàng và nhu cầu tiêu 
thụ ở mức cao trong bối cảnh hoạt động 
sản xuất và logistics cải thiện rõ nét. Tính 
chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất 
khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản ước đạt 
38,4 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 
năm trước và chiếm 12,9% tỷ trọng trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 
cả nước. 

Một trong những lý do chính khiến kim 
ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng 
trưởng khá là nhờ thuận lợi về giá. Trong 
11 tháng qua, giá xuất khẩu bình quân 
của tất cả các mặt hàng nông sản đều 
tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân tăng 
tới 54,4%; giá cao su tăng 25,8%; giá 
sắn tăng 15,3%; giá cà phê tăng 10,7% 
và giá gạo tăng 6,5%.

MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý:

Ngày 23/11/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2644/QĐ-BCT về 
việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol 
(chất ngọt dinh dưỡng) có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Indonesia và Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, mới đây, Uỷ ban châu Âu đã đăng công 
báo Quy định số 2021/1900, ban hành ngày 27/10/2021, sửa đổi Quy định (EU) 
2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn 
cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.
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THÔNG TIN

GIÁ NHIỀU MẶT HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN GIẢM 
TRỞ LẠI TRONG THÁNG 11/2021

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Sau khi tăng khá mạnh trong tháng 
trước, giá các mặt hàng nông, thủy 
sản của Việt Nam trong tháng 

11/2021 được điều chỉnh giảm.

+ Mặt hàng lúa gạo: Trong tháng 11/2021, 
giá gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long giảm khoảng 700 đồng/kg so với 
tháng trước, trong khi giá lúa lại tăng từ 
200 – 500 đồng/kg.

Cụ thể, giá gạo IR NL 504 dao động ở mức 
7.700 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với 
cuối tháng trước; giá gạo TP IR 504 ở mức 
8.600 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg; tấm 
1 IR 504 giảm 100 đồng/kg xuống còn 
7.500 đồng/kg. Riêng giá cám vàng tăng 
200 đồng/kg.

Ngược lại, tại An Giang, giá lúa Đài thơm 8 
tăng 200 đồng/kg, dao động 6.000 - 6.200 
đồng/kg; giá lúa IR 50404 cũng tăng 500 
đồng/kg, lên mức 5.400 - 5.500 đồng/kg. 

Giá xuất khẩu gạo trắng 5% tấm của Việt 
Nam trong tuần cuối tháng 11 dao động ở 
mức 425 - 430 USD/tấn, giảm nhẹ 5 USD/
tấn, nhưng vẫn cao hơn so với giá gạo của 
Thái Lan và Ấn Độ. Theo các nguồn tin thì 
mới đây Philippin - thị trường xuất khẩu gạo 
lớn nhất của Việt Nam, đang thực hiện các 
biện pháp để tạm thời hạn chế nhập khẩu 
từ Việt Nam do vụ thu hoạch trong nước đạt 
sản lượng cao. Tuy nhiên, các thương nhân 
cho rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng lớn 
đến xuất khẩu gạo bởi nguồn cung đang 
cạn kiệt và dự kiến   nguồn cung từ vụ thu 
hoạch mới phải đến cuối tháng 2 hoặc đầu 
tháng 3 năm sau.

+ Mặt hàng cà phê: Tại các vùng nguyên 
liệu trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê 
nhân xô giảm 3,8% (1.600 đồng/kg) so với 
cuối tháng 10/2021, xuống còn 40.700 
đồng/kg vào cuối tháng 11/2021. 

Nguyên nhân là do biến thể Omicron của 
virus SARS-CoV-2 lan rộng, làm gia tăng 
lo ngại các nước tăng cường biện pháp 
phong tỏa, kéo theo đó là nhu cầu tiêu thụ 
cà phê giảm theo.

Tuy nhiên, giá cà phê vẫn được hỗ trợ bởi 
vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam tiếp 
tục bị chậm lại do mưa lớn kéo dài tại 
Tây Nguyên, khiến công tác thu hái, phơi 
cà phê gặp khó khăn. Diễn biến này sẽ 
khiến thị trường cà phê tiếp tục bị chậm 
nguồn cung.

+ Mặt hàng hạt tiêu: Giá hạt tiêu đen tại 
các tỉnh Tây Nguyên giảm 3,9% (tương 
ứng 3.500 đồng/kg) trong tháng 11/2021, 
xuống còn 86.000 đồng/kg. Nguyên nhân 
là do giới đầu cơ và người nắm giữ hàng 
đã đẩy mạnh bán ra khi giá chạm ngưỡng 
90.000 đồng/kg vào cuối tháng trước. Giá 
hạt tiêu dự kiến sẽ tăng trở lại trong tháng 
12/2021 do nguồn cung thắt chặt, trong 
khi nhu cầu thế giới vẫn ở mức cao.

+ Mặt hàng cao su: Giá mủ cao su tiểu điền 
trong nước thu mua dao động quanh mức 
333 – 336 đồng/độ mủ trong tháng 11/2021, 
giảm nhẹ 1,5 – 2,6% so với tháng trước. Tại 
nhà máy Công ty cao su Lộc Ninh, giá mủ 
nước được thu mua với mức 335 đồng/độ 
mủ; Phú Riềng là 335 đồng/độ mủ; Phước 
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Hòa là 336 đồng/độ mủ. Tại Đồng Nai giá 
mủ nước đang được thu mua với giá 333 
đồng/độ mủ.

Nhu cầu cao su thế giới đang có dấu hiệu 
tăng trở lại trong bối cảnh tình trạng thiếu 
chip bán dẫn trong ngành sản xuất ô tô đã 
được cải thiện, do đó nhu cầu và giá cao 
su dự kiến sẽ tăng trong tháng 12/2021.

+ Mặt hàng thủy sản: Tại ĐBSCL, giá cá tra 
trong tháng 11/2021 tăng nhẹ 500 đồng/kg, 
lên mức 21.000-23.500 đồng/kg. 

Từ khi các tỉnh phía Nam đồng loạt thực 
hiện giãn cách xã hội, hầu hết cá tra trong 
ao nuôi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long đều quá lứa do không tiêu thụ được. 
Thêm vào đó, người nuôi cũng e ngại thả 
nuôi lứa cá tra mới sau khi thu hoạch xong 
do dịch bệnh COVID-19, thiếu vốn xoay 
vòng sản xuất. Các nhà máy chế biến cá 
tra của khu vực cũng chỉ hoạt động cầm 
chừng. Do đó, ngành cá tra được dự báo 
sẽ gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu và 
thiếu lao động cho chế biến xuất khẩu.

Tham khảo giá nông, lâm, thủy sản tại thị trường trong nước ngày 30/11/2021

Tên hàng
Ngày 

30/11/2021 
(đồng/kg)

So với ngày 
27/10/2021 

(%)

So với cuối 
năm 2020 

(%)

Cà phê nhân xô tại Tây Nguyên 40.800 -3,9 18,3

Tiêu đen Tây Nguyên và Nam Bộ 86.000 -3,9 59,3

Cá tra thịt trắng loại 1 tại Đồng Tháp 23.500 2,2 11,9

Tôm càng xanh tại Đồng Tháp (15 - 25 con/kg) 200.000 0,0 0,0

Cá ngừ đại dương tại Phú Yên 115.000 0,0 27,8

Tôm sú nước mặn loại 40 con/kg 220.000 0,0 0,0

Tôm thẻ chân trắng 92.000 0,0 -3,2

Cá ngừ vằn tại Đà Nẵng 50.000 0,0 0,0

Mực ống tại Đà Nẵng (17 - 24 cm/con) 80.000 -33,3 -20,0

Tôm sú tại Đà Nẵng (25 - 30 con/kg) 200.000 -9,1 -9,1

Tôm chân trắng tại Đà Nẵng (60 con/kg) 130.000 0,0 8,3

Cao su Lộc Ninh (đồng/độ) 335 -1,5 -11,8

Cao su Phú Riềng (đồng/độ) 335 -1,5 -11,8

Cao su Phước Hòa (đồng/độ) 336 -2,6 0,0

Cao su Đồng Nai (đồng/độ) 333 0,0 0,0

Giá lúa gạo tại ĐBSCL

Gạo NL IR 504 7.700 -7,2 -20,6

Gạo thành phẩm IR 504 8.600 -6,5 -21,8

Tấm gạo IR 504 7.500 -1,3 -25,0

Cám vàng 7.650 0,0 12,5

Lúa tại An Giang

Nếp vỏ (khô) 6.900 -1,4

Lúa IR 50404 5.600 9,8 -19,4

Lúa Đài thơm 8 6.200 5,1 -13,9

Lúa OM 5451 5.800 1,8 -17,1

Nàng Hoa 9 6.200 1,6

Lúa khô IR 50404 6.500 8,3 -7,1

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
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Xây dựng thương hiệu 

ĐÓNG VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN 

CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu 

rộng, cạnh tranh thương mại gay 
gắt, các sản phẩm nông nghiệp của 

Việt Nam buộc phải đối mặt với nhiều 
thách thức khi thị trường nội địa cũng 
như xuất khẩu đang yêu cầu ngày càng 
cao về kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, 
mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm, nhu 
cầu sản phẩm chế biến sâu, đồng thời 
chịu sự cạnh tranh của các sản phẩm 
nông nghiệp nhập khẩu. Bên cạnh đó, sự 
gia tăng bảo hộ thông qua các tiêu chuẩn 
về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh 
thực phẩm của các đối tác thương mại 
lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản… 
cũng gây sức ép đến các doanh nghiệp 
sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông 
nghiệp của Việt Nam.

Vì vậy, công tác xây dựng thương hiệu đối 
với các sản phẩm nông nghiệp gắn với 
chỉ dẫn nguồn gốc bao gồm chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng 
nhận đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc 
xây dựng, thực hiện và quản lý thương 
hiệu sản phẩm không chỉ giúp bảo đảm 
chất lượng, tiêu chuẩn của sản phẩm đối 
với người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ, 
mà còn giúp bảo tồn, phát triển sản xuất, 
kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm và 
tăng thu nhập cho người lao động, bởi 
khi thương hiệu của sản phẩm có vị thế 
trên thị trường, giá trị thương phẩm cũng 
như năng lực cạnh tranh của sản phẩm 
sẽ được nâng cao hơn rất nhiều.

Thời gian qua, công tác xây dựng thương 
hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
đã được nhiều địa phương chú trọng thực 
hiện; hàng loạt chương trình xây dựng 
thương hiệu nông sản chất lượng cao, 
thương hiệu các mặt hàng thủy sản được 
các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai quyết liệt. 

Tính đến tháng 10/2021, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã cấp 2.064 giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 
nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông 
thôn gắn với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc 
địa lý, tăng 57% so với số sản phẩm được 
cấp giấy chứng nhận tính đến cuối tháng 
10/2019. Trong đó, có 110 chỉ dẫn địa lý 
(5,3%), 497 nhãn hiệu chứng nhận (24,1%) 
và 1.457 nhãn hiệu tập thể (70,1%). Chiếm 
trên 80% sản phẩm được cấp giấy chứng 
nhận bảo hộ là các sản phẩm nông sản 
và chiếm gần 20% là các sản phẩm nông 
thôn khác. Đặc điểm của các sản phẩm 
được đăng ký bảo hộ là: Các sản phẩm 
đặc sản, tiểu thủ công nghiệp truyền 
thống của các địa phương, sử dụng dấu 
hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, gắn với 
cộng đồng ở khu vực nông thôn. 

