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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 ♦ Cao su: Trong tháng 3/2021, giá cao su tại 
các sàn giao dịch châu Á có xu hướng giảm mạnh.

 ♦ Cà phê: Tháng 3/2021, giá cà phê trên thị 
trường thế giới giảm so với tháng 2/2021.

 ♦ Hạt điều: Nhu cầu tiêu thụ hạt điều toàn cầu 
dự kiến sẽ đạt 13,48 tỷ USD vào năm 2024.

 ♦ Rau quả: Sản lượng chuối của Mê-hi-cô 
trong năm 2020 tăng 2,9% so với năm 2019. 
Chuối nhập khẩu ngày càng được người tiêu dùng  
Trung Quốc ưa chuộng vì chất lượng cao.

 ♦ Thịt: Trong tháng 3/2021, giá lợn nạc tại 
Chicago, Hoa Kỳ có xu hướng tăng mạnh so với 

cuối tháng 2/2021.

 ♦ Thủy sản: Theo Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi 
và đánh cá Ắc-hen-ti-na, sản lượng tôm đỏ đánh 
bắt của Ắc-hen-ti-na trong tháng 2/2021 giảm 
22% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường cá ngừ 
vằn tại Thái Lan tháng 3/2021 ổn định.

 ♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: Trong tháng 2/2021, 
doanh số bán đồ nội thất và gia dụng của  
Hoa Kỳ giảm 3,8%  so với tháng 1/2021, nhưng 
tăng 8,9% so với tháng 2/2020. Năm 2020, tiêu 
thụ đồ nội thất văn phòng toàn cầu giảm, nhưng 
tiêu thụ thông qua kênh thương mại điện tử vẫn 
tăng với mức tăng hai con số.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 ♦ Cao su: Cuối tháng 3/2021, giá cao su tại 
khu vực Đông Nam bộ giảm 5 đồng/độ mủ so với 
cuối tháng 2/2021. Tháng 3/2021, xuất khẩu cao 
su của Việt Nam ước đạt khoảng 140 nghìn tấn, trị 
giá 243 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 
2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá 
nhập khẩu của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2021 
tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

 ♦ Cà phê: Tháng 3/2021, thị trường cà phê 
trong nước diễn ra khá ảm đạm trong bối cảnh 
lượng dự trữ ít, nhưng nhu cầu thu mua cũng thấp. 
Quý I/2021, xuất khẩu cà phê ước đạt 428 nghìn 
tấn, trị giá 771 triệu USD, giảm 17% về lượng và 
giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập 
khẩu của Pháp tháng 1/2021 giảm so với  tháng 
1/2020.

 ♦ Hạt điều: Quý I/2021, xuất khẩu hạt điều 
của Việt Nam ước đạt 108 nghìn tấn, trị giá 634 
triệu USD, tăng 13,2% về lượng, nhưng giảm 5,8% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hạt 
điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
Nga năm 2020 giảm do nước này tăng nhập khẩu 
từ thị trường Bê-la-rút.

 ♦ Rau quả: Xuất khẩu hàng rau quả trong 3 
tháng đầu năm 2021 ước đạt 944 triệu USD, tăng 
6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hàng rau 
củ của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của 
thị trường Đài Loan tăng mạnh.

 ♦ Thịt: Trong tháng 3/2021, giá lợn hơi có xu 
hướng giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do 
nhu cầu tiêu thụ thịt lợn giảm.

 ♦ Thủy sản: Quý 1/2021, xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam ước đạt 422,3 nghìn tấn, trị giá 1,687 
tỷ USD, tăng 4,77% về lượng và tăng 3,3% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần thủy sản 
Việt Nam tính theo trị giá trong tổng nhập khẩu 
của Đức tăng từ mức 6,3% trong tháng 1/2020, lên 
8,5% trong tháng 1/2021.

 ♦ Gỗ và sản phẩm gỗ: Quý I/2021 xuất khẩu 
gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 3,7 tỷ 
USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,86 tỷ USD, 
tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần đồ 
nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu của EU 27 giảm.
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Trong tháng 3/2021, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng giảm mạnh.

Cuối tháng 3/2021, giá cao su tại khu vực Đông Nam bộ giảm 5 đồng/độ mủ so với cuối tháng 
2/2021.

Tháng 3/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt khoảng 140 nghìn tấn, trị giá 243 triệu USD, 
tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2021 tăng 
mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trong tháng 3/2021, giá cao su tại các sàn giao 
dịch chủ chốt có xu hướng giảm mạnh, cụ thể:

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange 
(OSE) Nhật Bản giá cao su có xu hướng tăng trong 
12 ngày đầu tháng, sau đó giảm trở lại. Ngày 

29/3/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 
4/2021 giao dịch ở mức 248,9 Yên/kg (tương 
đương 2,27 USD/kg), giảm 8,5% so với cuối tháng 
2/2021, nhưng tăng 84,5% so với cùng kỳ năm 
2020. 

Diễn biến giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2021 tại sàn Osaka trong tháng 3/2021  
(ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp
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+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng 
Hải (SHFE), giá cao su có xu hướng giảm mạnh. 
Ngày 29/3/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 

4/2021 ở mức 14.180 NDT/tấn (tương đương 2,16 
USD/kg), giảm 12,4% so với cuối tháng 2/2021, 
nhưng tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Diễn biến giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2021 tại sàn SHFE trong tháng 3/2021 (ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn

+ Tại Thái Lan, giá cao su có xu hướng tăng 
đến ngày 18/3/2021, sau đó giảm trở lại. Ngày 
29/3/2021, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 65,4 

Baht/kg (tương đương 2,1 USD/kg), giảm 7,7% so 
với cuối tháng 2/2021, nhưng tăng 57,5% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan trong tháng 3/2021  
(ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com

Giá cao su trên thị trường châu Á giảm do 
lo ngại về đợt phong tỏa chống dịch Covid-19 
mới ở châu Âu và nhiều nước châu Á, cũng như 
căng thẳng gia tăng giữa các nước châu Âu và  
Trung Quốc có thể làm chậm lại sự hồi phục nhu 
cầu cao su trên toàn cầu. 

