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LỜI GIỚI THIỆU

Trong năm 2021, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt gần 9 tỷ USD, đây là kết quả
đáng ghi nhận cho các Doanh nghiệp thủy sản khi mà các Doanh nghiệp đã trải qua một năm
đầy biến động và khó khăn. Trong nữa đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản đang trên đà tăng
trưởng trở lại sau sự suy giảm bởi ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các thị trường nhập khẩu. Tuy
nhiên, đến quý III/2021 xuất khẩu thủy sản đã giảm mạnh từ 24-27% do ảnh hưởng dịch
Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Việt nam, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh thành phía nam.
Nhưng với những nổ lực của cộng đồng Doanh nghiệp, của Hiệp hội và của Chính phủ thì
ngành thủy sản Việt Nam đã kịp phục hồi và tăng tốc xuất khẩu trở lại trong những tháng
cuối năm với mức tăng trưởng đạt 5,8% so với 2020.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hiệp hội và các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
trong việc duy trì mọi hoạt động khi phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội, hạn chế
đi lại và tụ họp. Tuy nhiên Hiệp hội vẫn nỗ lực để duy trì đầy đủ các buổi họp, hội nghị, sinh
hoạt thường xuyên 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 Covid-19. Đặc biệt, Văn phòng 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 duy trì và phục
hồi sản xuất trong và sau dịch như: Chính sách giảm tiền điện, chính sách tạm dừng đóng
BHXH, chính sách hỗ trợ cho người lao động và DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Chính
sách miễn giảm thuế,….

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 thể hiện qua kết quả xuất khẩu thủy sản của 5 tháng đầu
năm 2022 đạt hơn 4,7 tỷ USD tăng hơn 44% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tôm đạt gần
1,9 tỷ USD tăng hơn 41%, xuất khẩu cá tra đã có mức tăng trưởng ngoạn mục đạt hơn 1,2 tỷ
USD tăng gần 90% so với 2021 và xuất khẩu cá ngừ cũng có mức tăng trưởng ấn tượng với
460 triệu USD tăng hơn 58,6%.

Với kết quả xuất khẩu ấn tượng trong những tháng đầu năm 2022 đã cho thấy ngành
thủy sản đã có sự chuyển mình theo hướng trưởng thành hơn, ứng biến linh hoạt hơn với sự
biến động thị trường và những thách thức không lường trước. Các doanh nghiệp đã hòa nhập
và nắm bắt tốt hơn các cơ hội từ trong những khó khăn thách thức để tận dụng được những
thế mạnh nhằm phục hồi và tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng đầu năm. Do đó, việc tổ
chức Hội nghị toàn thể hội viên ngay thời điểm này như là một sự kiện quan trọng kịp thời và
tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm vượt qua khó khăn sau 1
năm bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội nghị cũng là buổi tổng kết lại kết quả
hoạt động trong thời gian qua, kịp thời đánh giá tình hình sản xuất xuất khẩu và xu hướng thị
trường để đưa ra những phương hướng, kế hoạch hoạt động nhằm giúp thủy sản Việt Nam
nắm bắt những cơ hội tăng tốc xuất khẩu, khẳng định vị trí và tiềm lực phát triển của ngành
trên thị trường thế giới.
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PHẦN THỨ NHẤT
A/ Kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2021 - 2022

Bám sát kế hoạch hoạt động Hiệp hội hàng năm và triển khai các nghị quyết của Ban
Chấp Hành (BCH), Hiệp hội đã thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính như sau:

1. Hoạt động vận động chính sách.

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 các hoạt động của Hiệp hội đều
bị ảnh hưởng, các hoạt động của Hiệp hội điều diễn ra trên nền tảng trực tuyến. Mặc dù vậy,
VASEP vẫn nỗ lực thực hiện tốt công tác vận động chính sách, thường xuyên lấy ý kiến
Doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất và kiến nghị đến
Chính phủ, cơ quan Bộ ngành những giải pháp kịp thời hỗ trợ DN.

Trong năm qua Hiệp hội đã liên kết thành công với các Hiệp hội ngành nghề khác, mở
thêm một kênh đối thoại quan trọng và có hiệu quả cho hoạt động Vận động chính sách của
Hiệp Hội.

Các kiến nghị của Hiệp hội đã được quan tâm giải quyết:

● Một số chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (vaccin cho công nhân chế biến
& người vận chuyển; hỗ trợ 10% tiền điện/3 tháng; hỗ trợ từ BHXH & LĐLĐ; chính sách
sống chung với Covid, bãi bỏ chỉ thị 15, chỉ thị 16…)

● Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho DN thuỷ sản (0-10%) khi Bộ Tài chính xác
định SP thuỷ sản là “chế biến” thay vì là ‘sơ chế” (TNDN: 15-20%) như trước đây.

● Bãi bỏ quy định “đăng ký & kiểm tra mã số mã vạch với hàng XK”; góp ý-kiến nghị
các quy định ghi nhãn hàng hóa phù hợp ngành thuỷ sản;

● Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2020 => Ngày 10/1/2022, Chính phủ đã
chính thức ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT, trong đó trên
70% các kiến nghị của các Hiệp hội đã được Chính phủ tiếp thu, sửa đổi.

Một số vấn đề đang được Chính phủ, Cơ quan Bộ ngành quan tâm giải quyết như:

● Sửa đổi quy định về kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu, bao gồm việc bãi bỏ
kiểm dịch đối với thuỷ sản nhập khẩu cho sản xuất xuất khẩu, gia công XK không tiêu
thụ trong nước. => Tháng 4/2022, Bộ NNPTNT đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý cho
dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về kiểm dịch thủy sản, trong đó đã bãi
bỏ quy định bất cập nói trên.

● Sửa đổi quy định về ngưỡng phospho trong nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý tại
dự thảo QCVN “nước thải công nghiệp” của Bộ TN-MT => Bộ TNMT đã hoãn việc
ban hành và tiếp tục tổ chức các cuộc họp trong thời gian tới để mời các bên liên quan
tiếp tục góp ý cho dự thảo này.

● Phạt nộp chậm thuế GTGT đối với hàng XK bị trả về => Bộ Tài chính và Tổng cục
thuế vẫn chưa có bất cứ giải pháp nào để giải quyết bất cập này cho DN.

● Mức thu phí công đoàn và tỷ lệ BHXH => Tổng LĐLĐ và Bộ LĐTBXH vẫn chưa có
phản hồi chính thức về kiến nghị này.
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● Phí hạ tầng, dịch vụ cảng biển của TPHCM => 7 Hiệp hội đã có công văn chung gửi
Chính phủ, HĐTVCCTTHC, HĐND, UBND Tp. Hồ Chí Minh về bất cập này nhưng
đến 1/4/2022, Tp. Hồ Chí Minh vẫn chính thức triển khai thu các khoản phí nói trên.

2. Hoạt động vận động vượt rào cản thương mại.
Hoạt động vượt rào cản thương mại của Hiệp hội đã đạt được một số kết quả như sau:

- Vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ:
Vụ kiện chống bán phá giá tôm và cá tra tại thị trường Mỹ đã đi đến giai đoạn xem xét

hành chính lần thứ 17 – POR17 đối với vụ kiện tôm và xem xét hành chính lần thứ 19 -
POR19 đối với vụ kiện cá tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vẫn tiếp tục khởi xướng các
đợt rà soát hành chính hàng năm.