Nhờ việc đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể, Việt Nam hiện đã có 8 sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực đạt kim ngạch xuất 
khẩu hơn 1 tỷ USD/năm. Nhiều nhãn hiệu 
sau khi được chứng nhận đã có chỗ đứng 
trên thị trường, giá trị của sản phẩm được 
nâng lên và duy trì ổn định, đem lại thu 
nhập đáng kể cho người dân địa phương. 

Số lượng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập 
thể, nhãn hiệu chứng nhận được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký 

(tính đến tháng 10/2021)

STT Hình thức bảo hộ Số lượng
1 Chỉ dẫn địa lý 110
2 Nhãn hiệu chứng nhận 497
3 Nhãn hiệu tập thể 1.457

Tổng cộng 2.064

(Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ-Bộ Khoa học 
và Công nghệ)
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Mặc dù vậy, số lượng sản phẩm nông 
sản được cấp chứng nhận bảo hộ nhìn 
chung còn khá hạn chế so với số lượng 
thực tế. Theo thống kê của Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện mới 
có khoảng 20% nhãn hiệu nông sản Việt 
Nam đã được đăng ký. Bên cạnh đó, còn 
khá ít nông sản Việt Nam được bảo hộ 
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài, chỉ 
có một số sản phẩm đã được bảo hộ như: 
Cà phê Buôn Ma Thuột bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý tại Nga, Thái Lan; quế Văn Yên bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý tại Thái Lan; vải thiều Lục 
Ngạn bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, 
nhãn hiệu tập thể tại Australia, Singapore, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia; 
thanh long Bình Thuận bảo hộ nhãn hiệu 
tại Nhật Bản; chè Thái Nguyên được bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể tại Mỹ, Trung Quốc; 
chè Mộc Châu được bảo hộ nhãn hiệu 
chứng nhận tại Thái Lan. Năm 2017, Việt 
Nam bắt đầu có các hoạt động hợp tác với 
Cục Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Nông 
Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản). Quá trình hợp 
tác kéo dài 4 năm mới có được kết quả vải 
thiều Bắc Giang được đăng ký bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý tại Nhật Bản vào tháng 3/2021. 
Yêu cầu của phía Nhật Bản tuy các điều 
kiện về cơ bản khá tương đồng với Việt 
Nam, nhưng yêu cầu thực tế đối với việc 
làm hồ sơ, chuẩn bị số liệu cũng như phân 
tích, đánh giá các sản phẩm yêu cầu bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý lại rất cao.

Do đó, vị thế của nông sản Việt Nam ở 
cả thị trường trong nước và quốc tế vẫn 
còn chưa cao, phần lớn nông sản của Việt 
Nam chủ yếu được xuất khẩu ở dạng thô 
và được các doanh nghiệp nước ngoài 
nhập khẩu, chế biến và sử dụng nhãn 
hiệu, thương hiệu của họ để tiếp tục 
xuất khẩu. Điều này không chỉ khiến sản 
phẩm nông, thủy sản của Việt Nam khó 
tiếp cận được thị trường quốc tế mà giá 
trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông 
sản giảm đáng kể, gây thiệt hại cho nền 
kinh tế. 

Tiêu biểu như mặt hàng gạo của Việt 
Nam. Hiện gạo Việt Nam được bán tại 
thị trường Anh với các thương hiệu: 
Longdan, Golden Lotus, Buffalo (của 

Longdan Supermarket), Green Dragon (của 
Westmill UK) và Red Ant (của MediFood). 
Theo Thương vụ Việt Nam tại Anh, nguyên 
nhân dẫn tới tình trạng phần lớn gạo Việt 
Nam tại Anh mang thương hiệu của nhà 
phân phối chứ không mang thương hiệu 
của vùng trồng lúa hay thương hiệu của 
đơn vị xuất khẩu là vì đơn vị xuất khẩu chưa 
làm thương hiệu hoặc nhà phân phối sở 
tại cho rằng thương hiệu riêng của họ có 
hiệu quả thương mại tốt hơn, nhất là khi 
thương hiệu gạo Việt Nam không được 
người tiêu dùng sở tại biết đến. Bên cạnh 
đó, tình trạng nhãn hiệu nông sản của 
doanh nghiệp này bị doanh nghiệp khác 
đăng ký ở nước ngoài vẫn diễn ra. Đơn cử, 
tháng 4/2021, thương hiệu gạo ST25 của 
Sóc Trăng đã bị 4 doanh nghiệp đăng ký 
bản quyền ở Mỹ. Trước đó, nước mắm Phú 
Quốc cũng đã bị một số doanh nghiệp 
đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Thời gian tới, các Hợp tác xã, doanh nghiệp 
cần tiếp tục nâng cao tính chủ động và 
chịu trách nhiệm chính trong việc xây 
dựng thương hiệu của riêng mình, chú 
trọng xây dựng, bảo vệ thương hiệu; ghi 
chép nhật ký sản xuất tạo điều kiện thuận 
lợi cho truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. 

Ở góc độ các cơ quan quản lý, thời gian 
tới, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công 
Thương) sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về bảo vệ nhãn hiệu; tăng 
cường giám sát việc xâm hại bản quyền 
nhãn hiệu của Việt Nam trên các thị 
trường. Bên cạnh đó, hỗ trợ kỹ thuật thông 
qua các khóa đào tạo, tập huấn, đăng ký 
bảo hộ sở hữu trí tuệ tại thị trường trong 
nước và một số thị trường xuất khẩu trọng 
điểm. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng 
triển khai các hoạt động nâng cao nhận 
thức, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho tất 
cả địa phương trên cả nước trong tiếp cận 
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tự chứng nhận, 
nhãn hiệu tập thể. Trong khi đó, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ 
tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương trong xây dựng vùng 
nguyên liệu; thúc đẩy các hoạt động liên 
kết theo chuỗi nhằm bảo đảm việc truy 
xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. 



SỐ 11 NĂM 20218 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THÔNG TIN

XUẤT KHẨU NHÓM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 
TĂNG TỐC TRONG GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM

Tháng 11/2021, cùng với các ngành 
hàng khác, xuất khẩu nhóm nông, 
lâm, thủy sản tiếp tục tăng tốc để 

đáp ứng tiến độ giao hàng và nhu cầu tiêu 
thụ ở mức cao trong bối cảnh hoạt động 
sản xuất và logistics cải thiện rõ nét. Theo 
số liệu ước tính, kim ngạch xuất khẩu 10 
mặt hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực 
(gồm hạt tiêu, hạt điều, gạo, rau quả, thủy 
sản, cao su, cà phê, chè, sắn và các sản 
phẩm từ sắn, gỗ và sản phẩm gỗ) trong 
tháng 11/2021 đạt 3,68 tỷ USD, tăng 5,4% 
so với tháng trước và tăng 8,3% so với 
tháng 10/2020. 

So với tháng trước, mức tăng trưởng xuất 
khẩu của nhóm hàng này chủ yếu đến từ 
mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ với tốc độ 
tăng tới 20,9% lên 1,15 tỷ USD. Nếu con số 
này sát với thực tế thì đây sẽ là tín hiệu rất 
tích cực, cho thấy sự trở lại sản xuất nhanh 
hơn dự kiến của các doanh nghiệp ngành 
gỗ, góp phần đáng kể vào bức tranh xuất 
khẩu của nhóm nông, lâm, thủy sản nói 
riêng và tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa của cả nước nói chung. Ngoài ra, mặc 
dù xuất khẩu rau quả đang gặp nhiều khó 
khăn do chịu sự kiểm dịch gắt gao của thị 
trường Trung Quốc, nhưng vẫn đạt mức 
tăng 7,7%, ước đạt 260 triệu USD. 
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Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thủy sản, 
gạo, hạt điều, cà phê vẫn giảm so với 
tháng trước. 

Trong đó, mặc dù giá xuất khẩu gạo tiếp 
tục hồi phục sau nhiều tháng giảm liên 
tiếp, nhưng ước tính lượng gạo xuất khẩu 
trong tháng 11/2021 chỉ đạt 563 nghìn 
tấn, giảm 8,9%, trị giá đạt 297 triệu USD, 
giảm 7,6% so với tháng trước. 

Sau những tháng giảm giá liên tiếp, giá 
gạo xuất khẩu trong 2 tháng gần đây đã 
tăng trở lại. Giá xuất khẩu bình quân đã 

tăng từ 494 USD/tấn trong tháng 9/2021 
lên 521 USD/tấn trong tháng 10 và ước 
tính tiếp tục tăng lên 528 USD/tấn trong 
tháng 11/2021. 

Tương tự, giá cà phê xuất khẩu bình quân 
trong tháng 11/2021 ước đạt 2.327 USD/tấn, 
tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 20,9% 
so với tháng 11/2020. Tuy nhiên, xuất khẩu 
cà phê trong tháng 11/2021 chỉ đạt 78 ng-
hìn tấn, trị giá 181 triệu USD, giảm 21,4% về 
lượng và giảm 16,5% về trị giá so với tháng 
10/2021.

Ước tính xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản trong tháng 11  
và 11 tháng năm 2021 (Lượng: Nghìn tấn; Trị giá: Triệu USD)

Mặt hàng chủ yếu

Năm 2021 So sánh (%)

Ước tính tháng 
11

Ước tính 11 
tháng

T11/21 so với 
T10/21

T11/21 so với 
T11/20

11T/21 so với 
11T/20

Lượng
Kim 

ngạch
Lượng

Kim 
ngạch

Lượng
Kim 

ngạch
Lượng

Kim 
ngạch

Lượng
Kim 

ngạch

Tổng kim ngạch xuất khẩu   29.200   298.970   1,1   15,8   17,3

Nhóm nông, lâm, thủy sản   3.677,4   38.426,2   5,4   8,3   14,2

Tỷ trọng   12,6   12,9            

Gỗ và sản phẩm gỗ   1.150   13.235   20,9   -7,4   20,0

- Sản phẩm gỗ   840   9.899   35,4   -17,3   16,6

Thủy sản   880   7.954   -1,0   18,8   3,5

Hạt điều 50 326 531 3.339 -5,8 -7,0 8,1 15,0 14,3 14,6

Rau quả   260   3.251   7,7   -0,4   8,6

Gạo 563 297 5.746 3.035 -8,9 -7,6 60,2 57,4 0,8 7,3

Cao su 210 354 1.703 2.844 2,6 4,4 -3,0 6,9 11,7 40,5

Cà phê 78 181 1.364 2.634 -21,4 -16,5 -6,9 12,6 -4,4 5,9

Sắn và các sản phẩm từ sắn 282 132 2.619 1.070 54,1 62,0 1,5 25,2 7,9 23,0

- Sắn 15 7 757 199 -46,0 -6,6 -67,3 -27,1 31,8 51,9

Hạt tiêu 17 77 247 868 1,4 5,7 -25,6 27,3 -6,7 44,0

Chè 11 19 116 195 -16,7 -18,1 -8,9 -4,4 -6,4 -2,3

Nguồn: Số liệu ước tính Liên bộ (gồm: Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương, NHNN, 
Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan)
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Tính chung trong 11 tháng năm 2021, kim 
ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy 
sản ước đạt 38,4 tỷ USD, tăng 14,2% so 
với cùng kỳ năm trước và chiếm 12,9% 
tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa của cả nước. Trong đó, nhiều 
sản phẩm có kim ngạch tăng cao như: 
cao su, hạt điều, sắn, rau quả, thủy sản, 
gỗ và sản phẩm gỗ. Xuất khẩu cao su tăng 
tới 11,7% về lượng và tăng 40,5% về kim 
ngạch; xuất khẩu hạt điều tăng 14,3% về 
lượng và tăng 14,6% về kim ngạch; xuất 
khẩu sắn và sản phẩm từ sắn tăng 7,9% 
về lượng và tăng 23% về kim ngạch. Một 
trong những lý do chính khiến xuất khẩu 
nhóm hàng này tăng trưởng khá là nhờ 
thuận lợi về giá. Trong 11 tháng qua, giá 
xuất khẩu bình quân của tất cả các mặt 
hàng nông sản đều tăng so với cùng kỳ 
năm trước. 