Căm-pu-chia: Theo Bộ Nông, Lâm và Ngư 
nghiệp Căm-pu-chia, trong 2 tháng đầu năm 2021,  
Căm-pu-chia xuất khẩu được 83,62 nghìn tấn mủ 

cao su tự nhiên, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 
2020. Giá mủ cao su tự nhiên của Căm-pu-chia 
tăng hơn 10% trong quý I/2021 nhờ nhu cầu 
cao từ Trung Quốc. Đà tăng trưởng kinh tế của  
Trung Quốc được cải thiện, đã thúc đẩy nhu cầu 
nguyên liệu cao su tăng mạnh. Tính đến cuối 
tháng 2/2021, tổng diện tích trồng cây cao su tại  
Căm-pu-chia là 404.118 ha, trong số này 292.497 
ha (chiếm 72,38%) đã cho khai thác, trong khi 
116.621 ha (27,62%) cây non chưa cho khai thác. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trong 10 ngày cuối tháng 3/2021, giá cao su 
ở khu vực Đông Nam Bộ được các thương lái thu 
mua dao động quanh mức 315 - 325 đồng/độ mủ, 
giảm 5 - 15 đồng/độ mủ so với 10 ngày trước đó và 

giảm 5 đồng/độ mủ so với cuối tháng 2/2021. Giá 
mủ SVR 20 đang có mức thấp nhất 25.206 đồng/
kg, SVR L đạt 39.297 đồng/kg, SVR GP đạt 25.678 
đồng/kg, mủ SVR 10 đạt 25.319 đồng/kg.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM

Theo ước tính, trong tháng 3/2021, xuất khẩu 
cao su của Việt Nam đạt khoảng 140 nghìn tấn, trị 
giá 243 triệu USD, tăng 33,6% về lượng và tăng 
40,3% về trị giá so với tháng 2/2021; so với tháng 
3/2020 tăng 130,7% về lượng và tăng 178,5% về 
trị giá; giá xuất khẩu bình quân tăng 5% so với 
tháng 2/2021 và tăng 20,7% so với tháng 3/2020, 
lên mức 1.736 USD/tấn. Lũy kế 3 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu cao su đạt khoảng 435 nghìn tấn, 
trị giá 722 triệu USD, tăng 89,7% về lượng và tăng 
116,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, 
xuất khẩu các chủng loại cao su phần lớn đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hỗn hợp 
cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) 

là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 
65,07% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, 
với 191,76 nghìn tấn, trị giá 304,69 triệu USD, 
tăng 89,3% về lượng và tăng 109,3% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu cao su sang  
Trung Quốc chiếm 99,45% tổng lượng hỗn hợp 
cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của 
cả nước, với 190,71 nghìn tấn, trị giá 302,8 triệu 
USD, tăng 91,2% về lượng và tăng 111,4% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020.

Về giá xuất khẩu: trong 2 tháng đầu năm 2021, 
giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su 
hầu hết đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 
2020, trừ cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình  
quân giảm. 

Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 2/2021

Chủng loại

Tháng 2/2021 So với tháng 
2/2020 (%)

2 tháng đầu năm 
2021

So với 2 tháng 
năm 2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá

Hỗn hợp cao su tự nhiên 
và cao su tổng hợp (HS: 
400280)

64.236 103.280 67,5 89,5 191.766 304.695 89,3 109,3

Latex 11.116 14.557 137 198,5 28.926 37.400 267,4 362,3

SVR 3L 8.868 17.012 -33,6 -19,3 20.535 38.979 -4,2 16,3

SVR 10 6.754 10.904 -3,6 7,5 18.330 29.249 55,2 70,1

SVR CV60 5.526 11.254 20,2 47,2 12.812 25.942 52,3 88,4

RSS3 3.844 7.776 -12,9 10,2 10.422 20.887 29,1 62,3

SVR CV50 2.171 4.406 4,3 25,4 4.257 8.576 27 53,7

RSS1 388 837 -11 13,9 1.793 3.840 83,3 136,2

SVR 20 678 1.069 -45,6 -40 1.765 2.807 -6 3,5

Cao su tổng hợp 319 737 187,4 156,1 1.419 2.485 631,4 311,9

Cao su tái sinh 373 267 36,1 65,3 1.032 720 86,6 96,4

SVR 5 262 474 -13 -5,2 726 1.272 50,6 61

Cao su dạng Crếp 2 14 263 241

Cao su hỗn hợp (HS: 
4005) 110 294 -60,9 -53 212 740 -65,9 -39

SVR CV40 81 158 102,5 127,5 101 199 152,5 186,1

Skim block 9 14 72 91

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam 
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA TRUNG QUỐC TRONG 2 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan 
Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập 
khẩu cao su (mã: HS 4001, 4002, 4003, 4005) của 
Trung Quốc đạt 1,87 tỷ USD, tăng 13,8% so với 
cùng kỳ năm 2020. Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, 
Hàn Quốc  và Nhật Bản là 5 thị trường lớn nhất 
cung cấp cao su cho Trung Quốc. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị 
trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc 
với 433,97 triệu USD, tăng 65,1% so với cùng kỳ 
năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị 
giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu 
năm 2021 chiếm 23,18%, tăng mạnh so với mức 
15,98% của 2 tháng đầu năm 2020.