+ Đối với vụ kiện CBPG tôm: hiện nay có gần 100 DN xuất khẩu tôm vào Hoa kỳ, trong
đó có hơn 1/3 Doanh nghiệp đã có mức thuế xuất khẩu từ 0% - 0,71%, đặc biệt công ty
Minh Phú không bị áp thuế từ 2017. Một vài Doanh nghiệp chưa có thuế suất đang tiếp tục
tham gia review cho giai đoạn POR16 để tìm kiếm mức thuế riêng.
+ Đối với vụ kiện CBPG Cá tra: Có gần 20 DN được công bố trong danh sách đủ điều kiện
xuất khẩu cá Siluriformes vào Hoa Kỳ, trong đó có một số Doanh nghiệp đang có mức
thuế riêng lẻ thấp 0 – 0,19 USD/Kg.
Hiện nay các Doanh nghiệp tôm và cá tra vẫn tiếp tục chiến lược tìm kiếm mức thuế thấp

nhất cho các Doanh nghiệp chưa có thuế suất riêng rẻ và cơ hội thoát khỏi vụ kiện chống bán
phá giá tại thị trường Mỹ.
- Chương trình giám sát hải sản nhập khẩu của Hoa Kỳ (SIMP): kể từ khi NOAA
chính thức áp dụng chương trình SIMP đối với tôm nhập khẩu vào Mỹ từ 12/2018. VASEP đã
tiến hành thu thập thông tin về ao nuôi từ các Doanh nghiệp và mã hóa các ao nuôi để các
Doanh nghiệp có thông tin khai báo trong lúc chờ đợi các cơ quan quản lý Nhà Nước xây
dựng hệ thống đánh số và quản lý quốc gia về vùng nuôi. Đến nay, các Doanh nghiệp vẫn
đang sử dụng mã số ao nuôi VASEP coding để khai báo, và tạm thời NOAA vẫn đang chấp
nhận các thông tin khai báo của Doanh nghiêp.
- Chương trình IUU của Châu Âu: VASEP đã thành lập Ban điều hành và “chương
trình DN hải sản cam kết chống khai thác IUU” từ 2017 với nhiều hoạt động trong việc đồng
hành cùng Chính phủ tháo gỡ thẻ vàng IUU của EC, Trong năm 2021 đã tổ chức thực hiện
các nhóm công việc như sau:

+ Nhóm hoạt động hỗ trợ DN hải sản thành viên thực hiện các cam kết chống khai thác
IUU: hỗ trợ hoàn thiện tài liệu-hồ sơ IUU; họp đánh giá 04 năm thực hiện chương trình
chống khai thác IUU; tổ chức Hội nghị “Sản xuất – Xuất khẩu hải sản khai thác năm
2022”,
+ Nhóm công việc đề xuất, góp ý các văn bản pháp lý liên quan với Chính phủ, Bộ
NNPTNT;
+ Nhóm công việc hợp tác với các bên & hợp tác quốc tế: Phối hợp với các Tỉnh tổ chức
các buổi làm việc với ngư dân để nắm bắt những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực
hiện chống khai thác IUU tại địa phương; phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá tác
động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác
IUU.
+ Truyền thông các hành động của Việt Nam về chống khai thác IUU trên các kênh thông
tin của VASEP và báo/đài TW, địa phương; xây dựng và phát hành các brochure và clip
cho các đối tượng trong chuỗi khai thác-chế biến hải sản về IUU.

- Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: việc Việt Nam tham gia vào các Hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới là một lợi thế cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam so với các
quốc gia chưa tham gia. Vì vậy, các Doanh nghiệp cần phải tận dụng hết những lợi thế từ các
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Hiệp định này để phát triển xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm và tiềm năng. Nhằm hỗ
trợ Doanh nghiệp được cập nhật thông tin nhanh chóng, hiểu rõ những quy định trong các
Hiệp định cũng như tận dụng tối đa các lợi thế, VASEP đã tổ chức thực hiện các hoạt động:

+ Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về những quy định trong các Hiệp định FTAs đến
Doanh nghiệp.
+ Tập hợp ý kiến DN về những bất cập và kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành các giải pháp về
một thể chế phù hợp giúp DN dễ dàng tận dụng và phát huy lợi thế. Hiện nay Việt Nam đã
có được những lợi thế canh trạnh tại nhiều thị trường trọng điểm của thủy sản, tuy nhiên
vẫn còn một số vướng mắc chưa được tháo gỡ như tại thị trường Ả rập Xê út.
+ Cập nhật thông tin đầy đủ trên các hệ thống truyền thông của Hiệp hội.

3. Hoạt động Xúc tiến Thương mại (XTTM).

- Trong năm 2020 – 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các quốc giá trên
thế giới, vì vậy các chương trình XTTM QG và của Hiệp hội trong và ngoài nước đều bị
gián đoạn. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho các Doanh nghiệp, VASEP đã cố gắng
thương lượng với các ban tổ chức để duy trì và giữ lại trạng thái tham gia của các Doanh
nghiệp.

- Đầu năm 2022, khi các nước bắt đầu mở cửa trở lại cho các hoạt động thương mại quốc tế,
VASEP đã tiến hành tổ chức tham gia liên tục 2 hội chợ Boston (Mỹ) và Barcelona (Tây
Ban Nha) để khởi động lại các hoạt động XTTM. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Hội
chợ triển lãm thủy sản Châu Âu dời từ Brussels (Bỉ) về Barcelona (Tây Ban Nha), đồng
thời do một thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 nên Hội chợ đã nhận được nhiều
sự quan tâm của Doanh nghiệp và thu hút được nhiều khách hàng tham quan.

- Chương trình quảng bá cá tra tại thị trường EU đã được thực liên tục từ năm 2017 đến nay.
Tuy nhiên trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các hoạt động của Hiệp hội bị
gián đoạn, trong đó có hoạt động quảng bá cá tra tại thị trường EU, ngoài ra, một phần là
do nguồn kinh phí bị hạn chế, không thể huy động kinh phí từ Doanh nghiệp để tiếp tục
thực hiện các chương trình quảng bá này.

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Hội chợ Vietfish bị hủy liên tục hai năm. Hiện nay
Văn phòng đang xúc tiến các hoạt động tổ chức lại hội chợ Vietfish vào tháng 8/2022. Đây
là một hội chợ lớn nhất của ngành thủy sản Việt Nam hàng năm, thu hút hơn 30,000 lượt
khách tham quan và hơn 300 đơn vị triển lãm, tạo điều kiện phát triển các hoạt động giao
thương của ngành thủy sản giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và khách hàng thế giới.