Đối với mặt hàng hạt tiêu, dù lượng xuất 
khẩu giảm 6,7% xuống 247 nghìn tấn, 
nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân 
trong 11 tháng qua tăng mạnh tới 54,4% 
lên 3.520 USD/tấn, do đó kim ngạch xuất 
khẩu vẫn tăng 44%. Xuất khẩu hạt tiêu 
của Việt Nam đang thuận lợi trong bối 
cảnh giá tiêu toàn cầu liên tục tăng trong 
những tháng gần đây và hiện đang đứng 
ở vùng giá cao nhất trong 3 năm qua do 
nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu tiêu thụ 
ở mức cao. 

Xuất khẩu rau quả trong những tháng gần 
đây cũng liên tục tăng tốc trở lại sau giai 
đoạn giảm từ tháng 5 đến tháng 8/2021, 

góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu mặt 
hàng này trong 11 tháng năm 2021 ước 
tăng 8,6% lên 3,25 tỷ USD. Đáng chú ý, 
trong bối cảnh phía Trung Quốc áp dụng 
thực hiện việc kiểm dịch thực vật rau 
quả ngày càng nghiêm ngặt, các doanh 
nghiệp Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thị 
trường và ký kết thành công nhiều đơn 
hàng sang các thị trường khó tính khác.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch 
xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 
gần 3 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ 
năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 
sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Pháp 
hay Australia đều đạt tốc độ tăng trưởng 
cao từ 20-40%. Điều này cho thấy chất 
lượng hàng rau quả của Việt Nam đang 
dần đáp ứng tốt các yêu cầu cao tại những 
thị trường này, góp phần quan trọng trong 
việc giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường 
Trung Quốc. Nếu như trong năm 2018, 
xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung 
Quốc chiếm tới 74% tỷ trọng trên tổng kim 
ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, thì 
đến năm 2019 con số này giảm xuống 66%, 
năm 2020 chiếm 56,3% và trong 10 tháng 
năm 2021 xuất khẩu rau quả sang Trung 
Quốc chỉ chiếm tỷ trọng 54,5%. 

Đối với mặt hàng cà phê, giá xuất khẩu cà 
phê bình quân trong những tháng gần đây 
liên tục tăng do nhu cầu tiêu thụ đang dần 
hồi phục sau giai đoạn “trầm lắng” trước 
ảnh hưởng của dịch bệnh. Tính chung 
11 tháng năm 2021, giá xuất khẩu cà phê 
bình quân đạt khoảng 1.931 USD/tấn, tăng 
10,7% so với cùng kỳ năm trước, đưa kim 
ngạch xuất khẩu tăng 5,9% lên 2,6 tỷ USD 
cho dù lượng xuất khẩu vẫn giảm 4,4%. 
Trong những tháng tới, xuất khẩu cà phê 
của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục thuận lợi 
về giá với lượng xuất khẩu được cải thiện 
hơn do Việt Nam hiện đang bước vào thu 
hoạch cà phê niên vụ 2021-2022. 

Đối với mặt hàng gạo, tổng lượng gạo 
xuất khẩu của Việt Nam trong 11 tháng 
năm 2021 ước đạt 5,75 triệu tấn, với trị giá 
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3,04 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% về lượng và tăng 
7,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá 
xuất khẩu gạo bình quân trong 11 tháng qua 
đã tăng 6,5% lên 528 USD/tấn. 

Với kết quả này, dự kiến xuất khẩu gạo 
của Việt Nam trong năm 2021 sẽ vượt 
mức 6,25 triệu tấn, trị giá 3,12 tỷ USD của 
năm 2020.

Ước tính giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng nông sản  
trong tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Mặt hàng chủ yếu

Năm 2021 (USD/tấn) So sánh (%)

Tháng 10
Ước tháng 

11
Ước 11 
tháng

ƯT11/21 so 
với T10/21

ƯT11/21 
so với T11/20

Ư11T/21  
so với  
11T/20

Nhân điều 6.612 6.528 6.290 -1,3 6,4 0,2

Cà phê 2.189 2.327 1.931 6,3 20,9 10,7

Chè các loại 1.751 1.720 1.687 -1,8 4,9 4,4

Hạt tiêu 4.329 4.511 3.520 4,2 71,1 54,4

Gạo 521 528 528 1,4 -1,7 6,5

Sắn và các sản phẩm từ sắn 446 469 409 5,1 23,4 14,0

- Sắn 271 469 262 73,1 122,8 15,3

Cao su 1.659 1.687 1.670 1,7 10,2 25,8

Nguồn: Số liệu ước tính Liên bộ

Như vậy, sự chuyển dịch cơ cấu thị trường, 
cơ cấu sản phẩm và nâng cao chất lượng 
sản phẩm đã góp phần quan trọng trong 
việc đẩy mạnh xuất khẩu của hầu hết các 
mặt hàng trong nhóm nông, lâm, thủy sản 
trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian 
tới, xuất khẩu nhóm hàng này vẫn tiếp 
tục phải đối mặt với nhiều khó khăn khi 
tình hình dịch Covid-19 đang có những 
diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của 
biến thể Omicron tại hàng loạt quốc gia, 
trong khi số ca nhiễm mới và tử vong có 
xu hướng tăng nhanh trở lại, buộc nhiều 
quốc gia phải đóng cửa biên giới và áp 
dụng trở lại các biện pháp kiểm soát 
nhằm kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh. 
Bên cạnh đó, cước vận tải vẫn đang ở mức 
rất cao trong khi các quy định nhập khẩu 
nông, lâm, thủy sản của nhiều thị trường 
xuất khẩu lớn ngày càng chặt chẽ. 

Trong thời gian tới, để tận dụng cơ hội 
hồi phục, tăng tốc xuất khẩu nông lâm 
thủy sản, công tác xúc tiến thương mại 
của Bộ Công Thương sẽ tập trung vào mở 
cửa thị trường nông sản với các nước; kịp 
thời cung cấp các thông tin, các quy định 
thị trường, kiểm soát xuất nhập khẩu; 
các thông tin quy định về hạn ngạch 
đối với các mặt hàng nông sản thực thi 
Hiệp định EVFTA và UKVFTA tới các địa 
phương, doanh nghiệp…
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XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 

SANG THỊ TRƯỜNG NGA TĂNG MẠNH

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 
kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam sang thị trường 

Nga trong 10 tháng năm 2021 tăng mạnh 
32,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 464,7 
triệu USD.

Điều này cho thấy, nhu cầu cao của thị 
trường Nga đối với hàng nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam bất chấp những ảnh 

hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Hiện 
Việt Nam có cơ hội lớn để gia tăng xuất 
khẩu nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, 
vì thế các doanh nghiệp Việt Nam nên 
tích cực hơn nữa trong việc xúc tiến hàng 
hóa sang thị trường Nga.

Hầu hết mặt hàng xuất khẩu sang thị 
trường Nga có kim ngạch tăng trưởng 
cao như: Cà phê tăng 16,1%, thủy sản tăng 
28,2%, rau quả tăng 40,7%, hạt điều tăng 
78,3%, hạt tiêu tăng 56,2%. Đặc biệt, xuất 
khẩu cao su sang thị trường Nga tăng gấp 
3 lần về lượng và 4 lần về kim ngạch so 
với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có 
kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga 
giảm gồm chè (giảm 7,5%), gạo (giảm 
61,6%), gỗ cùng sản phẩm gỗ (giảm 5,6%). 

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam  
sang thị trường Nga trong 10 tháng năm 2021

Tên hàng
10 tháng năm 2921 So với 10 tháng năm 2020 (%)

Lượng (tấn) Kim ngạch (nghìn USD) Lượng Kim ngạch

Tổng kim ngạch 464.703 32,6

Cà phê 69.568 141.873 12,1 16,1

Hàng thủy sản 138.524 28,2

Hàng rau quả 63.912 40,7

Hạt điều 9.037 52.272 77,5 78,3

Cao su 15.306 26.734 211,0 312,5

Chè 10.787 17.500 -13,2 -7,5

Hạt tiêu 4.714 17.165 -7,4 56,2

Gỗ và sản phẩm gỗ 5.453 -5,6

Gạo 1.726 1.270 -77,5 -61,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Mặc dù đạt mức tăng trưởng cao trong 
10 tháng năm 2021, nhưng theo đánh giá 
của các chuyên gia kinh tế, kim ngạch 

xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản của 
Việt Nam vào Nga hiện vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng của hai bên.
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Với Hiệp định Liên minh Kinh tế Á - Âu 
(EAEU), rất nhiều mặt hàng nông sản xuất 
nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga đã giảm 
thuế về 0%. 

Tuy nhiên, đến nay Nga mới chỉ cấp phép 
cho 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 
thủy sản vào thị trường này trong tổng 
số 172 doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ 
đăng ký xuất khẩu vào Nga. Việt Nam đã 
đề nghị Nga mở cửa cho thị trường các 
sản phẩm chăn nuôi nhưng phía Nga mới 
đồng ý 2 sản phẩm là thịt gia cầm chế 
biến và sữa. 

Bên cạnh đó, Nga cũng áp dụng hàng rào 
phi thuế quan khá khắt khe, thủ tục đăng 
ký, cấp phép xuất khẩu vào Nga khá phức 
tạp, thời gian xét duyệt kéo dài.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đàm 
phán với phía Nga nhằm tìm hiểu và tháo 
gỡ các khó khăn từ 2 phía, đặc biệt là các 
quy trình kiểm dịch nhập khẩu thủy sản và 
các lỗi thường gặp của các doanh nghiệp; 
định hướng đề xuất một số phương án 
giải quyết vướng mắc.