10 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường

Tháng 
2/2021 
(nghìn 
USD)

So với 
tháng 

1/2021 
(%)

So với 
tháng 

2/2020 
(%)

2 tháng 
năm 2021 

(nghìn 
USD)

So với 2 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng (%)

2 tháng 
năm 2020

2 tháng 
năm 2021

Tổng 742.493 -34,3 -11,4 1.871.917 13,8  100  100 

Thái Lan 189.079 -47,4 -44,1 548.375 -17,4  40,35  29,29 

Việt Nam 191.684 -20,9 73,9 433.970 65,1  15,98  23,18 

Ma-lai-xi-a 63.916 -48,3 -32,4 187.511 6,2  10,74  10,02 

Hàn Quốc 58.628 -15,1 36,6 127.648 60,1  4,85  6,82 

Nhật Bản 46.751 -16,3 -15,2 102.622 16,9  5,34  5,48 

In-đô-nê-xi-a 29.556 -29,2 -10,7 71.315 26,4  3,43  3,81 

Mi-an-ma 20.432 -27,6 58,4 48.642 114,5  1,38  2,60 

Nga 16.807 -45,9 -36,0 47.878 11,3  2,61  2,56 

Bờ Biển Ngà 11.571 -64,7 49,1 44.327 84,2  1,46  2,37 

Đài Loan 13.246 -38,6 22,3 34.805 52,0  1,39  1,86 

Thị trường khác 100.822 -18,7 -4,7 224.825 9,7  12,47  12,01

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Trong 2 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập 
khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp 
(mã HS 400280) đạt 807,96 triệu USD, tăng 6,9% 
so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam, Thái Lan,  
Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma và In-đô-nê-xi-a là 5 thị 
trường lớn nhất cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên 
và cao su tổng hợp cho Trung Quốc. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị 
trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su 
tổng hợp lớn nhất cho Trung Quốc với 385,81 triệu 
USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần 
hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của 
Việt Nam chiếm 47,75% trong tổng trị giá nhập 
khẩu của Trung Quốc, tăng so với mức 31,51% của 
2 tháng đầu năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp  cho Trung Quốc  
(% tính theo trị giá)

2 tháng đầu năm 2020 2 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Về chủng loại nhập khẩu

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập 
khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) đạt 493,33 triệu 
USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị 
trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho 
Trung Quốc, đạt 46,75 triệu USD, tăng 108,1% so 
với cùng kỳ năm 2020; Thị phần cao su tự nhiên 
của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của 
Trung Quốc chiếm 9,48%, tăng so với mức 5,33% 
của 2 tháng đầu năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Trung Quốc  
(% tính theo trị giá)

2 tháng đầu năm 2020 2 tháng đầu năm 2021

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Tháng 3/2021, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm so với tháng 2/2021.

Tháng 3/2021, thị trường cà phê trong nước diễn ra khá ảm đạm trong bối cảnh lượng dự trữ ít, 
nhưng nhu cầu thu mua cũng thấp.

Quý I/2021, xuất khẩu cà phê ước đạt 428 nghìn tấn, trị giá 771 triệu USD, giảm 17% về lượng và 
giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tháng 1/2021 giảm so với  
tháng 1/2020.

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Tháng 3/2021, giá cà phê trên thị trường thế 
giới giảm so với tháng 2/2021. Ngày 29/3/2021, 
sự cố tàu vận tải container mắc cạn tại kênh đào 
Suez đã được khắc phục, trong khi người trồng cà 
phê Bra-xin gia tăng bán trước Tuần Lễ Phục Sinh 
của Công giáo đã bắt đầu. 

+ Trên sàn giao dịch London, ngày 30/3/2021, 
giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2021 và 
tháng 7/2021 giảm lần lượt 6,6% và 6,2% so với 
ngày 27/2/2021, xuống còn 1.376 USD/tấn và 
1.397 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2021 giảm 
5,9% so với ngày 27/2/2021, xuống còn 1.415 
USD/tấn.

Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn trên sàn giao dịch London từ cuối tháng 1/2021 đến nay 

(ĐVT: USD/tấn)

1.260

1.360

1.460

29/1 4/2 10/2 16/2 22/2 26/2 5/3 11/3 17/3 23/3 29/3
Kỳ hạn Tháng 7/2021 Kỳ hạn Tháng 9/2021

Nguồn: Sàn giao dịch London

+ Trên sàn giao dịch New York, ngày 30/3/2021 
giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2021 và 
tháng 7/2021 giảm lần lượt 8,8% và 8,4% so với 

ngày 27/2/2021, xuống còn 127,05 Uscent/lb và 
129,05 Uscent/lb.

Diễn biến giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch New York từ cuối tháng 1/2021 đến nay

(ĐVT: Uscent/lb)

110
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Nguồn: Sàn giao dịch New York
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+ Trên sàn giao dịch BMF của Bra-xin, giá cà phê 
Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2021 giảm 4,9% so 
với ngày 27/2/2021, xuống còn 146,8 Uscent/lb; 
kỳ hạn giao tháng 7/2021 và tháng 9/2021 giảm 
lần lượt 6,9% và 5,4% so với ngày 27/2/2021, 
xuống 145,55 Uscent/lb và 152 Uscent/lb.

+ Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà 
phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao 
dịch ở mức giá 1.431 USD/tấn, chênh lệch +55 
USD/tấn, giảm 100 USD/tấn (tương đương mức 
giảm 6,5%) so với ngày 27/2/2021.

Dự báo giá cà phê sẽ giảm trong thời gian tới 
do: (i) Thị trường lo ngại nhu cầu yếu, tiêu thụ cà 
phê giảm khi những nước tiêu thụ cà phê lớn như 
Đức và Pháp đều áp dụng lệnh giãn cách xã hội; 
(ii) Nguồn cung cà phê toàn cầu được bổ sung khi  
In-đô-nê-xi-a đang trong vụ thu hoạch. Tuy nhiên, 
thị trường vẫn xuất hiện tín hiệu khả quan khi dữ 
liệu báo cáo cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục 
phục hồi và việc Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tăng 
nhanh số người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sẽ 
tác động tích cực lên thị trường hàng hóa. Do đó, mức 
giảm của giá cà phê sẽ không đột biến.