4. Hoạt động quan hệ quốc tế.

- Hiệp hội vẫn tiếp tục duy trì và giữ mối liên hệ với các tổ chức, đối tác nước ngoài như:
Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ, Hiệp hội Thủy sản Úc, tổ chức WWF, World Bank,… nhằm
xây dựng mối liên kết bền chặt phục vụ cho công tác mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng
cao khả năng cạnh tranh và khẳng định vị trí thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

- Trong năm qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Hiệp hội không thể tổ chức được các
buổi gặp gỡ kết nối B2B hoặc B2C giữa các DN Việt Nam và đối tác nước ngoài. Tuy
nhiên VASEP vẫn cố gắng duy trì các mối quan hệ hợp tác sẵn có, trao đổi trực tuyến
nhằm giúp đôi bên có thể tiếp tục giữ liên lạc, trao đổi cơ hội hợp tác thông qua các tổ
chức: ĐSQ Ấn Độ, Thương vụ Pakistan, Hiệp hội Thủy sản Mỹ, Hiệp hội Thủy sản Úc,…

- Thành lập Hội đồng cố vấn về chứng nhận bền vững của VASEP và đã có cuộc làm việc
với tổ chức ASC về các bất cập trong việc thực hiện các tiêu chuẩn của chứng nhận bền

4



HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN NĂM 2022

vững ASC, cũng như tạo điều kiện để VASEP tham gia nhiều hơn vào việc bảo vệ quyền
lợi của các Doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động chứng nhận của tổ chức ASC.

5. Hoạt động thông tin-truyền thông:

- Hiệp hội đã duy trì hoạt động của các kênh thông tin và các ấn phẩm trong năm 2021 -
2022: Cổng thông tin vasep.com.vn: cập nhật tin hàng ngày, Bản tin Thương mại Thuỷ sản
– phát hành thứ Sáu hàng tuần; Báo cáo xuất khẩu thuỷ sản – phát hành hàng quý; Báo cáo
ngành hàng tôm 2016-2021; Poster toàn cảnh SX-XK thuỷ sản VN và thế giới, 2016 –
2020; App VASEP: Thông báo Thông tin thuỷ sản hàng ngày; Cơ sở dữ liệu và các báo
cáo khác.

- Duy trì các kênh truyền thông trên mạng xã hội: Facebook, Twitter, Youtube và mới đây
nhất là phát triển thông tin truyền thông trên 2 kênh mới là video VASEP Highlight và trên
nền tảng zalo.

- Duy trì phát hành các bản tin, báo cáo chuyên đề, báo cáo thị trường,… Đặc biệt, từ tháng
3/2022, Hiệp hội đã mở thêm việc xây dựng-phát hành các video clip về nhận định thị
trường (VASEP Highlights) để đăng tải trên Portal và các nền tảng xã hội, các video đã
nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người xem và các doanh nghiệp.

- Các kênh cập nhật đều đặn các thông tin một cách nhanh nhất, chính xác và phong phú đã
hỗ trợ DN trong việc đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch sản xuất và xuất khẩu. Thiết
kế website cũng như các ấn phẩm đã chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn thu hút được khách
hàng. Các chỉ số đánh giá đều cao gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2020 và bắt đầu tiếp cận
được một số đơn vị thiết bị và logistics để họ PR quảng cáo dịch vụ trên các kênh Web và
các ấn phẩm.

Có thể nói kênh thông tin của VASEP hiện nay được đánh giá là nguồn thông tin được
trích dẫn nhiều nhất của ngành thủy sản ở Việt Nam do tính cập nhật và phong phú trên
các lĩnh vực liên quan đến kinh tế thủy sản.

6. Hoạt động Tổ chức đào tạo.

- Trong năm 2021 đến tháng 4/2022 Hiệp hội đã tổ chức được 31 khóa tập huấn chủ yếu qua
hình thức online với hơn 2200 lượt tham gia, với 14 chương trình có miễn thu phí cho
ngườ tham gia. Với bình quân từ 40 – 70 người/khóa.

- Đã phối hợp với nhiều đơn vị nhà nước (Vụ Khai Thác TS; Cục Trẻ em, Vụ Pháp Chế Bộ
LĐTBXH,..) tổ chức quốc tế (ILO), đơn vị cung ứng dịch vụ cho ngành thủy sản (IDVN;
BV, EUROFIN, REGISTRA CORP., SUMITOMO; ENERTEAM; CARBONTRUST;
SARAYA, FINCH LAW).

- Các chuyên đề đào tạo, tập huấn tập trung vào các nội dung: "Lao động - Nhân sự - Tiền
lương trong DN ngành thủy sản"; Cập nhật tiêu chuẩn IFS FOOD phiên bản 7; Cập nhật
tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1; Cập nhật tiêu chuẩn HACCP phiên bản Codex
2020; Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm soát, ghi nhãn chất gây
dị ứng trong sản phẩm thủy sản xuất khẩu,….

7. Các hoạt động khác.
- Hợp tác giáo dục với Công ty TNHH Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV): Hiệp

hội và Công ty TNHH Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã ký Biên bản ghi nhớ về
Hợp tác giáo dục trong 3 năm, trong đó Trường ĐH Anh Quốc (KĐT Ecopark, Hưng Yên)
dành cho VASEP một số ưu đãi về học phí cũng như dành cho VASEP các cơ hội tham gia
các hoạt động nghiên cứu thị trường xuất khẩu: Học bổng hợp tác chương trình đại học
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(20%) (35 suất); Học bổng hợp tác chương trình Thạc sĩ (20%) (15 suất); Học bổng toàn
phần chương trình IELTS (5 suất); Khoá đào tạo kỹ năng cho lãnh đạo và giới thiệu về
BUV các công ty KV ĐB sông Mêkông (1 suất); Khoá đào tạo kỹ năng cho lãnh đạo và
giới thiệu về BUV các cty KV phía Nam (1 suất).

- Hợp tác với Trường ĐH Ngoại Thương: Ngày 06/5/2022, trường ĐH Ngoại thương tổ
chức Lễ khởi động Chương trình WTO Chair. Tại buổi lễ, Hiệp hội và Trường ĐH Ngoại
Thương đã ký Thoả thuận Hợp tác để đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ dự
án WCP giai đoạn thứ ba, từ năm 2022 đến năm 2026. Mục tiêu và phạm vi hợp tác bao
gồm:

+ Thiết kế và giảng dạy các khóa học mới về hoạch định chính sách.
+ Hợp tác hỗ trợ các dự án nghiên cứu trong khuôn khổ dự án WCP giai đoạn 3.
+ Hợp tác trong các hoạt động sự kiện trong khuôn khổ dự án WCP giai đoạn 3

- Hợp tác với Trường Đại học Hải quan Việt Nam: Ngày 14/4/2022, Hiệp hội và Trường
Hải quan Việt Nam đã có buổi làm việc để cùng trao đổi các nội dung hợp tác trong thời
gian tới. Hai bên cùng nhất trí sẽ ký Bản ghi nhớ Hợp tác cho các nội dung:
+ Cùng phối hợp tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn, các hội thảo liên quan đến lĩnh vực

hải quan cho ngành và DN thuỷ sản
+ Hợp tác kết nối, chia sẻ thông tin liên quan về về lĩnh vực hải quan cho DN, chia sẻ các

thực tế khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải.
8. Cân đối được tài chính Hiệp hội năm 2021 – 2022

- Tổng kết các nguồn thu của Hiệp hội trong năm 2021 – 2022: 2,312,334,714 đồng
- Tổng kết các nguồn chi của của Hiệp hội trong năm 2021 – 2022: 2,605,804,111 đồng
- Cân đối thu chi của Hiệp hội năm 2021 – 2022: - 293,469,397 đồng

B.  Xuất khẩu của các Ủy ban Ngành hàng phục hồi nhanh sau dịch Covid 19
1/ Xuất khẩu tôm:
Trong năm 2021, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 3,9 tỷ USD tăng 4%. Trong đó, tôm

chân trắng chiếm 77%, đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, tăng gần 10%, tôm sú chiếm 16%, đạt 619 triệu
USD tăng gần 8% so với năm 2020.