Hàng rau quả:

Theo Cơ quan thương mại Liên bang Nga 
tại Việt Nam, trái cây tươi của Việt Nam 
được đánh giá cao về triển vọng xuất khẩu 
sang Nga bởi sự đa dạng các loại trái cây 
nhiệt đới tươi ngon, rau củ bổ dưỡng. 

Nếu như ở các thành phố lớn ở khu vực 
trung tâm của Nga, trái cây Việt Nam 
được bày bán ở một số hệ thống siêu 
thị, thì ở vùng Siberia và Viễn Đông của 
Nga hầu như không thể tìm ra cho dù vận 
chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến phần 
phía Đông của Nga gần hơn và thuận tiện 
hơn nhiều.

Vì thế, cơ quan này khuyến nghị các 
doanh nghiệp Việt Nam nên tích cực vận 
chuyển hàng hóa bằng đường sắt. Đối 
với hàng hóa có tỷ suất lợi nhuận cao 
và dễ hư hỏng, có thể cân nhắc việc vận 

chuyển bằng đường hàng không, khi giá 
vận chuyển hàng không đang rất cạnh 
tranh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và 
một số lượng lớn máy bay được hoán đổi 
để từ chở khách chuyển sang chở khách 
kết hợp chở hàng và chuyên chở hàng.

Trong tương lai, nếu hàng hóa trao đổi 
tăng lên giữa hai nước, cần phải tổ chức 
vận chuyển hàng hóa trực tiếp bằng 
đường biển mà không cần phải trung 
chuyển ở Hồng Kông hay các cảng của 
Trung Quốc, Hàn Quốc để có thể rút ngắn 
đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa 
giữa thị trường hai nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu 
cần đặc biệt lưu ý đến tính thời vụ, vào 
mùa lạnh và lúc giao mùa, nhu cầu rau 
quả tươi ở Nga cao hơn nhiều so với mùa 
Hè. Hay vào dịp các ngày lễ truyền thống 
như năm mới, theo truyền thống Nga, 
trên bàn bao giờ cũng bày quýt, nên vào 
tháng 12, tháng 1, nhu cầu quýt tăng lên 
nhiều lần.

Vì lẽ đó, các mặt hàng như quýt, dưa bở, 
dưa hấu, xoài, bưởi... là những mặt hàng 
và những phân khúc thị trường mà các 
nhà xuất khẩu Việt Nam cần đặc biệt lưu 
ý. Các trái cây lạ đối với người tiêu dùng 
Nga cũng rất đáng được quan tâm như: 
vải, thanh long...

Trong 10 tháng năm 2021, dứa đã qua 
chế biến là sản phẩm được các doanh 
nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 
sang thị trường Nga, đạt kim ngạch 21,35 
triệu USD, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 
trước.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu xoài đã 
qua chế biến sang thị trường này cũng 
tăng khá mạnh 17,3% trong 10 tháng qua, 
đạt 10,65 triệu USD.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu một số loại 
trái cây tươi sang thị trường Nga tăng rất 
mạnh so với 10 tháng năm ngoái như: Xoài 
tăng 176,4%, chuối tăng 63,9%, thanh long 
tăng 54,3%, dừa tăng tới 382,2%, chanh 
leo tăng 99%... 
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Xuất khẩu rau quả sang thị trường Nga trong 10 tháng đầu năm 2021

Chủng loại 10 tháng năm 2021 (nghìn USD) So với 10 tháng năm 2020 (%)

Sản phẩm chế biến 48.011 27,7

Dứa 21.347 85,7

Xoài 10.653 17,3

Dưa chuột 6.335 -1,0

Đu đủ 1.893 -3,0

Dừa 1.450 36,5

Chanh leo 1.428 68,0

Cà chua 1.234 14,3

Chuối 1.019 -58,7

Trái cây tươi 14.318 119,3

Xoài 7.190 176,4

Chuối 1.671 63,9

Thanh long 1.490 54,3

Dừa 792 382,2

Chanh leo 741 99,0

Bưởi 483 16,7

Dứa 377 283,2

Nhãn 377 116,7

Rau củ 1.579 53,8

Sả 573 334,9

Ngô 420 -20,7

Ớt 301 50,2

Cà rốt 104 629,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về thủy sản:

10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất 
khẩu một số loại thủy sản chính của Việt 
Nam sang thị trường Nga tăng mạnh so 
với cùng kỳ năm ngoái như: Tôm các loại 

tăng 11,1%, Surimi tăng 75,6%, cá tra, basa 
tăng 76,8%...

 Hiện nay tôm hùm, cá ngừ, cá cam Nhật 
(Seriola quinqueradiata), cá thu Nhật 
(Scomberomorus), mực đang là các mặt 
hàng xuất khẩu nhiều tiềm năng vào thị 
trường Nga.

Các loại hải sản này không cạnh tranh với 
thủy sản Nga ở thị trường nội địa, mà ngược 
lại sẽ bổ sung cho các mặt hàng hải sản 
vùng nước lạnh phía Bắc. Về vận chuyển 
thì các mặt hàng này nên vận chuyển bằng 
đường biển trong container lạnh...
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Một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga  
trong 10 tháng năm 2021

Tên hàng
10 tháng năm 2021 So với 10 tháng năm 2020 (%)

Lượng (tấn) Trị giá  (nghìn USD) Lượng Trị giá

Tôm các loại 4.137 37.795 6,4 11,1

Surimi 11.192 28.196 67,8 75,6

Cá tra, basa 15.443 26.766 67,4 76,8

Cá khô 3.617 25.263 -5,9 -2,9

Cá ngừ các loại 1.996 10.890 25,7 61,2

Cá đông lạnh 1.401 5.947 -19,3 -23,0

Bạch tuộc các loại 530 2.781 78,2 87,4

Mắm 524 527 217,0 42,3

Mực các loại 129 388 292,0 146,6

Thủy sản làm cảnh 5 -79,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

10 THÁNG NĂM 2021: 
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN SANG ẤN ĐỘ 

TĂNG 61,8% 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 
xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam sang thị 

trường Ấn Độ trong 10 tháng năm 2021 
đã tăng mạnh 61,8% so với cùng kỳ năm 
ngoái, đạt 37,63 triệu USD.

Đây là kết quả hết sức tích cực trong bối 
cảnh dịch COVID-19 tại Ấn Độ và Việt Nam 
từ đầu năm đến nay có diễn biến phức 
tạp. Đồng thời, Ấn Độ còn được biết đến 
là một trong các quốc gia tiến hành nhiều 
cuộc điều tra áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu từ 
các nước, trong đó có Việt Nam.

Trong đó, cao su chiếm 60% tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 
của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ với 
164,57 triệu USD, tăng 153,6% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Lượng cao su xuất khẩu 
sang thị trường này đạt 92,4 nghìn tấn, 
tăng 96,4%.

So với 10 tháng năm 2020, xuất khẩu hạt 
tiêu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 
tăng nhẹ 0,6% về lượng nhưng tăng tới 
55,9% về trị giá. Tương tự, hạt điều xuất 
khẩu sang thị trường này giảm 4,8% về 
lượng nhưng tăng 13,9% về trị giá.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê, chè, gỗ 
và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị 
trường Ấn Độ lại giảm khá mạnh so với 
cùng kỳ năm ngoái.
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Hiện nay, Ấn Độ đang trong quá trình 
phục hồi sau đại dịch COVID-19 nên nhu 
cầu đối với một số mặt hàng nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam đang ở mức cao, 

do đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng 
này sang Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng 
mạnh trong thời gian tới.  

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tới thị trường Ấn Độ 
năm 2020- 2021 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021

Tên hàng
10 tháng năm 2021 So với 10 tháng năm 2020 (%)

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng kim ngạch 274.831 61,8

Cao su 92.401 164.568 96,4 153,6

Hạt tiêu 11.092 38.518 0,6 55,9

Hạt điều 3.073 21.305 -4,8 13,9

Cà phê 11.609 18.628 -41,0 -37,2

Gỗ và sản phẩm gỗ 16.503 -19,7

Hàng thủy sản 11.947 65,3

Chè 2.765 3.362 -19,7 -18,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Mặt hàng cao su:

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công 
nghiệp Ấn Độ, nhập khẩu cao su tự nhiên 
của nước này 9 tháng đầu năm 2021 tăng 
31,5% về lượng và tăng 66,7% về trị giá so 

với cùng kỳ năm ngoái, đạt 346,8 nghìn 
tấn, trị giá 652,8 triệu USD. 

Trong đó, 34,8% khối lượng được nhập 
khẩu từ Indonesia với 124,07 nghìn tấn, 
tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
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Đứng thứ hai là Việt Nam với 19% thị phần, 
đạt 67,87 nghìn tấn, tăng 44,9% so với 9 
tháng năm 2020.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng nhập khẩu cao su 
tự nhiên từ một số thị trường khác như: 
Malaysia, Bờ Biển Ngà, Thái Lan...

Với sự phục hồi kinh tế của Ấn Độ và 
ngành công nghiệp ô tô tiếp tục tăng tốc 
sau cuộc khủng hoảng COVID-19, nhu cầu 
về lốp xe đang tăng mạnh. 

Hiệp hội các nhà sản xuất săm lốp ô tô 
Ấn Độ (ATMA) đã gửi thư tới Bộ Thương 
mại và Công nghiệp nước này để phản 
ánh rằng nhu cầu về cao su của các công 
ty sản xuất lốp cao su đang lên đến đỉnh 
điểm, nhưng tình trạng thiếu hụt trầm 
trọng nguồn cung cấp cao su đang làm 
gián đoạn quy trình sản xuất của một số 
nhà sản xuất lốp xe. Tình trạng thiếu cao 
su ở bang Kerala trong mùa sản xuất cao 
điểm là chưa từng có. 

Sản lượng cao su tự nhiên bình quân 
trong tháng 10 và tháng 11 các năm trước 
tại Ấn Độ là 75.000 tấn/tháng, trong khi 
năm nay ước tính   không vượt quá 45.000 
- 50.000 tấn.

Mặt khác, tiêu thụ cao su thiên nhiên 

duy trì trên 100.000 tấn trong tháng 10 
và 11/2021, 2 tháng của thời kỳ sản xuất 
cao điểm. Vì vậy, Ấn Độ thiếu hụt khoảng 
100.000 tấn trong giai đoạn này, khiến 
ngành công nghiệp săm lốp gặp nhiều 
khó khăn. 

Gần 75% lượng cao su sản xuất ở Ấn Độ 
được tiêu thụ bởi ngành sản xuất lốp xe 
cao su. Trong năm tài chính hiện tại, Ấn 
Độ dự kiến thiếu hụt khoảng 440.000 tấn 
cao su tự nhiên.