TRONG NƯỚC: GIÁ CÀ PHÊ GIẢM
Tháng 3/2021, thị trường cà phê trong nước diễn 

ra khá ảm đạm trong bối cảnh lượng dự trữ ít, nhưng 
nhu cầu thu mua cũng thấp. Giá cà phê giảm.

Ngày 30/3/2021, giá cà phê Robusta giảm từ 
1,8 – 2,8% so với ngày 27/2/2021. Mức giảm thấp 
nhất là 1,8% tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Pleiku, 

Kon Tum, xuống còn 32.100 – 32.500 đồng/kg; 
mức giảm cao nhất 2,8% tại tỉnh Lâm Đồng, xuống 
còn 31.400 – 31.500 đồng/kg.  Tại cảng khu vực 
Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 
giảm 1,2% so với ngày 27/2/2021, xuống mức 
33.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 30/3/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)  Đơn giá (đồng/kg) So với ngày 27/2/2021 (%)

Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Hà (Robusta)  31.500 -2,8
Bảo Lộc (Robusta)  31.500 -2,8
Di Linh (Robusta)  31.400 -2,8
Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta)  32.500 -1,8
Ea H’leo (Robusta)  32.300 -1,8
Buôn Hồ (Robusta)  32.300 -1,8
Tỉnh Gia Lai
Chư Prông (Robusta)  32.100 -1,8
la Grai (Robusta)  32.200 -1,8
Pleiku  32.200 -1,8
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta)  32.200 -1,8
Đắk R’lấp (Robusta)  32.100 -1,8
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta)  32.200 -1,8
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
R1  33.900 -1,2

Nguồn: Tintaynguyen.com
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GIÁ XUẤT KHẨU BÌNH QUÂN CÀ PHÊ TĂNG
Theo ước tính, xuất khẩu cà phê trong tháng 

3/2021 đạt 145 nghìn tấn, trị giá 275 triệu USD, 
tăng 18% về lượng và tăng 27,3% về trị giá so với 
tháng 2/2021, nhưng so với tháng 3/2020 giảm 
21,1% về lượng và giảm 11% về trị giá. Tính chung 
quý I/2021, xuất khẩu cà phê ước đạt 428 nghìn 
tấn, trị giá 771 triệu USD, giảm 17% về lượng và 
giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 3/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê 
ước đạt 1.897 USD/tấn, tăng 7,9% so với tháng 
2/2021 và tăng 12,8% so với tháng 3/2020. Tính 
chung quý I/2021, giá xuất khẩu bình quân cà phê 

ước đạt 1.801 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 
xuất khẩu cà phê Robusta trong 2 tháng đầu năm 
2021 đạt 248,76 nghìn tấn, trị giá 383,87 triệu USD, 
giảm 11,5% về lượng và giảm 10,2% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu cà phê 
Robusta sang nhiều thị trường giảm, như: Đức, Ý, 
Hoa Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, An-giê-ri, Bỉ. Ngược lại, 
xuất khẩu cà phê Robusta sang một số thị trường 
tăng, như: Nhật Bản, Trung Quốc,  Ma-lai-xi-a.

Chủng loại cà phê xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021

Chủng loại 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng 
(tấn)  Trị giá (nghìn USD)  Giá XKBQ (USD/tấn) Lượng Trị giá Giá XKBQ

Robusta  248.762  383.873  1.543 -11,5 -10,2 1,4

Arabica  11.879  31.158  2.623 -26,8 -16,8 13,6

Cà phê Excelsa  85  141  1.654 -9,5 -17,6 -9,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA PHÁP THÁNG 1/2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Pháp trong 
tháng 1/2021 đạt 32,17 nghìn tấn, trị giá 247,35 
triệu USD, giảm 0,5% về lượng, nhưng tăng 14,9% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Tháng 1/2021, Pháp nhập khẩu chủ yếu hai 
chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caphêin (HS 
090111) và cà phê rang, khử caphêin (HS 090121), 

tỷ trọng chiếm lần lượt 56,29% và 40,17% trong 
tổng lượng nhập khẩu cà phê của Pháp trong tháng 
1/2021. Trong đó, Pháp giảm nhập khẩu chủng loại 
cà phê chưa rang, chưa khử caphêin (HS 090111), 
mức giảm 8,7%, đạt 18,1 nghìn tấn. Ngược lại, 
Pháp tăng nhập khẩu chủng loại cà phê rang, khử 
caphêin (HS 090121), mức tăng 13,8%, đạt 12,92 
nghìn tấn.

Chủng loại cà phê nhập khẩu của Pháp trong tháng 1/2021

Mã HS 
 Tháng 1/2021 So với tháng 1/2020 (%) Cơ cấu chủng loại tính theo 

lượng (%)
 Lượng (tấn)  Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá Tháng 1/2021 Tháng 1/2020

090111  18.106  48.031 -8,7 -3,9 56,29 61,39

090121  12.922  181.921 13,8 20,1 40,17 35,12

090122  681  15.394 -2,4 29,3 2,12 2,16

090112  433  1.716 15,4 27,2 1,35 1,16

090190  25  292 -54,3 -57,2 0,08 0,17

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 
Tháng 1/2021, Pháp nhập khẩu cà phê chủ yếu 

từ các thị trường Bra-xin, In-đô-nê-xi-a và một số thị 
trường nội khối EU. Đáng chú ý, nhập khẩu cà phê 
của Pháp từ In-đô-nê-xi-a tăng đột biến 1.138,5% 
về lượng và tăng 585,7% về trị giá, đạt xấp xỉ 1,4 
nghìn tấn, trị giá 2,25 triệu USD. Thị phần cà phê 
của In-đô-nê-xi-a trong tổng lượng nhập khẩu của 
Pháp chiếm 4,31% trong tháng 1/2021, cao hơn 
nhiều so với 0,35% trong tháng 1/2020. 