Trong quý I, II/2021, xuất khẩu tôm đang trên đà tăng trưởng trở lại sau khi các thị trường
tiêu thụ giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến quý III/2021, do dịch bùng phát mạnh tại
TPHCM và các Tỉnh ĐBSCL khiến cho việc sản xuất, chế biến tôm bị đình trệ ảnh hưởng
đến xuất khẩu tôm giảm mạnh 12%. Trong quý IV, với sự nỗ lực của các DN, xuất khẩu tôm
đã kịp phục hồi, tăng trưởng 7%, đưa kim ngạch xuất khẩu của cả ngành tăng 4% so với năm
2020.

Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu tôm lớn và duy nhất duy trì mức độ tăng trưởng dương qua
các quý trong năm 2021 và trong quý I/2022, đây lần đầu tiên thị trường Mỹ đạt kim ngạch
trên 1 tỷ USD, tăng 20,2%.

Thị trường Trung Quốc đã có mức giảm sâu nhất trong vòng 5 năm qua do những chính
sách “zero Covid-19”. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc rất lớn, nhưng với việc kiểm
soát chặt chẽ về Covid-19 sẽ là thách thức lớn cho các Doanh nghiệp tôm Việt Nam muốn
phục hồi và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này.

Trong năm 2021, tình hình thiếu hụt nguyên liệu cũng là thách thức đối với các Doanh
nghiệp, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế đi lại, vận chuyển đã ảnh
hưởng đến tình hình nuôi và thu hoạch tôm, dẫn đến giá thành biến động lớn và người dân lần
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lượt bỏ ao trong mùa vụ cuối năm. Tình hình thiếu hụt nguyên liệu vẫn còn tiếp tục đến
những tháng đầu năm 2022 khi Doanh nghiệp tiếp tục trả nợ những đơn hàng cũ và ký kết
những hợp mới.

Trong hai năm qua, việc chi phí vận chuyển quốc tế tiếp tục tăng cao không có dấu hiệu hạ
nhiệt, bên cạnh việc book cont, book tàu khó khăn, vấn đề kẹt Cảng tại Hoa Kỳ trong những
tháng cuối năm 2021 và kéo dài qua đầu năm 2022 cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giao
hàng của các Doanh nghiệp.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu từ ngày 24/2/2022 với dự kiến sẽ diễn ra
trong vòng 2 tuần, tuy nhiên đến nay đã kéo dài hơn 3 tháng chưa có dấu hiệu chấm dứt, thậm
chí là báo hiệu có thể kéo dài hàng năm. Việc chiến sự xảy ra đã gián tiếp làm tăng tất cả chi
phí đầu vào từ việc giá xăng dầu tăng cao, làm giảm lợi nhuận kinh doanh và sức cạnh tranh
của các Doanh nghiệp, dự kiến những tác động tiêu cực sẽ còn ảnh hưởng đến ngành thủy sản
trong thời gian tới.
2/ Xuất khẩu cá tra

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, ngành cá tra thu về nguồn ngoại tệ trên 1,2 tỷ USD, tăng gần
90%. Trung Quốc - HK và Mỹ là 2 thị trường trụ cột, chiếm tỷ trọng lần lượt là 29,2% và
25,6%. Cả hai thị trường đều ghi nhận tăng trưởng 3 con số trong 5 tháng đầu năm nay:
Trung Quốc – HK tăng 129% đạt 353 triệu USD, Mỹ tăng 131% đạt hơn 310 triệu USD.
Ngoài ra, Brazil, Thái Lan, Mexico, Hà Lan, Canada là top 5 thị trường tiếp theo đều có tăng
trưởng cao NK cá tra Việt Nam, tăng từ 50 – 86%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 353 triệu USD chiếm
29% thị phần của ngành, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp 1
rào cản lớn do chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero covid-19”, cụ thể Trung
Quốc đã kiểm tra 100% lô hàng cá tra xuất khẩu vào Trung Quốc. Riêng trong 3 tháng đầu
năm 2022 gần 40 Doanh nghiệp Cá tra bị Trung Quốc cảnh báo về việc nhiễm virut Corona
trên bao bì sản phẩm.

Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đứng ở vị trí thứ 2 và duy trì mức tăng trưởng cao và ổn
định từ năm ngoái đến năm nay cả về giá và sản lượng. Khối CPTPP xếp thứ 3 với mức độ
tăng trưởng bình quân 62,6% trong đó Mexico là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất có mức độ
tăng trưởng ổn định 68,8%.

Thị trường EU sau một thời gian sụt giảm liên tục đã phục hồi với mức tăng trưởng đáng
ghi nhận 84,7% ở các thị trường quan trọng như Bỉ, Đức và Hà Lan, đặc biệt là thị trường
Tây Ban Nha sau 1 thời dài vắng bóng.

Xung đột Nga và Ukraine khiến các doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng xuất khẩu vào thị
trường Nga vốn là thị trường tiềm năng có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 là 72%.
Tuy nhiên, xung đột Nga – Ukraine dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung cá thịt trắng tại EU
mở ra một cơ hội cho cá tra phục hội xuất khẩu vào thị trường EU và tăng trưởng xuất khẩu
vào các thị trường cá thịt trắng tiềm năng của Nga.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra đã có sự tăng trưởng kỷ lục, đạt hơn 1,2 tỷ USD
tăng 90%. Với kết quả này đã mở ra nhiều cơ hội cho ngành cá tra Việt Nam khi dự báo kinh
tế thế giới tiếp tục phục hồi mạnh mẽ khiến nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng cao, trong khi
nguồn cung chưa đáp ứng được tổng cầu nên giá các mặt hàng gia tăng và được giao dịch ở
mức cao.
3/ Xuất khẩu hải sản

Trong năm 2021, xuất khẩu hải sản đạt gần 3,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu cá ngừ chiếm
gần 20%, đạt 759 triệu USD tăng 17,1%, mực và bạch tuộc cũng giữ vững tốc độ tăng trưởng
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đạt 608 triệu USD, tăng 8,5%, các loại nhuyễn thể có vỏ đã có sự tăng trưởng ấn tượng là
34,9%, đạt 141 triệu USD.

XK cá ngừ 5 tháng đầu năm đạt trên 462 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng chi phối XK cá ngừ với gần 55% giá trị XK cá ngừ của Việt
Nam, với doanh số gần 251 triệu USD, tăng trưởng 102% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi XK sang Israel giảm 25%, thì các thị trường khác đều có mức tăng trưởng khá
cao: 70-100%. Trong đó, phải kể đến Arập Xê-út, trong quý I năm ngoái không có lô cá ngừ
nào được XK sang đây, nhưng năm nay đã xuất được 14 triệu USD cá ngừ, chỉ đứng sau Mỹ,
Canada và Nhật bản.