Một số thị trường cung cấp cao su 
t ự  n h i ê n  ( H S :  4 0 0 1 )  cho Ấn Độ 

trong 9 tháng năm 2021 

(Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD)

Thị trường
9 tháng năm 

2021
So với 9 tháng 
năm 2020 (%)

Lượng Trị giá Lượng Trị giá
Tổng 356.801 652,81 31,5 66,7
Indonesia 124.070 227,43 19,5 51,9

Việt Nam 67.872 129,24 44,9 89,6

Malaysia 44.608 84,54 94,1 147,8

Bờ Biển Ngà 39.752 63,79 28,0 51,6

Thái Lan 35.531 67,46 92,0 142,0

Singapore 29.349 53,31 2,9 28,2

Nguồn:  Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ

Mặt hàng hạt tiêu:

Hiện nay Ấn Độ đang bước vào mùa lễ hội 
cuối năm nên nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu 
của nước này tăng rất mạnh. 

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công 
nghiệp Ấn Độ, nhập khẩu hạt tiêu của nước 
này trong tháng 9/2021 đạt 2,72 nghìn 
tấn, tăng 39,1% so với tháng 9/2020. Tổng 
cộng 9 tháng đầu năm, Ấn Độ nhập khẩu 
gần 29 nghìn tấn hạt tiêu, tăng 43,52% so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường cung cấp, Sri Lanka đã vượt qua 
Việt Nam để trở thành thị trường cung cấp 
hạt tiêu lớn nhất cho Ấn Độ trong 9 tháng đầu 
năm 2021 với khối lượng đạt 10 nghìn tấn, 
tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khi đó, lượng hạt tiêu Ấn Độ nhập 
khẩu từ Việt Nam tăng nhẹ 5,2%, đạt 5,53 
nghìn tấn.

Một số thị trường cung cấp hạt tiêu cho 
Ấn Độ trong 9 tháng năm 2021

Nguồn cung
9  tháng 

năm 2020 
(tấn)

9 tháng 
năm 2021 

(tấn)

(%) 
thay 
đổi

Sri Lanka 3.744 10.010 167,4

Việt Nam 9.053 9.527 5,2

Brazil 3.365 4.096 21,7

Indonesia 3.165 3.527 11,4

UAE 70 1.175 1.578,6

Ecuador 503 321 -36,2

Madagascar 103 181 75,7

Nguồn:  Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ
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SẢN XUẤT - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠITHÔNG TIN

QUẢNG NGÃI CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG VÀ TIÊU THỤ 
NÔNG SẢN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, việc xây dựng, 
quản lý và phát triển thương hiệu 
được các cấp chính quyền và doanh 

nghiệp tỉnh Quảng Ngãi quan tâm thực 
hiện, giúp sản phẩm nông sản tạo được 
niềm tin của người tiêu dùng, tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường và phát triển 
bền vững.

Với mong muốn đưa những sản phẩm 
nông sản đặc trưng, chủ lực, cốt lõi từng 
vùng thành chuỗi hàng hóa, tiếp cận thị 
trường, tăng giá trị cho nông sản, tỉnh 
Quảng Ngãi xác định Chương trình “Mỗi 
xã một sản phẩm” là một trong những nội 
dung quan trọng nhằm phát triển kinh 
tế nông thôn và cơ cấu lại nông nghiệp 
trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu 
đó Quảng Ngãi đã xác định các giải pháp 
trọng tâm, đồng bộ để nâng chất lượng, 
xây dựng thương hiệu và giá trị cho nông 
sản. 

Hiện nay tỉnh đang tăng cường tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về việc xây 
dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu, 
thương hiệu hàng hóa thông qua sử dụng 
hiệu quả logo, tem nhãn và các dấu hiệu 
nhận biết nhãn hiệu trong sản xuất, kinh 

doanh, xem đây là một phần giá trị của 
sản phẩm. Sở Khoa học và công nghệ 
tiếp tục khảo sát, đánh giá khả năng phát 
triển nhãn hiệu, thương hiệu của một số 
sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đặc biệt 
là sản phẩm trong Chương trình OCOP 
của tỉnh để có định hướng khai thác, phát 
triển phù hợp.

Sau hơn hai năm triển khai Chương trình 
quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, 
tỉnh Quảng Ngãi bước đầu chú trọng phát 
triển, tạo thương hiệu cho nông sản địa 
phương, định danh nông sản, xây dựng 
chuỗi giá trị hướng đến đưa sản vật của 
tỉnh đến thị trường trong và ngoài nước.

Đến nay, đã có 11 sản phẩm được công 
nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm 
10 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và một sản 
phẩm đạt chuẩn 4 sao. Trong đó, nhiều 
sản phẩm nông sản có thương hiệu, 
chất lượng cung ứng cho các thị trường 
lớn trong nước như: Nấm linh chi Giang 
Phong, gạo sạch Ấn Trà, mạch nha Kim 
Hồng, tỏi đen Volnaco, bánh tráng Huy 
Cường, nước mắm truyền thống: Phương 
Loan, Đức Hải, Phát Hải… Hiện còn 25 sản 
phẩm nông sản từ các làng nghề, nông 
sản truyền thống đang tiếp tục được đánh 
giá, phân hạng để đạt chuẩn OCOP cấp 
tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2020 Quảng 
Ngãi sẽ có hơn 30 sản phẩm được công 
nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 4 đến 
5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, còn lại là 3 
sao.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi 
cung ứng hàng hóa của tỉnh Quảng Ngãi, 
làm thay đổi phương thức vận hành so 
với trước. Để thích ứng với tình hình mới, 
ngành nông nghiệp tỉnh đã khuyến khích 
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các địa phương và nông dân chủ 
động điều chỉnh sản xuất theo 
nhu cầu của thị trường, nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi tập 
trung chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức 
rà soát lại các quy hoạch ngành, 
các đề án, dự án đã phê duyệt, 
đồng thời điều chỉnh chính sách, 
có cơ chế đầu tư hợp lý hiệu quả 
từng chương trình, dự án. Thực 
hiện tốt việc ứng dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, coi đây là 
một trong những biện pháp then chốt để 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Cùng với đó, tỉnh xác định phải thực hiện 
có hiệu quả trong lĩnh vực thị trường hàng 
hóa và thị trường lao động ở khu vực nông 
thôn. Ðẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, 
huy động nguồn vốn trong nước, nước 
ngoài để đầu tư các công trình an sinh 
xã hội. Tổ chức sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo 
hướng chất lượng cao, sản lượng nhiều 
và tìm thị trường để đẩy mạnh thương 
mại xuất khẩu. Ðầu tư mới và nâng cấp 
các công trình thiết yếu (như giao thông, 
thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, 
y tế, nhà văn hóa) đúng tiêu chuẩn, bảo 
đảm phục vụ đời sống xã hội ở nông thôn. 
Thực hiện dồn điền, đổi thửa, phát triển 
mạnh vùng nguyên liệu bảo đảm phục vụ 
công nghiệp chế biến…

Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt 
kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi 
mới phương thức kinh doanh tiêu thụ 
nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp 
quan trọng như đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến thông tin nâng cao nhận 
thức của tổ chức, cá nhân về đổi mới 
phương thức kinh doanh tiêu thụ nông 
sản; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 
thông qua việc kêu gọi đầu tư, thực hiện 

các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các 
nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, nâng cấp 
hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại.

Đồng thời, lồng ghép các nguồn lực từ 
ngân sách Trung ương, các chương trình, 
đề án để xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 
các chợ tại vùng nông thôn, miền núi 
phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa, nhất 
là các mặt hàng nông sản, giống và vật tư 
nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất và 
tiêu dùng của nhân dân.

Nghiên cứu, xây dựng mô hình các chuỗi 
cung ứng sản phẩm nông nghiệp bền 
vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng 
gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực 
phẩm; từng bước nhân rộng mô hình liên 
kết, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, 
đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tham gia mô hình.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch gắn 
với xây dựng, phát triển các điểm giới 
thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản, 
sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản 
phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP, 
sản phẩm quà tặng truyền thống phục 
vụ nhu cầu của khách du lịch tại các khu, 
điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, 
kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng thương 
mại điện tử và áp dụng truy xuất nguồn 
gốc trong kinh doanh tiêu thụ nông sản; 
tăng cường quản lý quy trình sản xuất và 
kiểm tra chất lượng sản phẩm nông sản. 
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NGHỆ AN ĐƯA ĐẶC SẢN CAM VINH LÊN SÀN 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Năm nay Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 
Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối 
hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế 
số (Bộ Công Thương) ứng dụng nền tảng 
công nghệ số để đưa đặc sản cam Vinh 
lên sàn thương mại điện tử theo phương 
thức trực tuyến.

Từ tháng 10 đến tháng 2 là thời điểm vào 
mùa thu hoạch sản phẩm cam của tỉnh 
Nghệ An. Đây là loại nông sản chủ lực của 
các huyện Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ 
Hợp, Yên Thành, Nghi Lộc, được người 
tiêu dùng ưa chuộng, do đó sản lượng 
tiêu thụ qua kênh phân phối truyền thống 
rất cao.

Những năm trước đây, sản phẩm cam 
Vinh được phân phối theo phương thức 
truyền thống qua hệ thống siêu thị trong 
và ngoài tỉnh, các chợ đầu mối, qua các 
doanh nghiệp đầu mối thu mua, các chuỗi 
cửa hàng nông sản.

Tuy nhiên, vụ năm nay, do tình hình dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh 
hưởng lớn đến sức tiêu thụ.

Nhằm mở rộng kênh tiêu thụ mới tại thị 
trường nội địa, ngoài kênh bán hàng 
truyền thống vốn có, Trung tâm đang 
nỗ lực tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh mở 
rộng thêm kênh phân phối qua thương 
mại điện tử và môi trường số.

Trung tâm đã và đang phối hợp với Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công 
Thương) tổ chức kết nối, hỗ trợ doanh 
nghiệp nông sản tại các địa phương tiếp 
cận với thương mại điện tử.

Thông qua kết nối đó, sàn thương mại 
điện tử Vỏ Sò và Postmart sẽ triển khai 
ký kết với các hợp tác xã, hộ kinh doanh 
tại các địa phương trồng cam để sớm đưa 
sản phẩm cam Vinh của địa phương lên 
sàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu thưởng 
thức của người tiêu dùng cả nước.

TIẾP THỊ THÀNH CÔNG 2 TẤN CHANH LEO CẤP ĐÔNG 
SANG AUSTRALIA

Nhằm thúc đẩy thị phần chanh leo Việt 
Nam vào Australia, Đại sứ quán Việt Nam, 
Thương vụ Việt Nam tại Australia đã triển 
khai chương trình xây dựng thương hiệu 
chanh leo Việt Nam với việc lần đầu tiên 
tiếp thị 2 tấn chanh leo cấp đông nguyên 
quả sang thị trường này. Giá khởi điểm dự 
kiến khoảng 9 AUD/1kg (khoảng 145.000 
đồng/kg).

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, 
đây là quốc gia sản xuất được chanh leo 
với hơn 4.700 tấn/niên vụ. Đáng chú ý là 
91% chanh leo trồng tại Australia được 
đưa ra thị tiêu thụ dưới dạng trái cây.