Ngược lại, Pháp giảm mạnh nhập khẩu cà phê 
từ Việt Nam, mức giảm 65,4% về lượng và giảm 
66,9% về trị giá so với tháng 1/2020, đạt 1,3 nghìn 
tấn, trị giá 2,12 triệu USD. Thị phần cà phê của  

Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp 
chiếm 4,04% trong tháng 1/2021, thấp hơn nhiều 
so với 11,63% trong tháng 1/2020. 

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Pháp, 
nhiều khả năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
sang Pháp sẽ vẫn gặp khó khăn trong thời gian 
tới. Bên cạnh đó, nhập khẩu cà phê của Pháp có 
sự chuyển dịch mạnh mẽ. Pháp giảm nhập khẩu 
dạng thô, tăng nhập khẩu dạng đã chế biến. Do đó, 
khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam tại Pháp 
trong năm 2021 sẽ thấp hơn so với các thị trường 
khác như Bra-xin hay các thị trường nội khối EU.

10 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Pháp trong tháng 1/2021

Thị trường 
 Tháng 1/2021 So với tháng 1/2020 (%) Thị phần tính theo lượng (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá Tháng 1/2021 Tháng 1/2020
Tổng  32.166  247.354 -0,5 14,9 100,00 100,00
Bra-xin  5.298  11.137 6,3 -0,4 16,47 15,42
Thụy Sĩ  3.745  117.126 14,8 21,5 11,64 10,10
Hà Lan  3.517  23.923 2,0 12,1 10,93 10,67
Bỉ  3.451  15.820 1,4 13,5 10,73 10,53
Đức  2.715  27.577 -6,5 28,5 8,44 8,99
Pê-ru  2.049  6.704 36,2 49,8 6,37 4,65
Ý  1.673  11.588 12,7 -1,9 5,20 4,59
In-đô-nê-xi-a  1.387  2.249 1.138,5 585,7 4,31 0,35
Việt Nam  1.299  2.126 -65,4 -66,9 4,04 11,63
Ê-ti-ô-pi-a  1.000  2.999 -7,4 -3,8 3,11 3,34
Thị trường khác  6.032  26.105 -5,4 4,8 18,75 19,73

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 
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Nhu cầu tiêu thụ hạt điều toàn cầu dự kiến sẽ đạt 13,48 tỷ USD vào năm 2024.

Quý I/2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 108 nghìn tấn, trị giá 634 triệu USD, tăng 
13,2% về lượng, nhưng giảm 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga năm 2020 giảm do nước này 
tăng nhập khẩu từ thị trường Bê-la-rút.

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU

THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU THẾ GIỚI

- Nhu cầu tiêu thụ hạt điều toàn cầu đạt 9,94 
tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến sẽ đạt 13,48 tỷ 
USD vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng bình quân 
là 5,2% trong giai đoạn 2018 - 2024. Nhận định 
trên dựa vào nhu cầu thị trường tăng đối với đồ ăn 
nhẹ lành mạnh, trong đó nhu cầu ngày càng tăng 
từ các nước châu Âu và số lượng các cơ sở chế biến 
chính ở châu Phi tăng. 

Ngày nay, người tiêu dùng ưa chuộng các sản 
phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Hạt điều đã trở 
nên phổ biến trên toàn thế giới nhờ lợi ích đối với 
sức khỏe. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp 
chí Dinh dưỡng Anh cho thấy, nguy cơ mắc bệnh 
tim mạch vành có thể thấp hơn 37% ở những 
người tiêu thụ các loại hạt nhiều hơn 4 lần/tuần, 
so với những người không bao giờ hoặc không 
thường xuyên tiêu thụ các loại hạt. Do đó, hạt điều 
có thể được sử dụng trong sản xuất các thanh bánh 
snack, thay vì sử dụng sô cô la có hàm lượng calo 
cao. Thời gian gần đây, sữa hạt điều cũng được sử 
dụng nhiều hơn. Hạt điều được sử dụng làm các 

sản phẩm thay thế sữa, như: sữa hạt điều, pho mát 
làm từ hạt điều, nước sốt kem làm từ hạt điều và 
kem chua.

Các loại hạt điều được sử dụng phổ biến trên thị 
trường là WW180, WW210, WW240 và WW320. 
Hiện Bờ Biển Ngà chủ yếu xuất khẩu nhân hạt điều 
trắng sang châu Âu, Hoa Kỳ và Ca-na-đa. Tuy nhiên, 
hạt điều nhân trắng phải hoàn toàn không bị nhiễm 
bệnh, côn trùng phá hoại hoặc nấm mốc. 

– Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, năm 2020 xuất khẩu hạt điều (HS 
080131, 080132 ) của Mô-dăm-bích đạt xấp xỉ 
47,7 nghìn tấn, trị giá 73,69 triệu USD, tăng 37,7% 
về lượng, nhưng giảm 15,5% về trị giá so với năm 
2019. Trong đó, Mô-dăm-bích xuất khẩu hạt điều 
sang Việt Nam đạt 20,5 nghìn tấn, trị giá 27,95 
triệu USD, tăng 101,2% về lượng và tăng 40,5% về 
trị giá; sang Ấn Độ đạt 20,1 nghìn tấn, trị giá 25,61 
triệu USD, tăng 21,1% về lượng và tăng 12,9% về 
trị giá so với năm 2019. 
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GIÁ XUẤT KHẨU BÌNH QUÂN HẠT ĐIỀU THÁNG 3/2021 TĂNG SO VỚI THÁNG 2/2021

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều tháng 3/2021 
đạt 41 nghìn tấn, trị giá 240 triệu USD, tăng 86,5% 
về lượng và tăng 88,2% về trị giá so với tháng 
2/2021, so với tháng 3/2020 giảm 6,8% về lượng 
và giảm 22,5% về trị giá. Tính chung quý I/2021, 
xuất khẩu hạt điều ước đạt 108 nghìn tấn, trị giá 
634 triệu USD, tăng 13,2% về lượng, nhưng giảm 
5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều trong tháng 
3/2021 ước đạt 5.854 USD/tấn, tăng 0,9% so với 
tháng 2/2021, nhưng giảm 16,9% so với tháng 
3/2020. Tính chung quý I/2021, giá xuất khẩu 
bình quân hạt điều ước đạt 5.862 USD/tấn, giảm 
16,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 
xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 
2/2021 đạt gần 22 nghìn tấn, trị giá 127,54 triệu 
USD, giảm 16,4% về lượng và giảm 31,7% về trị giá 

so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu hạt điều đạt 67,2 nghìn tấn, trị 
giá 394,2 triệu USD, tăng 30,3% về lượng và tăng 
8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Hoa Kỳ,  
Trung Quốc, Hà Lan, Ca-na-đa, Đức tăng.