Cũng như các mặt hàng khác, xuất khẩu cá ngừ giảm hơn 10% trong quý III/2021 do bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên xuất khẩu cá ngừ đã tăng đột phá trong quý IV/2021
đạt 39%, đỉnh điểm là vào tháng 12 tăng 60% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, XK nhuyễn thể chân đầu của cả nước đạt 276 triệu USD,
tăng 28%. Trong đó, XK mực chiếm 56% đạt 154 triệu USD, tăng 38%; XK bạch tuộc
chiếm 44% đạt 122 triệu USD, tăng 16%.

Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 thị trường chiếm tỷ trọng nổi trội trong các thị trường NK
mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm lần lượt 35% và 23%. Đứng thứ 3 là Trung Quốc chiếm
10% nhưng có tăng trưởng cao 129%. XK sang Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Israel cũng tăng rất
mạnh: lần lượt ghi nhận tăng trưởng 73%, 209%, 95% và 174%.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hải sản đạt gần 1,656 tỷ USD, tăng hơn 26% so
với cùng kỳ 2021, trong đó xuất khẩu cá ngừ vẫn ở mức tăng trưởng cao nhất hơn 59%.

C.  NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Mặc dù Hiệp hội đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các

nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành và Nghị quyết Hội nghị toàn thể của Hiệp hội. Tuy nhiên
từ những kết quả hoạt động và những khó khăn trong quá trình triển khai, Hiệp hội đã rút ra
một số kinh nghiệm như sau:
1/ Nguồn nhân lực có chất lượng:

Với sự lớn mạnh của Doanh nghiệp và của ngành thủy sản, và sự cạnh tranh ngày càng
gay gắt giữa các quốc gia xuất khẩu thủy sản. Ngành thủy sản VN cần thêm nhiều hoạt động
mang tính nâng cao, chuyên sâu và mang tính định hướng. Do đó, nguồn nhân lực Hiệp hội
cần được quan tâm nhiều hơn, tập trung đào tạo nâng cao chuyên môn và các kỹ năng khác,
bên cạnh đó cần bổ trợ thêm các nguồn chuyên gia từ bên ngoài để đảm thực hiện tốt hơn các
hoạt động chuyên ngành.
2/ Sự liên kết giữa Hội viên và Hiệp hội:

Trong gần 200 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất
khẩu và thương mại thủy sản, thì có 1/3 là các Doanh nghiệp lớn và tích cực tham gia và
đồng hành vào các hoạt động của Hiệp hội, còn lại các DN vừa và nhỏ hầu hết rất ít tham gia.
Bên cạnh đó, hiện nay vị thế của các Hiệp hội cũng chưa được Chính phủ và CQNN đánh giá
cao, đúng mức với tầm quan trọng của Hiệp hội ngành nghề, do đó các ý kiến – kiến nghị
chưa thật sự nhận được sự quan tâm giải quyết, để giải quyết nhanh buộc các DN gần như tự
thân vận động và dần dần xa rời với Hiệp hội.

Vì vậy Hiệp hội cần phải nghiên cứu thêm cách thức kết hợp và triển khai các hoạt động
hỗ trợ Doanh nghiệp một các hiệu quả hơn thông qua việc đầu tư tăng cường các kênh thông
tin của Hiệp hội, phối hợp cùng các cá nhân, tổ chức, Hiệp hội ngành nghề có cùng mục tiêu
nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng và tính thuyết phục cho các kiến nghị của Hiệp hội hướng
đến hỗ trợ Doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
3/ Hài hòa lợi ích hội viên:
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Với mục tiêu thu hút thêm nhiều Doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội, tạo nên tiếng nói
Hiệp hội ngày càng lớn mạnh và mang tính đại diện cao. Do đó, cần nghiên cứu tổ chức các
buổi sinh hoạt thường xuyên theo quy mô của từng ngành hàng, từng nhóm doanh nghiệp, tạo
điều kiện cho các DN gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cởi mở chia sẻ thông tin nhằm gắn kết
các Doanh nghiệp - Doanh nghiệp, giữa Hiệp hội và Doanh nghiệp. Tổ chức thêm các buổi
thăm hỏi, quan tâm và động viên các hội viên, đặc biệt đối với các Hội viên là Doanh nghiệp
vừa và nhỏ.
4/ Nguồn kinh phí cho hoạt động của Hiệp hội:

Kinh phí hoạt động của Hiệp hội chủ yếu là từ nguồn thu hội phí hàng năm, và hơn 20
năm nay mức hội phí này chưa được điều chỉnh lần nào, việc thu hội phí cũng chỉ đạt
50-60%. Bên cạnh đó các chương trình hỗ trợ XTTM từ nguồn NSNN ngày một giảm đi. Vì
vậy để đảm bảo cho các hoạt động Hiệp hội được duy trì, đồng thời có thể tổ chức thêm các
hoạt động nâng cao, chuyên sâu, cần kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ Hội viên, các tổ chức – dự án
trong ngoài nước nhằm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động của Hiệp hội trong
thời gian tới.
5/ Tăng cường các dịch vụ cung cấp cho hội viên:

Hiện nay với tốc độ phát triển ngày càng nhanh, các Doanh nghiệp hội viên yêu cầu các
dịch vụ hỗ trợ ngày càng nâng cao và đa dạng hơn như phân tích và định hướng phát triển
cho từng thị trường, xu hướng tiêu dùng, xây dựng thương hiệu,… Do đó, Hiệp hội cần đầu
tư đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đồng thời cần kêu gọi nguồn kinh phí để thuê
thêm chuyên gia cộng tác từ bên ngoài hoặc hợp tác với các đơn vị dịch vụ từ bên ngoài làm
phong phú hơn các dịch vụ của Hiệp hội.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI NĂM 2022-2023
I/ Cơ hội xuất khẩu thủy sản năm 2022 – 2025

Trong những năm qua, ngành thủy sản phát triển ngày càng lớn mạnh, trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn của đất nước và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, hàng
năm đóng góp gần 10 tỷ USD kim ngạch xuất của quốc gia, giải quyết việc làm cho hàng
triệu lao động. Sản phẩm thủy sản Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm và liên tục tăng thị
phần tại các thị trường xuất khẩu. Những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lần lượt ra
đời tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam, giúp ngành thủy sản có thêm nhiều cơ
hội phát triển trong thời gian tới.
1/ Nhận được sự quan tâm của Chính phủ:

Trong thời gian qua, ngành thủy sản Việt Nam nhận được sự quan tâm nhiều hơn của
Chính phủ, và được xác định là một trong những ngành kinh tế chủ lực của đất nước, nhiều
chính sách hỗ trợ phát triển ngành liên tiếp được ban hành nhằm hướng đến phát triển ngành
thủy sản theo hướng bền vững, cụ thể Nghị quyết 36/NĐ-TW và Quyết định 339/QĐ-TTg về
Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045,….
2/ Khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường thế giới

Việt Nam luôn giữ vững vị trí là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ 3 trên thế giới, với lợi thế
cạnh tranh và tiềm lực phát triển rất lớn từ các yếu tố:
- Việc Việt Nam lần lượt tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã đem

đến nhiều lợi thế cạnh tranh về thuế cho các Doanh nghiệp Việt Nam so với các quốc gia
chưa tham gia khác. Vì vậy các Doanh nghiệp cần tận dụng những lợi thế này để tranh thủ
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tăng trưởng xuất khẩu khẩu vào các thị trường có Hiệp định, nhằm khẳng định vị thế của
sản phẩm Việt Nam trước khi các quốc gia xuất khẩu khác tham gia Hiệp định.