Trong khi đó, hiện chanh leo tươi Việt Nam 
chưa được mở cửa và hầu như chỉ xuất 
sang Australia dưới dạng nhân, ruột đông 

lạnh. Điều này làm cho chanh leo Việt Nam 
chưa có thương hiệu tại Australia.

Từ bài học thành công mở ra thị trường 
sầu riêng Ri6 sôi động tại Australia, 
Thương vụ Việt Nam đã kiến nghị Đại sứ 
quán triển khai Chương trình xây dựng 
thương hiệu chanh leo Việt Nam. Qua đề 
nghị, Công ty Ưu Đàm đã nhận lời thay vì 
xuất khẩu ruột chanh leo đã tuyển chọn 
2 tấn nguyên quả cấp đông tự nhiên theo 
yêu cầu của Thương vụ. Đây là sự tiên 
phong, tâm huyết, chấp nhận rủi ro của 
nhãn hàng Ưu Đàm. Từ 2 tấn nguyên quả 
này, thương hiệu chanh leo Việt Nam 
sẽ được nhận biết và thúc đẩy một thị 
trường đa dạng các sản phẩm chanh leo 
Việt Nam.
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Hiện nay, Australia mới chỉ mở cửa 4 loại 
nông sản tươi của Việt Nam. Bất chấp dịch 
COVID-19, trong 10 tháng năm 2021, xuất 
khẩu rau quả của Việt Nam sang Australia 
vẫn tăng 27,65%.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, 
tới đây Thương vụ sẽ đẩy mạnh quảng 

bá truyền thông và giới thiệu ẩm thực 
từ  chanh leo cấp đông nguyên quả  liên 
tục tại Australia, bởi đây là một cường 
quốc về nông nghiệp nên để phát triển 
thị trường và đạt mức tăng trưởng xuất 
khẩu rau quả như vậy là một nỗ lực rất 
lớn; trong đó có chương trình xây dựng 
thương hiệu và tìm kiếm dư địa thị trường.

XUẤT KHẨU CONTAINER THỊT NGAO ĐÓNG HỘP ĐẦU TIÊN 
SANG CHÂU ÂU

Ngày 22/11/2021, Công ty TNHH thủy sản Lenger 
Việt Nam, trụ sở tại Cụm Công nghiệp An 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ 
chức lễ xuất hành xuất khẩu container thịt 
ngao đóng hộp đầu tiên sang châu Âu.

Việc các sản phẩm ngao được xuất khẩu 
sang thị trường châu Âu là một tín hiệu 
tốt, khẳng định chúng ta đã kiểm soát 
được vùng nuôi, nguồn nguyên liệu. Đồng 
thời có quy trình sản xuất, chế biến hiện 
đại đảm bảo chất lượng mà thị trường khó 
tính như châu Âu đã chấp nhận.

Container thịt ngao đóng hộp đầu tiên 
được Công ty TNHH thủy sản Lenger Việt 
Nam xuất khẩu sang châu Âu có 200.000 
hộp trong đơn hàng tổng cộng 2 triệu hộp 
(10 container). Các container tiếp theo sẽ 
được tiếp tục sản xuất và xuất khẩu trong 
năm 2022.

Hiện tại đã có một khách hàng châu Âu 
đầu tiên chấp thuận và đặt đơn hàng tổng 
cộng 2 triệu hộp cho năm 2022, tương 
đương 2.000 tấn ngao nguyên liệu. 

Bên cạnh đó, Công ty TNHH  thủy  sản 
Lenger Việt Nam đang trong giai đoạn 
hoàn tất các thủ tục cuối cùng để đưa thịt 
ngao đóng hộp Lenger ra thị trường trong 
nước tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực 
phẩm phẩm sạch…

Hiện, công ty cũng đang nghiên cứu 
làm thêm những sản phẩm đóng hộp từ 
những loài ngao khác đang được nuôi ở 
một số tỉnh phía Bắc.

Việc đưa dây chuyền sản xuất thịt ngao 
đóng hộp này vào sản xuất sẽ góp phần 
thúc đẩy ngành nuôi ngao ở tỉnh Nam Định 
và các tỉnh ven biển khác, tạo điều kiện 
cho người nuôi ngao có đầu ra ổn định.

BẮC GIANG CÔNG NHẬN 21 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 
đã quyết định công nhận 21 sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu cấp tỉnh 
năm 2021. Các sản phẩm được công 
nhận thuộc 3 nhóm chính là: thủ công 
mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và 
thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ và 
phụ tùng cơ khí.

Trong đó, 01 sản phẩm thuộc nhóm thủ 
công mỹ nghệ là gọng kính sừng thủ công 
(Công ty TNHH Neo Eyewear Vina). 16 sản 
phẩm và bộ sản phẩm thuộc nhóm chế 
biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 

gồm: bộ sản phẩm tinh dầu Hương Thảo 
(HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ 
ORGANIC); vải thiều nước đường (Công ty 
cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco); cao kim 
tiền thảo (Công ty cổ phần Dược phẩm 
OPC Bắc Giang); mỳ Hiền Phước ngũ sắc 
(HTX Sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ 
gạo chũ Hiền Phước); bánh khảo Mộc Sơn 
(HTX Nông nghiệp Mộc Sơn); chả gà (HTX 
Nông nghiệp Xanh Yên Thế); dầu mè đen 
Đại An (HTX Nông nghiệp Quang Duy); 
Trà xạ đen Diệp Nhật (HTX Sản xuất kinh 
doanh và Dịch vụ nông nghiệp Thiên Phú); 
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giò gà GS (Công ty cổ phần Giang Sơn); 
mật ong hoa rừng Đèo Uỷnh (HTX Nông 
nghiệp Hạ Sơn); cao đinh lăng (HTX Dược 
liệu Thiện Tâm Yên Thế); đông trùng hạ 
thảo sấy thăng hoa (Công ty TNHH Nấm 
dược liệu Adenco); mật ong hoa rừng 
(HTX Cây dược liệu Lựu Chanh Trường 
Sơn); rượu Như Bảo (HTX Dịch vụ thương 
mại An Lập); bộ sản phẩm bánh đa nem 
và bún khô Anh Thư (Công ty TNHH Chế 
biến thực phẩm Anh Thư); bánh quế ông 
Phú (HTX Hưng Phú).

4 sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc nhóm thủ 
công mỹ nghệ; thiết bị, máy móc, dụng cụ 
và phụ tùng cơ khí gồm: cửa thép vân gỗ 
Thống Nhất (Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Thương mại Thống Nhất); bộ sản phẩm 
tiện công nghệ cao dùng trong sản xuất 
hàng công nghệ cao, công nghiệp chính 
xác (Công ty TNHH Thương mại và Sản 
xuất cơ khí QTH); sản phẩm cửa thép vân 
gỗ tự nhiên Việt Thái (Công ty TNHH MTV 
Thiết bị công nghệ Việt Thái); sản phẩm 
khuôn mẫu (Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển công nghệ Sông Hồng).

TỈNH CAO BẰNG ĐÓN NHẬN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN 
HIỆU CHỨNG NHẬN “THẠCH ĐEN - THẠCH AN”

Ngày 12/11/2021, tỉnh Cao Bằng tổ chức 
Lễ Công bố và đón nhận Văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu chứng nhận “Thạch đen – 
Thạch An” cho các sản phẩm từ cây thạch 
đen huyện Thạch An.

Sản phẩm từ cây thạch đen có vị hơi ngọt, 
mát, công dụng mát gan, thanh nhiệt, ổn 
định huyết áp,... So với các vùng nguyên 
liệu của cả nước, nguyên liệu thạch khô 
Thạch An được xem là có hàm lượng gel 
cao và chất lượng tốt nhất.

Những năm gần đây, cây thạch đen được 
xem là cây trồng chủ lực, tập trung trồng 

nhiều tại các xã: Đức Thông, Quang Trọng, 
Canh Tân, Minh Khai và Trọng Con. Đây là 
cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao gấp 4 
lần cây lúa, góp phần tạo việc làm và xóa 
đói, giảm nghèo cho gần 3.000 hộ dân.

Tại lễ đón nhận, Cục sở hữu trí tuệ đã trao 
Giấy chứng nhận Văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu “Thạch đen - Thạch An” cho UBND 
huyện Thạch An và trao Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Thạch đen - Thạch An” cho 6 hộ chế 
biến, kinh doanh sản phẩm thạch đen 
trên địa bàn. 

* GIAO THƯƠNG
CÔNG TY AI CẬP TÌM NGUỒN CUNG THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH TỪ VIỆT NAM VỚI CÁC 
THÔNG SỐ CỤ THỂ NHƯ SAU:

Frozen Pangasius Filet: Each carton 10 kg Net; 5 kg Net; Weight per pcs 800gm NET.

Peeled backless Shrimp: Each carton 10 kg Net; Every 1 kilo in package, as a trial 
order 1x20 Reefer; Mix between frozen pangasius filet and peeled backless shrimp.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với nhà nhập khẩu (theo 
địa chỉ dưới đây) hoặc với Thương vụ để hỗ trợ.

El-Kawther Logistics for Shipping Services

Head Office: 20 El Nasr st., Manshia 8th Floor, Alexandria, Egypt

Cairo Office: 12 El Marwa Buildings, 3rd Floor, Beside Girls College, Nasr City, Cairo, 
Egypt

Phone: +20 2 24147509

Email: chairman@kawtherlogistics.com
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CHÍNH SÁCH - ĐẦU TƯTHÔNG TIN

CHÍNH THỨC ÁP THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI 
MỘT SỐ SẢN PHẨM SORBITOL NHẬP KHẨU

Ngày 23/11/2021, Bộ Công Thương ban 
hành Quyết định số 2644/QĐ-BCT về việc 
áp dụng thuế chống bán phá giá chính 
thức đối với một số sản phẩm Sorbitol 
(chất ngọt dinh dưỡng) có xuất xứ từ 
Cộng hòa Ấn Độ, Indonesia và Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa.

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành vụ 
việc điều tra từ tháng 12/2020 trên cơ sở 
đề nghị của của ngành sản xuất trong 
nước nộp vào tháng 9/2020.

Quá trình điều tra vụ việc được thực 
hiện theo đúng quy định của Luật Quản 
lý ngoại thương, các quy định liên quan 
cũng như Hiệp định chống bán phá giá 
của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Kết quả điều tra chính thức cho thấy, 
lượng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ 

Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc gia tăng 
đột biến. Hàng hóa nhập khẩu bán phá 
giá là nguyên nhân chính gây thiệt hại 
đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Việc áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá chính thức sẽ góp phần tạo môi trường 
cạnh tranh bình đẳng cho các ngành sản 
xuất trong nước, phát triển nguồn nguyên 
liệu, từ đó nâng cao giá trị gia tăng và sức 
cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp 
Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ 
tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan theo dõi tác động của biện pháp 
phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, 
cung-cầu, giá cả… để đảm bảo môi trường 
cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các 
ngành sản xuất theo đúng quy định.

EU THÔNG BÁO TẦN SUẤT KIỂM TRA THỰC TẾ VỚI MỘT SỐ 
MẶT HÀNG RAU QUẢ ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO EU

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, 
mới đây,  Uỷ ban châu Âu đã đăng công 
báo Quy định số 2021/1900, ban hành 
ngày 27/10/2021, sửa đổi Quy định (EU) 
2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các 
biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn 
cấp một số thực phẩm được nhập khẩu 
vào EU.