5 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường
Tháng 2/2021 So với tháng 2/2020 

(%) 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 
2020 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng 

(tấn)
Trị giá  

(nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng 21.983 127.545 -16,4 -31,7 67.185 394.190 30,3 8,5
Hoa Kỳ 6.228 34.008 -37,9 -53,2 17.999 99.067 0,4 -21,5
Trung Quốc 2.139 15.534 258,3 235,6 9.138 66.342 213,1 206,1
Hà Lan 2.544 9.674 -13,7 -56,2 8.281 37.281 46,2 -13,0
Ca-na-đa 948 7.745 4,9 15,8 2.466 18.041 62,3 56,4
Đức 907 5.579 -18,0 -26,3 2.435 14.539 13,6 -4,8
Thị trường khác 9.217 55.005 -14,0 -24,8 26.866 158.920 25,7 9,0

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

Chủng loại hạt điều xuất khẩu

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nhiều chủng 

loại hạt điều tăng so với cùng kỳ năm 2020, như: 
W320, W240, W180, DW, W450, W210. Đáng chú 
ý, xuất khẩu hạt điều loại W180 và DW tăng mạnh.

Chủng loại hạt điều xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021

Chủng loại 
 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá 
(nghìn USD)

 Giá XKBQ  
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá XKBQ

W320  28.295  164.784  5.824 29,5 -0,1 -22,9
W240  9.117  60.954  6.686 17,2 -7,6 -21,1
WS/WB  3.363  12.983  3.861 -7,4 -25,5 -19,5
LP  2.991  8.771  2.932 -22,4 -51,3 -37,2
W180  1.637  13.758  8.406 416,2 334,8 -15,8
DW  1.383  7.120  5.147 311,6 207,2 -25,4
W450  1.620  9.158  5.652 45,4 14,6 -21,2
SP  764  1.846  2.416 -0,4 -30,8 -30,5
W210  332  2.715  8.177 54,9 36,6 -11,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA NGA TRONG NĂM 2020 VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, nhập khẩu hạt điều của Nga giai đoạn 
2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 22,1%/năm 
(tính theo lượng), từ 5,1 nghìn tấn trong năm 
2016, lên 10,7 nghìn tấn trong năm 2020. Nếu tính 

theo trị giá, nhập khẩu hạt điều của Nga giai đoạn 
2016 – 2020 tăng trưởng bình quân 22,54 %/năm, 
từ 26,52 triệu USD trong năm 2016, lên 45,2 triệu 
USD trong năm 2020.

Nga nhập khẩu hạt điều trong giai đoạn 2016 – 2020

(ĐVT: tấn)
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Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 
nhập khẩu hạt điều của Nga giảm so với năm 2019, 
nhưng vẫn cao hơn so với các năm trước đó. Theo 
số liệu thống kê từ Trung tâm thương mại Quốc tế, 
nhập khẩu hạt điều của Nga trong năm 2020 đạt 
10,7 nghìn tấn, trị giá 45,2 triệu USD, giảm 8% về 
lượng và giảm 34,4% về trị giá so với năm 2019. 

Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho 
Nga trong năm 2020, lượng nhập khẩu đạt xấp xỉ 
6 nghìn tấn, trị giá 37,65 triệu USD, giảm 15,7% về 
lượng và giảm 34,8% về trị giá so với năm 2019. 
Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng 
nhập khẩu của Nga chiếm 55,66% trong năm 2020, 
thấp hơn so với 60,73% trong năm 2019. 

Năm 2020, nhập khẩu hạt điều của Nga từ  
Bê-la-rút đạt 4,4 nghìn tấn, trị giá 4,6 triệu USD, 
tăng 11,9% về lượng, nhưng giảm 16,1% về 
trị giá so với năm 2019. Thị phần hạt điều của  
Bê-la-rút trong tổng lượng nhập khẩu của Nga 
chiếm 40,72% trong năm 2020, cao hơn nhiều so 
với 33,48% trong năm 2019. 

Như vậy có thể thấy, ngành hạt điều của  
Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh với ngành điều 
Bê-la-rút tại thị trường Nga. Do đó, để gia tăng giá 
trị và giữ vững thị phần hạt điều tại Nga, ngành hạt 
điều Việt Nam cần nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng 
của người dân Nga, đồng thời nâng cao chất lượng 
sản phẩm.

5 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Nga trong năm 2020

Thị trường
 Năm 2020 So với năm 2019 (%) Thị phần tính theo lượng (%)

 Lượng (tấn)  Trị giá (nghìn 
USD) Lượng Trị giá Năm 2020 Năm 2019

Tổng  10.723  45.207 -8,0 -34,4 100,00 100,00

Việt Nam  5.968  37.656 -15,7 -34,8 55,66 60,73

Bê-la-rút  4.366  4.600 11,9 -16,1 40,72 33,48

Mô-dăm-bích  116  757 -46,0 -60,2 1,08 1,84

Ấn Độ  116  1.041 -34,1 -38,8 1,08 1,51

Ni-giê-ri-a  98  780 -58,8 -57,3 0,91 2,04

Thị trường khác  59  373 28,3 41,3 0,55 0,39

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế 

(*) Ghi chú: HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ 
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 Mê-hi-cô: Theo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông nghiệp (Sader) của Mê-hi-cô, 
năm 2020 sản lượng chuối của Mê-hi-cô đạt 
2,47 triệu tấn, tăng 2,9% so với năm 2019. 
Mê-hi-cô là nước sản xuất chuối lớn thứ 12 
trên thế giới.