- Trong thời gian qua, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, khủng hoảng tài chính và khủng
năng lượng đã làm thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng, khách hàng trở nên
dè xẻn hơn trong chi tiêu, nhu cầu sản phẩm cũng thay đổi sang các sản phẩm chế biến sâu
theo những dạng sản phẩm RTC, RTE,… Do đó, việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng và xây
dựng chiến lược xuất khẩu phù hợp nhằm giúp Việt Nam giữ vững được thị phần tại
trường xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng mới. Bên cạnh đó,
phát triển những sản phẩm thế mạnh, chiếc lược tìm kiếm mức thuế thấp, tăng cường công
tác truy suất nguồn gốc và xuất xứ,….

- Để tăng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt nam ngoài việc tuân thủ các quy định về
VSATTP, các Doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chủ động hơn
trong công tác quản lý sản xuất từ khâu nuôi trồng đến xuất khẩu, phát triển nhiều vùng
nuôi có chứng nhận bền vững, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp,….

- Những biến động về chính trị, khủng hoảng năng lượng trên thế giới mặc dù đem đến
không ít khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên cũng mang lại một số cơ hội cho thủy sản
Việt Nam, nếu doanh nghiệp có sự chuẩn bị chủ động và kỹ càng.

3/ Thách thức về nguyên liệu
Để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu là một thách thức lớn của Việt

Nam, khi hàng năm nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng được 60-70% nhu cầu sản
xuất của các Doanh nghiệp, phần còn lại là nhập khẩu, chủ yếu đối với các loại hải sản đánh
bắt.

Tình hình nuôi trồng thủy sản Việt Nam còn manh mún nhỏ lẻ, đặc biệt đối với nuôi tôm
nguyên liệu. Việc nuôi trồng chưa được hệ thống hóa và quy hoạch cụ thể, chưa có dữ liệu
quốc gia về quản lý vùng nuôi. Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp không thể chủ động được
vùng nuôi do không được thuê đất, do địa phương không có quỹ đất cho nuôi trồng thủy sản
hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, điều này về lâu dài dẫn đến nhiều nguy cơ cho doanh
nghiệp trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu thủy sản cho chế biến, xuất khẩu. Hiệp hội sẽ
tiếp tục nghiên cứu và đề xuất Chính phủ những giải pháp giải quyết nguyên liệu cho ngành
tôm và cá tra, trong đó bao gồm cả việc phê duyệt chiến lược quy hoạch và cơ chế phát triển
vùng nuôi dài hạn với sự tham gia của Ban chấp hành và Doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn
nguyên liệu cho chế biến, đồng thời tránh được rủi ro cho Doanh nghiệp xuất khẩu.

Nguồn nguyên liệu từ khai thác cũng rất hạn chế do phần lớn tàu thuyền ở Việt Nam có
quy mô nhỏ và thô sơ, chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị đánh bắt xa bờ dẫn đến năng suất
đánh bắt còn thấp. Trong khi đó ngư trường đánh bắt ngày càng thu hẹp, chỉ có khoảng 30%
tàu thuyền đánh bắt có hiệu quả, còn lại là đánh bắt cầm chừng hoặc nằm bờ.

Nguồn nguyên liệu từ khai thác của Việt Nam rất phong phú tuy nhiên ngày càng kiệt huệ
do không có chính sách quản lý khai thác và bảo tồn nguồn lợi phù hợp. Vì vậy việc Chính
phủ sớm ban hành các chính sách quy định cụ thể về đánh bắt hải sản là cần thiết và là hàng
rào bảo vệ nhằm bảo tồn nguồn lợi thủy sản và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất
khẩu.
II/ Phương hướng hoạt động của Hiệp hội năm 2022-2023
1/ Các chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản năm 2022

Dựa trên những thực trạng và tiềm năng của ngành thủy sản, VASEP xây dựng chỉ tiêu
xuất khẩu trong năm 2022 phấn đấu đạt 10 Tỷ USD, trong đó xuất khẩu tôm đạt 4,2 tỷ USD,
xuất khẩu cá tra đạt 2,0 tỷ USD và xuất khẩu hải sản đạt 3,8 tỷ USD.
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1.1/ Ủy ban tôm:
- Công tác nguyên liệu đảm bảo cho chế biến xuất khẩu là nhiệm vụ quan trọng trong năm

2022 của ngành tôm, bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ nhà nước, Hiệp hội sẽ tập trung tổ
chức các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành về chiến lược phát triển ngành tôm, dự báo thị
trường xuất khẩu, quy hoạch vùng nuôi phát triển nguyên liệu, các chứng nhận bền vững,...
nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả giúp các Doanh nghiệp có nhiều thông tin hơn
trong việc xây dựng chiến lược phát triển từ trung hạn đến dài hạn.

- Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, theo từng nhóm thị trường: nhóm
DN có trang trại nuôi, nhóm DN XK thị trường Trung Quốc, nhóm DN XK thị trường Mỹ
(vụ kiện),.. nhằm giúp DN có thêm thông tin, trao đổi kinh nghiệm và kết nối với nhau nhiều
hơn.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng cố vấn các chứng nhận bền vững VASEP nhằm
hỗ trợ DN trong việc đạt được các chứng nhận bền vững quốc tế, tăng sức cạnh tranh cho
thủy sản Việt Nam.

- Thường xuyên tổ chức khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp, tổng hợp các vướng mắc, bất
cập trong quá trình hoạt động sản xuất và xuất khẩu để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời cho
Doanh nghiệp.

- Trong lúc các quốc gia xuất khẩu tôm ngày càng đẩy mạnh xuất khẩu và tăng sức cạnh
tranh thông qua việc giảm giá bán bằng cách chuyển đổi cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, tập
trung nhiều hơn cho sản phẩm sơ chế đông lạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển xuất khẩu ở
những phân khúc khác, theo đó sẽ đẩy mạnh các sản phẩm thế mạnh như sản phẩm chế biến
sâu, sản phẩm giá trị gia tăng. Hiệp hội sẽ tận dụng những lợi thế này tiếp tục phối hợp với
Cục XTTM, Cục XNK tăng cường công tác truyền thông cho ngành tôm Việt Nam nhằm
giúp cho ngành tôm Việt Nam khẳng định vị trí và sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

1.2/ Ủy ban cá nước ngọt
- Tập trung đầu tư nguồn lực vào công tác quáng bá sản phẩm cá tra đến với người tiêu

dùng, đặc biệt là thị trường Châu Âu, Trung Quốc và Bắc Mỹ thông qua việc hợp tác với các
cơ quan thương mại, Hiệp hội của nước nhập khẩu. Công tác quảng bá được xem là hoạt
động quan trọng để tiếp cận và khôi phục hình ảnh cá tra Việt Nam tại các thị trường trọng
điểm, vì vậy cần phải đầu tư lâu dài và có bài bản hơn nhằm đem đến hiệu quả như mong đợi.
Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện quảng bá cá tra một cách dài hơi, thì
ngoài nguồn kinh phí từ XTTM, các nguồn tài trợ khác, Hiệp hội sẽ huy động thêm nguồn
kinh phí từ các Doanh nghiệp nhằm giúp sớm phục hồi hình ảnh cá tra tại các thị trường.