Theo đó, đối với Việt Nam, tần suất kiểm 
tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau 
thơm và hoa quả gồm rau mùi là 50%, 
húng quế 50%, bạc hà 50%, rau mùi tây 
50%, đậu bắp từ 50%, hạt tiêu 50% và 
thanh long 10%.

Theo định kỳ, cứ sáu tháng một lần, Ủy 
ban sẽ xem xét các danh sách thực phẩm 
và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc 
động vật từ một số nước thứ ba chịu sự 

tăng cường tạm thời của biện pháp kiểm 
soát chính thức tại các chốt kiểm soát 
biên giới để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Quy định này được áp dụng từ ngày 
23/11/2021.
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NÔNG SẢN THẾ GIỚITHỊ TRƯỜNG

THÁNG 11/2021: GIÁ NÔNG SẢN THẾ GIỚI TĂNG GIẢM 
TRÁI CHIỀU 

Hoạt động giao dịch nông sản trên thị 
trường thế giới đang diễn ra trong 
trạng thái thận trọng trong bối cảnh 

lo ngại virus biến thể Omicron có thể ảnh 
hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu trong thời gian tới.

Lúa mì, ngô, đậu tương: Trên sàn giao 
dịch Chicago, kết thúc phiên giao dịch 
ngày 30/11/2021, giá lúa mì kỳ hạn tháng 
3/2022 đạt 808,8 UScent/bushel, tăng 
6,9% so với cuối tháng 10/2021; ngô 
giao cùng kỳ hạn cũng tăng 3,6%, lên 
mức 575,3 UScent/bushel. Ngược lại, 
đậu tương giao tháng 1/2022 giảm 1,2%, 
xuống còn 1.232 UScent/bushel.

Doanh số xuất khẩu toàn cầu tăng mạnh 
đã làm dịu đi các ảnh hưởng từ tin tức về 
biến chủng mới của COVID-19.

Đồng USD mạnh lên và triển vọng sản 

lượng lúa mì Australia cao kỷ lục đang 
làm giảm bớt những lo ngại gần đây về 
mùa màng sau khi thời tiết đã có mưa.

Đường thô: Chốt phiên giao dịch cuối 
tháng 11/2021, giá đường thô kỳ hạn 
tháng 3/2022 đã giảm 3% so với tháng 
trước, xuống còn 19,1 UScent/lb. Nguyên 
nhân là do giá năng lượng hạ nhiệt có thể 
khiến các nhà máy đường tại Brazil sản 
xuất thêm đường và ít ethanol đi.

Các nhà máy đường ở khu vực trung nam 
Brazil đã sản xuất 626.000 tấn đường 
trong nửa đầu tháng 11/2021, thấp hơn 
49,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng 
vẫn cao hơn dự đoán của thị trường.

Ngân hàng Citi đã nâng dự báo giá đường 
trung bình năm 2022 từ 19,5 UScent/lb 
lên 20,3 UScent/lb do thị trường vẫn khan 
hiếm kéo dài tới niên vụ 2022/23.
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Cà phê: Giá cà phê Robusta tại London 
giao tháng 12/2021 giảm gần 3% so với 
cuối tháng trước, xuống còn 2.258 USD/
tấn. Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn 
New York tăng 16% lên 233,5 UScent/lb.

Cà phê Robusta giảm giá do thị trường 
kỳ vọng sản lượng của Việt Nam sẽ tăng 
lên trong thời gian tới khi nguồn cung từ 
vụ thu hoạch mới được đưa ra thị trường 
nhiều hơn.

Trong khi giá cà phê Arabica tăng là do 
các chuyến hàng từ Nam Mỹ - nơi sản 
xuất cà phê Arabica chính của thế giới bị 
trì hoãn trước tình trạng thiếu container 
vận chuyển và nhà sản xuất không muốn 
bán ra.

Cao su: Giá cao su tăng trong tháng 
11/2021 lên mức cao nhất trong 6 tháng 
trong bối cảnh nhu cầu phục hồi khi 
ngành ô tô đang dần khắc phục được tình 
trạng thiếu chip bán dẫn.

Việc các nhà sản xuất ô tô sẽ tăng cường 
sản xuất từ tháng 12 hay đầu năm tới dự 
báo sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cao su trong 
ngắn hạn.

Gạo: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tính 
đến cuối tháng 11/2021 đạt mức cao nhất 
trong hơn một tháng nhờ các đơn hàng 
tăng và đồng Baht mạnh lên. Cụ thể, giá 
gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 390-
403 USD/tấn, tăng 13 USD/tấn so với 
tháng trước. 

Ngược lại, giá gạo đồ 5% tấm tại Ấn Độ dao 
động ở mức 354 - 360 USD/tấn, giảm nhẹ 
5 USD/tấn so với cuối tháng trước sau khi 
nguồn cung tăng từ vụ Hè Thu.

Còn tại Bangladesh, giá gạo nội địa nước 
này tăng bất chấp nhập khẩu ở mức cao 
và vụ mùa tương đối tốt. Bangladesh đã 
nhập khẩu gần 800.000 tấn gạo kể từ 
tháng 7, chủ yếu từ Ấn Độ.

Tham khảo giá một số nông sản thế giới đến ngày 30/11/2021

Hàng hóa ĐVT
Ngày 

30/11/2021
So với ngày 

27/10/2021 (%)
So với cuối 

năm 2020 (%)

Ngô CBOT US cent/bushel 575,3 3,6 26,6

Lúa mì CBOT US cent/bushel 808,8 6,9 28,6

Lúa mạch US cent/bushel 740,5 4,0 118,9

Đậu tương US cent/bushel 1.232,0 -1,2 -3,0

Khô đậu tương USD/tấn 340,2 2,6 -18,7

Dầu đậu tương US cent/bushel 56,6 -7,5 38,1

Hạt cải CAD/tấn 970,6 1,2 54,5

Ca cao USD/tấn 2.370,0 -8,6 -8,6

Đường thô US cent/lb 19,1 -3,0 28,3

Nước cam US cent/lb 125,3 0,7 2,9

Cà phê Robusta USD/tấn 2.258,0 -2,9 64,9

Cà phê Arabica US cent/lb 233,5 16,0 85,4

Gỗ xẻ USD/1000 board feet 794,5 12,7 1,4

Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ USD/tấn 360,0 -1,4 -7,0

Gạo trắng 5% tấm Thái Lan USD/tấn 403,0 3,3 -22,5

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp 
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TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN  
CỦA VIỆT NAM SANG NGA RẤT LỚN

Theo thống kê từ Cơ quan Hải quan 
Nga, nhập khẩu hàng nông, lâm, 
thủy sản vào Nga trong 9 tháng đầu 

năm 2021 đạt 18,3 tỷ USD, tăng 11,2% so 
với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu 
hàng nông, lâm, thủy sản trên tổng nhập 
khẩu hàng hóa vào Nga trong 9 tháng 
đầu năm 2021 đạt 8,57%, giảm so với mức 
9,32% của 9 tháng cùng kỳ năm 2020.

Nga nhập khẩu chủ yếu nhóm mặt hàng 
quả và quả hạch ăn được, vỏ quả thuộc 
họ cam quýt hoặc các loại dưa trong 9 
tháng năm 2021, chiếm 22,1% tổng trị giá 
nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản vào 
Nga; tiếp đến là sản phẩm bơ sữa, trứng 
chim và trứng gia cầm, mật ong tự nhiên, 
sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa 
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác chiếm 
11,9%; hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ 

cốc, hạt và quả khác chiếm 9,5%. Trong 
đó, nhập khẩu nhóm hàng hạt dầu và quả 
có dầu, các loại ngũ cốc, hạt và quả khác 
vào Nga tăng mạnh nhất trong 9 tháng 
năm 2021, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 
2020; nhập khẩu các nhóm hàng còn lại 
chỉ tăng nhẹ.

Nhìn chung, nhập khẩu nhiều nhóm mặt 
hàng thuộc nhóm hàng nông, lâm, thủy 
sản nhập khẩu vào Nga tăng trong 9 tháng 
năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, nhiều 
mặt hàng có tốc độ tăng trưởng ở mức hai 
con số như hạt điều tăng 34,7%; hạt dầu 
và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và 
quả khác tăng 26,9%; cá và động vật giáp 
xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ 
sinh không xương sống khác tăng 31,7%; 
cà phê tăng 20,6%; hạt tiêu tăng 30,9%...

Một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản nhập khẩu vào Nga 9 tháng năm 2021

Mặt hàng

Nga nhập khẩu từ thế giới 

(nghìn USD)

Tỷ trọng hàng Việt 
Nam trên tổng nhập 

khẩu của Nga (%)

9T/2021 9T/2020
So sánh 

(%)
9T/2021 9T/2020

Tổng 18.302.219 16.458.566 11,2 2,26 1,91

Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam 
quýt hoặc các loại dưa

4.053.313 4.014.769 1,0 1,52 1,09

Hạt điều 46.043 34.193 34,7 86,10 82,40

Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật 
ong tự nhiên…

2.175.504 2.160.675 0,7 - -

Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả 
khác…

1.747.570 1.377.534 26,9 0,03 0,01

Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và 
động vật thuỷ sinh không xương sống khác

1.482.578 1.125.525 31,7 7,92 6,33

Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được 1.454.147 1.409.894 3,1 0,12 0,08

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ 1.079.492 1.065.959 1,3

Cà phê, chè và các loại gia vị 984.895 863.078 14,1 15,90 16,94

Cà phê 565.742 469.138 20,6 20,52 23,79
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Mặt hàng

Nga nhập khẩu từ thế giới 

(nghìn USD)

Tỷ trọng hàng Việt 
Nam trên tổng nhập 

khẩu của Nga (%)

9T/2021 9T/2020
So sánh 

(%)
9T/2021 9T/2020

Chè 329.540 305.219 8,0 4,97 5,93

Hạt tiêu 23.270 17.779 30,9 82,38 78,64

Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản 
phẩm khác của cây

961.361 831.183 15,7 4,13 3,15

Ca cao và các chế phẩm từ ca cao 950.252 823.469 15,4 0,00 0,00

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ 573.554 431.092 33,0 0,23 0,36

Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và loại 
tương tự; cành hoa và cành lá trang trí

570.841 390.673 46,1 0,00 0,01

Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, 
động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không 
xương sống khác

439.727 360.747 21,9 3,05 1,93

Thủy sản chế biến 310.644 246.632 26,0 4,32 2,82

Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ chè, cà 
phê và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các 
sản phẩm này

318.234 306.289 3,9 - -

Đồ nội thất bằng gỗ 345.149 276.795 24,7 1,36 1,64

Ngũ cốc 215.412 238.066 -9,5 0,58 1,58

Gạo 64.847 73.568 -11,9 1,92 5,13

Cao su thô 457.465 312.813 46,2 3,33 2,53

Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa 
và các chất chiết xuất từ thực vật khác