Mê-hi-cô xuất khẩu 30% sản lượng 
chuối tới 43 thị trường trong năm 2020. Các 
thị trường xuất khẩu chính của Mê-hi-cô là 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Nga, Ý và 
Niu Di-lân.

Đáng chú ý, trong năm 2020 Mê-hi-cô 
đã vận chuyển những lô hàng chuối đầu 
tiên đến Trung Quốc vào tháng 1/2020.  
Trung Quốc là quốc gia có dân số hơn 1,3 tỷ 
người và là một thị trường tiềm năng đối với 
trái chuối của Mê-hi-cô.

Trung Quốc: Theo freshplaza.com, 
Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ chuối 
lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ. Chuối 
là loại trái cây nhiệt đới có khối lượng thương 
mại lớn nhất trên thế giới. Chuối được trồng 
ở hơn 130 quốc gia, trong đó Châu Á là khu 
vực sản xuất và tiêu thụ lớn nhất thế giới. Mỹ 
Latinh là khu vực xuất khẩu chuối chính của 
thế giới, chiếm khoảng 3/4 sản lượng xuất 
khẩu toàn cầu.

Trong những năm gần đây, diện tích 
và sản lượng thu hoạch chuối ở Trung Quốc 
giảm dần qua từng năm. Do chuối bị héo rũ thường 
xuyên, chi phí sản xuất cao và ảnh hưởng của việc 
sử dụng đất đối với các loại cây trồng khác, nên 
diện tích thu hoạch và sản lượng đều giảm mặc 
dù thị trường tiêu thụ tốt hơn. Khối lượng nhập 
khẩu chuối của Trung Quốc đã tăng lên qua từng 
năm, với hơn một nửa lượng chuối Trung Quốc 
nhập khẩu là từ thị trường Phi-líp-pin. Chuối nhập 
khẩu ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng 
vì chất lượng cao, chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ 
từ trung cấp đến cao cấp ở Trung Quốc. Trong năm 

2019, do nguồn cung chuối trong nước thiếu hụt, 
Trung Quốc nhập khẩu từ ba nguồn cung chính là 
Phi-líp-pin chiếm 53,3% tổng lượng nhập khẩu 
chuối; tiếp theo là Ê-cu-a-đo chiếm 23,7% và  
Việt Nam chiếm 14,3%.

Chuối trồng ở Trung Quốc chủ yếu để tiêu 
thụ trong nước. Đồng thời, do chi phí sản xuất cao, 
chất lượng thấp nên sản lượng xuất khẩu không 
lớn. Xuất khẩu chuối của Trung Quốc chủ yếu tới 
thị trường Hồng Kông, Macao và một số quốc gia 
lân cận.

Sản lượng chuối của Mê-hi-cô trong năm 2020 tăng 2,9% so với năm 2019.

Chuối nhập khẩu ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng vì chất lượng cao.

 Thị phần hàng rau củ của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của thị trường Đài Loan tăng 
mạnh. Xuất khẩu hàng rau quả trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 944 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng 
kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM
Theo ước tính, trong tháng 3/2021 trị giá 

xuất khẩu hàng rau quả đạt 380 triệu USD, tăng 
6,3% so với tháng 3/2020. Tính chung trong 3 
tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả ước 
đạt 944 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 
2020. Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của 
Việt Nam vẫn diễn ra khá sôi động trong 3 tháng 
đầu năm 2021. Kết quả đạt được nhờ việc kiểm 
soát tốt tình hình dịch bệnh, nên hoạt động xuất 

khẩu không bị gián đoạn. Với tốc độ tăng trưởng 
như hiện tại, triển vọng xuất khẩu hàng rau quả 
của Việt Nam nhiều kỳ vọng tăng trưởng trong thời  
gian tới.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 
trong tháng 2/2021 xuất khẩu hàng rau quả đạt 
254,8 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng 2/2020. 
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu 
hàng rau quả đạt 564,1 triệu USD, tăng 6% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam qua các tháng giai đoạn năm 2019 - 2021 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Hàng rau quả xuất khẩu chủ yếu tới thị trường 

Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021, đạt 
352,83 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 
2020, chiếm 62,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng 
rau quả của Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc tăng mạnh là do nhu cầu tiêu thụ tăng 
mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tiếp theo hàng rau quả còn xuất khẩu tới các 

thị trường khác trong 2 tháng đầu năm 2021 như: 
Hoa Kỳ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đáng chú 
ý là trị giá xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường  
Đài Loan, Úc và Ma-lai-xi-a tăng rất mạnh. Trị giá 
xuất khẩu sang thị trường Đài Loan đạt 12,87 triệu 
USD, tăng 43,1%; thị trường Úc đạt 11,9 triệu USD, 
tăng 30,6%; thị trường Ma-lai-xi-a đạt 9,2 triệu 
USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường xuất khẩu hàng rau quả trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường
Tháng 

2/2021 
(nghìn USD)

So với tháng 
2/2020 (%)

2 tháng 
năm 2021 

(nghìn USD)

So với 2 
tháng năm 
2020 (%)

Tỷ trọng 2 tháng  (%)