- Ủy ban cá nước ngọt sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên, đột xuất hoặc tổ chức Hội
nghị xuất khẩu để giải quyết các khó khăn phát sinh của các doanh nghiệp trong hoạt động
sản xuất và xuất khẩu, đồng thời hướng tới mục tiêu gắn kết, tìm kiếm tiếng nói chung và
thống nhất trong việc xây dựng chiến lược phát triển cho ngành cá tra Việt Nam.

- Ngành cá tra nên có sự đồng thuận, thống nhất chiến lược phát triển chung của cả ngành
và kế hoạch nuôi trồng - xuất khẩu cá tra nhằm ổn định tâm lý cho người nuôi, đảm bảo
nguồn liệu cho chế biến xuất khẩu và cân bằng cán cân cung cầu giúp ngành cá tra phát triển
bền vững.

- Thị trường tiêu thụ nội địa đang dần phát triển và cho thấy tiềm năng tiêu thụ rất lớn, vì
vậy cần quan tâm và tìm kiếm đối tác tạo kênh phân phối sản phẩm các tra tại thị trường nội
địa giúp thị trường nội địa trở thành một trong những kênh tiêu thu lớn của cá tra và giảm áp
lực lên các thị trường xuất khẩu.

- Xây dựng chiến lược marketing cho thị trường Châu Âu và thành lập quỹ cá tra với sự
đóng góp từ các Doanh nghiệp cá theo tỷ lệ doanh số xuất khẩu hàng năm nhằm đảm bảo
nguồn kinh phí cho các hoạt động quảng bá cá tra, đây còn là trách nhiệm của các Doanh
nghiệp đối với sự phát triển bền vững của ngành cá tra Việt Nam.
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1.3/ Ủy ban Hải sản
- Ủy ban hải sản sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đã được phê duyệt trong

kế hoạch hành động của Doanh nghiệp về chống khai thác IUU, tiến đến thảo gỡ thẻ vàng
cho Việt Nam. Việc Việt Nam bị thẻ vàng trong thời gian dài mà không có những hành động
cải thiện và khắc phục theo khuyến cáo của EC sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ chuyển qua thẻ đỏ
làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp hải sản.

- Nhập khẩu nguyên liệu là vấn đề quan tâm hàng đầu của các Doanh nghiệp hải sản, hàng
năm ngành thủy sản nhập khẩu gần 1 tỷ USD nguyên liệu cho chế biến, đặc biệt một số mặt
hàng như: tôm các loại, cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc,... Bên cạnh đó, các chính sách về quản lý,
kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu cho chế biến hiện nay chưa tạo ra nhiều cơ hội phát triển
cho các Doanh nghiệp. Vì vậy trong năm 2022-2023 Hiệp hội sẽ cùng các Doanh nghiệp
nghiên cứu, đề xuất chiến lược nhập khẩu hải sản cùng với các giải pháp hỗ trợ cho các
Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu cho gia công, chế biến và xuất khẩu hải sản.

- Tổ chức các cuộc họp, các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của các CLB Hàng Nội
địa, CLB Cá ngừ, CLB Ghẹ để duy trì sự liên kết giữa các DN và Hiệp hội, giúp giải quyết
một số khó khăn, bật cập hoặc bàn về các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ.

- Nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Ủy ban hải sản, cần bắt kịp xu hướng
tiêu dùng của khách trong và ngoài nước, trong đó quan tâm và đẩy mạnh xuất khẩu những
sản phẩm tiện lợi như RTE, RTC,... Riêng thị trường trong nước cần gia tăng đẩy mạnh hình
thức kinh doanh qua các kênh bán hàng trực tuyến.
2/ Các hoạt động của Hiệp hội

a. Vận động chính sách:
- Tiếp tục vận hành hiệu quả mạng lưới Vận động chính sách của VASEP, đẩy mạnh các

hoạt động trao đổi thông qua các kênh làm việc trực tuyến, tiếp tục xây dựng và phát
triển các nhóm công tác theo từng lĩnh vực trên zalo, viber.

- Tập trung vào nhóm nội dung quan trọng “Chất lượng-ATTP”, “Thuế-Hải quan” và
“Môi trường” “Lao động – tiền lương”, các vấn đề đang theo đuổi và mới phát sinh.

- Đẩy mạnh và có sự linh động hơn trong công tác quan hệ với cá nhân & Cơ quan Nhà
nước thuộc các Bộ Ngành và các tổ chức có liên quan như CIEM, VCCI, các Hiệp hội
ngành hàng khác, các cơ quan truyền thông để phối hợp hoạt động kiến nghị và có
tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

- Tham gia tích cực và các hoạt động của Hội đồng TV CCTTHC của Chính phủ.
- Tăng cường công tác truyền thông Vận động chính sách tập trung và định hướng trên

Portal vasep.com.vn, Bản tin tuần TMTS.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện CSDL Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh,

XNK Thuỷ sản.
b. Tận dụng những lợi thế của thủy sản Việt Nam
- Cập nhật những thông tin và những quy định trong các Hiệp định thương mại tự do thế

hệ mới như: EVFTA, CPTPP, RCEP,….đến các Doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp
những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các Hiệp định và đề xuất những
giải pháp, cơ chế phù hợp nhằm giúp các Doanh nghiệp tận dụng hiệu quả những lợi
thế từ các Hiệp định để tăng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam.

- Việt Nam có lợi thế về nguồn nguyên liệu từ nguồn nuôi trồng và đánh bắt, lực lượng
lao động đông, nhân công thấp, đặc biệt là thế mạnh về những sản phẩm yêu cầu thủ
công, tỷ mỹ,… Các Doanh nghiệp cần phải tiếp tục tận dụng những thế mạnh này tạo
nên sản phẩm đặc trưng và là thế mạnh trong cạnh tranh xuất khẩu.
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- Xu hướng tiêu dùng của thế giới ngày càng thay đổi và theo hướng có trách nhiệm và
bảo tồn nguồn lợi. Vì vậy để đính hướng phát triển lâu dài “đi lâu và đi xa” thì các
doanh nghiệp cần bắt kịp xu hường và đưa ra các nhận định nhu cầu tiêu dùng của
từng quốc gia, để chủ động xây dựng chiến lược xuất khẩu phù hợp đi kèm với các
trách nhiệm XH để tăng thế cạnh tranh.

- Việc tháo gỡ thẻ vàng IUU vẫn là mục tiêu hàng đầu của ngành thủy sản, vì vậy để tiếp
tục thúc đẩy xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh cho ngành hải sản Việt Nam. Hiệp hội
và các Doanh nghiệp sẽ tiếp tục chương trình hoạt động DN hải sản cam kết chống
IUU, nhằm tiến tới tháo gỡ thẻ vàng IUU.