178.348 160.331 11,2 0,31 0,38

Động vật sống động 135.090 163.385 -17,3 - -

Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten 
lúa mì

112.192 80.992 38,5 0,10 0,22

Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi 
ở các nơi khác

55.804 57.862 -3,6 0,08 0,15

Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm 
thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

11.290 7.434 51,9 0,02 0,04

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Nga

Việt Nam và Nga là hai đối tác thương 
mại lâu năm. Hai nước đã thiết lập quan 
hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 
7/2012 và Việt Nam hiện cũng đang là đối 
tác chiến lược duy nhất của Liên Bang 
Nga ở khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam – EAEU 
(VN-EAEU FTA) chính thức có hiệu lực vào 

tháng 10/2016 đã trở thành nền tảng vững 
chắc để thúc đẩy quan hệ thương mại – 
đầu tư giữa hai nước. Đây cũng là công cụ 
hữu hiệu, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia xuất khẩu các mặt hàng có 
thế mạnh, nhất là hàng nông, thủy sản 
sang thị trường Liên bang Nga cũng như 
Liên minh kinh tế Á – Âu.
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Tỷ trọng hàng nông, lâm, thủy sản của Việt 
Nam tại Nga mới chỉ chiếm khoảng 2,26% 
trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này vào 
Nga trong 9 tháng năm 2021, tăng từ mức 
1,91% của 9 tháng cùng kỳ năm 2020. Việt 
Nam đã và đang khai thác tốt một số mặt 
hàng thuộc nhóm hàng nông, lâm, thủy 
sản tại Nga như hạt điều, cà phê, hạt tiêu, 
hàng thủy sản. Nhiều mặt hàng có triển 
vọng xuất khẩu tăng trưởng tốt như nhóm 
hàng trái cây, đồ nội thất gỗ; cao su.

Đối với hàng rau quả, mặc dù đây là nhóm 
hàng Nga có nhu cầu lớn, tuy vậy, tỷ trọng 
mặt hàng này của Việt Nam trong tổng 
nhập khẩu vào Nga vẫn chỉ ở mức thấp, 
khoảng 1,52%. Nguyên nhân là do người 
tiêu dùng Nga chưa được tiếp cận nhiều 
đối với hàng rau quả của Việt Nam. 

Theo đại diện Cơ quan thương mại Liên 
bang Nga tại Việt Nam, nếu như ở các 
thành phố lớn ở khu vực trung tâm của 
Nga, trái cây Việt Nam được bày bán ở một 
số hệ thống siêu thị, thì ở vùng Siberia và 
Viễn Đông của Nga những mặt hàng này 
hầu như không có mặc dù quá trình vận 
chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến phía 
Đông của Nga gần hơn và thuận tiện hơn.

Trước thực trạng trên, một số khuyến 
nghị và lưu ý của Cơ quan thương mại 
Liên bang Nga tại Việt Nam đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu của 
Việt Nam là:

+ Các doanh nghiệp Việt Nam nên tích 
cực vận chuyển hàng hóa bằng đường 
sắt. Công ty đường sắt Nga và công ty 
RATRACO của Việt Nam đã thử nghiệm 
thành công đoàn tàu container chạy 
tuyến Nga - Việt Nam đi qua lãnh thổ 
Trung Quốc nối với cửa khẩu đường sắt 
quốc tế “Zabaikalsk” (thuộc Khu vực cấp 
liên bang Viễn Đông) và đi tiếp đến ga 
Vorsino (trên địa giới của tỉnh Moskva). 
Thời gian vận chuyển khoảng 2-3 tuần.

Đối với hàng hóa có tỷ suất lợi nhuận 
cao và dễ hư hỏng, có thể cân nhắc việc 
vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng 
không, khi giá vận chuyển hàng không 

đang rất cạnh tranh trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 và một số lượng lớn máy 
bay được hoán đổi để từ chở khách 
chuyển sang chở khách kết hợp chở hàng 
và chuyên chở hàng.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý 
đến một số hãng vận tải như: Volga-
Dnepr, Aeroflot Cargo (có văn phòng đại 
diện ở Việt Nam); cũng như, Hãng Hàng 
không VietJet, là hãng đang dự kiến mở 
các chuyến bay thẳng; trong đó, có các 
chuyến bay vận tải, theo tuyến Hà Nội – 
Vladivostok và các thành phố khác vùng 
Viễn Đông của Nga. 

Ngoài ra, vận tải biển là phương án vận 
tải rẻ và thuận tiện nhất. Hiện nay, hàng 
hóa trao đổi giữa hai nước chủ yếu đi 
qua các cảng của Việt Nam ở Hải Phòng 
và Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng 
của Nga ở vùng Viễn Đông là Vladivostok, 
Vostochnyi, một phần hàng hóa đi qua 
cảng Saint Petersburg (biển Baltic, phía 
Bắc của Nga) và cảng Novorossyisk (biển 
Đen, phía Nam của Nga). Vận chuyển 
bằng đường biển mất khoảng 4-6 tuần 
tùy vào cảng đến ở Nga.

Trong tương lai, nếu hàng hóa trao đổi 
tăng lên giữa hai nước, cần phải tổ chức 
vận chuyển hàng hóa trực tiếp bằng 
đường biển mà không cần phải trung 
chuyển ở Hồng Kông hay các cảng của 
Trung Quốc, Hàn Quốc để có thể rút ngắn 
đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa 
giữa thị trường hai nước.

+ Các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần 
lưu ý đến tính thời vụ, như vào mùa lạnh 
và lúc giao mùa, nhu cầu rau quả tươi ở 
Nga cao hơn nhiều so với mùa Hè.  Hay 
vào dịp các ngày lễ truyền thống như 
năm mới, theo truyền thống Nga, trên bàn 
bao giờ cũng bày quýt, nên vào tháng 12, 
tháng 1, nhu cầu quýt tăng lên nhiều lần.

Các mặt hàng như quýt, dưa bở, dưa hấu, 
xoài, bưởi... là những mặt hàng và những 
phân khúc thị trường mà các nhà xuất 
khẩu Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Các trái 
cây lạ đối với người tiêu dùng Nga cũng 



SỐ 11 NĂM 202129 

TIN VẮNTIN VẮN

rất đáng được quan tâm như: vải, thanh 
long...

Một phân khúc có triển vọng nữa là thủy hải 
sản của vùng biển phía Nam của Việt Nam. 
Các loại hải sản này không cạnh tranh với 
hàng Nga ở thị trường nội địa, mà ngược lại 
sẽ bổ sung cho các mặt hàng hải sản vùng 
nước lạnh phía Bắc. Về vận chuyển thì các 
mặt hàng này nên vận chuyển bằng đường 
biển trong container lạnh...

+ Việt Nam có cơ hội rất lớn để gia tăng 
xuất khẩu nông sản, thủy hải sản, thực 
phẩm. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam 
nên tích cực hơn nữa trong việc xúc tiến 

hàng hóa của mình sang thị trường Nga.

Một số kênh bán hàng trực tuyến đang 
phổ biến ở Nga, các doanh nghiệp Việt 
Nam có thể tham khảo để đưa hàng hóa 
của Việt Nam tiếp cận nhanh hơn đối 
với người tiêu dùng Nga như: Sàn giao 
dịch đa ngành (YANDEX.MARKET https://
market.yandex.ru/, WILDBERRIES https://
www.wildberries.ru/, https://www.ozon.
ru/ OZON…, cũng như các sàn giao dịch 
chuyên ngành hẹp cho hàng nông sản 
như ARGOSERVER https://agroserver.ru/, 
hệ thống thương mại AGRORU https://
agroru.com….

Cơ quan Hải quan Đài Loan sắp giảm 
thuế suất nhập khẩu mặt hàng hạt điều 
khô, bỏ vỏ xuống còn 10%, thay vì thuế 
suất 26,2 Đài tệ/kg, tương đương 16% như 
hiện nay. Việc sửa đổi biểu thuế giúp chi 
phí giá thành chế biến thực phẩm, tăng 
tiêu thụ các sản phẩm từ hạt hạch quả và 
nâng cao sức khỏe, hạnh phúc của người 
dân. Thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại 
thương Đài Loan, Việt Nam là đối tác xuất 
khẩu hạt điều lớn nhất vào Đài Loan trong 
nhiều năm qua. 10 tháng đầu năm 2021, 
Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan gần 
4.000 tấn hạt điều, trị giá 30 triệu USD, 
tăng hơn 30% cả về lượng và giá trị so với 
cùng kỳ năm 2020.

Tháng 10 năm nay, chỉ số giá thực 
phẩm của Tổ chức Nông lương Liên Hợp 
Quốc (FAO) đạt trung bình 133,2 điểm, 
tăng so với mức 129,2 điểm của tháng 9 
và lập đỉnh mới kể từ tháng 7/2011. Số liệu 
tháng 11 hiện chưa được công bố nhưng 
được dự báo là vẫn duy trì quanh mức 
đỉnh hơn 10 năm. Rabobank nhận định, 
giá thực phẩm có thể neo quanh mức 
đỉnh 10 năm trong năm 2022 do người 
tiêu dùng tích trữ hàng hóa, giá năng 
lượng và cước phí vận chuyển cao, thời 
tiết bất lợi và đồng USD mạnh lên.

Ngày 24/11, DOC Mỹ công bố kết quả 
cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần 
thứ 15 thuế chống bán phá giá đối với tôm 

nước ấm đông lạnh từ Ấn Độ. Theo đó, 
DOC Mỹ xác định biên độ chống bán phá 
giá là 7,15%, tăng gấp đôi so với kết quả 
cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần 
thứ 14 là 3,06%. 

Trung Quốc đã công nhận 748 nhà 
xưởng chế biến, 29 cơ sở xuất khẩu thủy 
sản tươi, trong khi 48 loại thủy sản và 128 
sản phẩm thủy sản được phép xuất khẩu 
sang nước này từ Việt Nam. Trung Quốc 
đang duy trì kiểm tra SARS-CoV-2 trên 
bao bì, các phương tiện vận chuyển thủy 
sản đông lạnh và thủy sản tươi, đặt ra 
nhiều khó khăn cho các công ty xuất khẩu 
do các sản phẩm phải chờ dài ngày tại 
các cảng. 

 Ngày 17/11/2021, Công ty cổ phần 
Nông nghiệp công nghệ cao Trung An 
(thành phố Cần Thơ) đã trúng thầu xuất 
khẩu 15.000 tấn gạo sang thị trường Hàn 
Quốc với giá tốt. Lô gạo này là loại gạo 
100% tấm dùng làm nguyên liệu sản xuất 
bia với giá trúng thầu đạt 369 USD/tấn 
(FOB), hàng sẽ được giao đến cảng 
Gwangyang trong thời gian từ tháng 
3-6/2022. Như vậy, Công ty Trung An đã 
trúng thầu xuất khẩu tổng cộng 48.763 
tấn gạo các loại sang thị trường Hàn Quốc 
từ đầu năm đến nay, chiếm đến 83% so 
với tổng khối lượng mà Hàn Quốc chào 
thầu dành cho gạo Việt Nam.