- Tiếp tục tham gia và tìm kiếm mức thuế CBPG tốt nhất cho các Doanh nghiệp đang
xuất khẩu tôm và cá tra tại thị trường Mỹ nhằm tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho các sản
phẩm thủy sản Việt Nam với các quốc gia xuất khẩu khác.

c. Xúc tiến Thương mại
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại Trung Quốc, thêm vào đó là

chính sách “zero Covid-19” nên Hội chợ thủy sản tại Thanh Đảo (Trung Quốc) dự kiến
vào tháng 10/2022 VASEP sẽ không tổ chức tham gia. Hiệp hội sẽ tập trung chuẩn bị
sẵn sàng để tổ chức tham gia Hội chợ Thủy sản tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng
11/2022.

- Sau hai năm bị gián đoạn do dịch bệnh, tháng 4 vừa qua Hội chợ Thủy sản Châu Âu đã
tổ chức lại và dời về Barcelona (TBN), Hội chợ Barcelona đã thu hút được nhiều sự
quan tâm của Doanh nghiệp triển lãm và khách tham quan, đây hứa hẹn là một điểm
quan trọng để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nhằm khôi phục
lại thị trường Châu Âu, đặc biệt khôi phục lại hình ảnh cho cá tra tại TBN.

- Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục XTTM, các cơ quan truyền thông trong và ngoài
nước để xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá cá tra theo mục tiêu dài hạn tại
các thị trường Châu Âu, TQ và Bắc Mỹ.

- Chương trình xây dựng thương hiệu cho ngành tôm Việt Nam đã được Cục XTTM,
TCTS khởi động nhiều năm nay, tuy nhiên đến nay chưa có những hoạt động cụ thể.
Vì vậy Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp Cục XTTM nghiên cứu chiến lược và kế hoạch
xây dựng thương hiệu cho tôm Việt Nam nhằm tăng tính cạnh tranh và khẳng định vị
thế trên thị trường thế giới.

- Duy trì và phát triển các hoạt động của các Câu lạc bộ: CLB Cá ngừ, CLB Hàng Nội
địa, CLB Ghẹ, bên cạnh đó tổ chức thêm các hoạt động – dịch vụ cho các DN bán
hàng nội địa.

- Thị trường EU vẫn là thị trường quan trọng và trọng điểm của ngành thủy sản Việt
Nam, trong thời gian tới Hiệp hội sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng
liên minh xuất nhập khẩu nông sản vào EU nhằm tạo thêm kênh thông tin và đầu mối
giúp các Doanh nghiệp liên kết và đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU.

- Sau hai năm bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hiện nay Văn phòng Hiệp hội
đang xúc tiến các hoạt động để tổ chức thành công Hội chợ Vietfish 2022 vào tháng
24-26/8/2022 và chuẩn bị tốt cho Hội chợ Viettfish 2023.

d. Hợp tác quốc tế
- Tiếp tục thắt chặt các mối quan hệ đã có và phát triển thêm quan hệ với các tổ chức

như NFI, WWF, WB,… nhằm thiết lập các liên minh, liên kết hỗ trợ đôi bên cùng có
lợi, đồng thời thông qua đó quảng bá thủy sản Việt Nam ngày càng rộng rãi ra thế giới.
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- Tiếp tục hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế như ASC, sắp tới là tiến đến hợp
tác cùng các tổ chức khác như BAP, Global GAP để hỗ trợ và đẩy mạnh tốc độ thực
hiện các chứng nhận bền vững cho các vùng nuôi ở Việt Nam.

- Phối hợp với các ĐSQ, LSQ hay các tổ chức nước ngoài tổ chức các buổi gặp gỡ, trao
đổi và hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản.

e. Hoạt động thông tin, truyền thông
- Duy trì và nâng cao chất lượng số lượng, tần suất sản xuất tin/bài cho các kênh thông

tin hiện tại: Portal, Bản tin Thương mại thuỷ sản hàng tuần, Báo cáo XK thuỷ sản, Báo
cáo chuyên đề thị trường, sản phẩm thuỷ sản, Video…

- Tiếp tục vận hành các kênh thông tin của Hiệp hội nhằm đạt được mục đích truyền
thông và hiệu quả truyền tải.

- Tiếp tục phát hành các ấn phẩm theo định kỳ, các ấn phẩm chuyên đề, các báo cáo xuất
khẩu, báo cáo thị trường nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác,
giúp các DN có đủ thông tin để xây dựng kế hoạch xuất khẩu.

- Tăng cường cung cấp các thông tin về doanh nghiệp và dự báo thị trường, xây dựng
các video nhận định thị trường hàng tháng nhằm thay đổi cách tiếp cận thông tin và tạo
ra sự mới mẻ cho các Doanh nghiệp.

- Tổng hợp và xử lý số liệu, thay đổi cách trình bày các số liệu sao cho cụ thể, dễ theo
dõi và dễ đánh giá một cách tổng quan nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc sử dụng.

- Mời chuyên gia đào tạo nâng cao kỹ năng về truyền thông, thông tin cho các cán
bộ.
f. Hoạt động đào tạo
- Tăng cường mở rộng hợp tác với các đơn vị uy tín và tiềm năng hỗ trợ cho doanh

nghiệp thủy sản. Trường Hải Quan Việt Nam, Trường BUV, Trường Ngoại Thương,
Tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

- Tăng cường mở rộng nguồn lực và hướng dẫn: Thực tập sinh các trường Đại học tham
gia vào hoạt động đào tạo.

- Phát triển truyền thông và quản lý hoạt động: Tích hợp quản lý chứng chỉ học viên
trên website daotao.vasep.com.vn để giúp học viên, doanh nghiệp có thể tìm kiếm truy
suất dữ liệu nhanh nhất; Tăng cường các video hoạt động, video quảng bá chương
trình và quản lý dữ liệu học viên

- Kế hoạch thực hiện trung bình 3 hoạt động/tháng, tổng 36 hoạt động/năm
- Tăng cường phát triển chủ đề, nội dung đào tạo mới (40 ~ 60%). Phát triển chuyên sâu

các lĩnh vực: QLCL – ATTP; Kiểm nghiệm; Nuôi trồng TS; Kinh doanh – XNK; Hải
Quan – C/O; Môi trường – năng lượng; Quản trị DN – kỹ năng mềm

- Tăng cường kết nối doanh nghiệp, các bộ phận quản lý đào tạo trong doanh nghiệp
thủy sản, qua đó nắm bắt nhu cầu và xây dựng các chương trình thiết thực cho doanh
nghiệp.

g. Các hoạt động khác
- Ký Bản ghi nhớ Hợp tác với Trường Hải quan Việt Nam.
- Triển khai các hoạt động trong Biên bản hợp tác đã ký với Trường BUV, Trường ĐH

Ngoại Thương.
- Phát triển cơ hội hợp tác với các Trường đại học, các đơn vị khác.
- Tiếp tục cho các đợt Thực tập cho Sinh viên tại các trường đại học
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KẾT LUẬN
Trước những khó khăn, thách thức từ nội tại của Hiệp hội bên cạnh những thách thức từ

thị trường xuất khẩu đòi hỏi VASEP phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo vai trò đại diện
quyền lợi và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Hy vọng rằng Hội nghị toàn thể 2022 sẽ là nơi để các doanh nghiệp cùng nhau thảo
luận, phân tích những vấn đề còn hạn chế từ đó thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt
động Hiệp hội thời gian tới nhắm đến mục tiêu xây dựng Hiệp hội vững mạnh và phát triển
ngành thủy sản Việt Nam theo hướng bền vững./.
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