Năm 2021 Năm 2020

Tổng 254.797 1,7  564.093 6,0 100,0 100,0
Trung Quốc 170.158 30,7  352.826 17,5 62,5 56,5
Hoa Kỳ 10.245 -12,0  23.418 3,7 4,2 4,2
Thái Lan 5.994 -71,6  22.171 -37,1 3,9 6,6
Nhật Bản 7.600 -34,4  18.130 -13,9 3,2 4,0
Hàn Quốc 7.606 -51,9  16.867 -37,9 3,0 5,1
Đài Loan 3.842 -29,6  12.869 43,1 2,3 1,7
Úc 5.635 23,9  11.902 30,6 2,1 1,7
Hà Lan 4.283 -38,0  9.335 -17,6 1,7 2,1
Ma-lai-xi-a 4.130 -0,7  9.224 32,5 1,6 1,3
Nga 4.459 -6,6  8.852 7,5 1,6 1,5
Thị trường khác 30.846 -10,0  78.499 -3,0 13,9 15,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HÀNG RAU CỦ (MÃ HS 07) CỦA THỊ TRƯỜNG  
ĐÀI LOAN 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Đài Loan, nhập khẩu hàng rau củ (mã HS 
07) của thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 

2021 đạt 45,18 nghìn tấn, trị giá 45,1 triệu USD, 
tăng 37,1% về lượng và tăng 37,7% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Thị trường Đài Loan nhập khẩu hàng rau củ (mã HS 07) qua các tháng năm 2020 – 2021 
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Cơ quan Hải quan thị trường Đài Loan

 Về thị trường: Thị trường Đài Loan nhập khẩu 
hàng rau từ Việt Nam với lượng chiếm tỷ trọng cao 
nhất với 16,1% tổng lượng nhập khẩu, tăng 10,6 
điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Trong 2 
tháng đầu năm 2021, lượng và trị giá nhập khẩu hàng 
rau củ từ Việt Nam tăng rất mạnh đạt 7,29 nghìn tấn, 
trị giá 5,5 triệu USD, tăng 296,4% về lượng và tăng 
197,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Ác-hen-ti-na là thị trường cung cấp hàng rau 
củ lớn thứ 2 về lượng cho thị trường Đài Loan trong 

2 tháng đầu năm 2021, đạt 6,62 nghìn tấn, trị giá 14 
triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 62,5% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ 
thị trường này giảm 4,5 điểm phần trăm so với cùng 
kỳ năm 2020.

Tiếp theo thị trường Đài Loan nhập khẩu 
hàng rau củ từ một số thị trường khác cũng tăng 
rất mạnh trong 2 tháng đầu năm 2021 như:  
Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Niu Di-lân.

Thị trường Đài Loan nhập khẩu hàng rau củ (mã HS 07) trong 2 tháng đầu năm 2021

Thị trường
2 tháng năm 2021

So với cùng kỳ năm 2020 
(%)

Tỷ trọng theo lượng 2 tháng 
(%)

Lượng (Tấn)
Trị giá 

(Nghìn USD)
Lượng Trị giá Năm 2021 Năm 2020

Tổng  45.179 45.114 37,1 37,7 100,0 100,0

Việt Nam  7.287 5.501 296,4 197,8 16,1 5,6

Ác-hen-ti-na  6.616 13.996 5,2 62,5 14,6 19,1

Nhật Bản  5.959 4.938 140,2 73,4 13,2 7,5

Hàn Quốc  5.925 2.152 139,5 94,9 13,1 7,5

Trung Quốc  5.207 5.398 11,5 23,7 11,5 14,2

Hoa Kỳ  5.131 2.925 -24,3 -24,8 11,4 20,6

Canada  2.384 1.031 -4,2 -14,1 5,3 7,5

Thái Lan  1.805 3.074 -6,8 -21,6 4,0 5,9

Úc  762 627 24,9 42,2 1,7 1,9

Niu Di-lân  746 642 189,1 153,8 1,7 0,8

Thị trường khác  3.355 4.830 6,8 12,4 7,4 9,5

Nguồn: Cơ quan Hải quan thị trường Đài Loan
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Về chủng loại: Trong cơ cấu chủng loại hàng 
rau củ thì hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại 
rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh (mã HS 
0703) là chủng loại nhập khẩu chính của thị trường 
Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2021, với lượng 
chiếm 30,2% tổng lượng nhập khẩu. Ác-hen-ti-na 
và Nhật Bản là 2 thị trường cung cấp chính chủng 
loại này cho thị trường Đài Loan.

Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ 
bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh  

(mã HS 0704) là chủng loại nhập khẩu lớn thứ 2 
của thị trường Đài Loan. Đây cũng là chủng loại 
đạt tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu chủng 
loại hàng rau nhập khẩu của thị trường Đài Loan.  
Việt Nam và Hàn Quốc là hai thị trường cung cấp 
chính chủng loại này cho thị trường Đài Loan. 
Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 
48,3% và nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 48,16% 
tổng lượng (mã HS 0704) nhập khẩu trong 2 tháng 
đầu năm 2021.

Chủng loại hàng rau củ (mã HS 07) thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 
2 tháng đầu năm 2021

Mã HS
2 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ năm 2020(%) Tỷ trọng theo lượng 2 tháng 

(%)

Lượng (Tấn) Trị giá (Nghìn 
USD) Lượng Trị giá Năm 2021 Năm 2020

Tổng 45.179  45.114 37,1 37,7 100,0 100,0

0703  13.625  18.019 26,7 56,7 30,2 32,6

0704  12.203  4.115 244,3 178,4 27,0 10,8

0713  5.213  3.613 -17,4 -17,6 11,5 19,2

0701  4.288  2.155 8,7 18,1 9,5 12,0

0710  4.018  4.159 22,6 34,0 8,9 9,9

0709  1.730  3.409 -4,1 -18,0 3,8 5,5

0714  1.730  3.105 44,8 28,7 3,8 3,6

0712  1.494  5.954 51,2 74,9 3,3 3,0

0706  714  365 -19,6 -2,1 1,6 2,7

0705  101  158 690,4 829,4 0,2 0,0

Loại khác  62  62 -73,7 -48,3 0,1 0,7

Nguồn: Cơ quan Hải quan thị trường Đài Loan
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Trong tháng 3/2021, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ có xu hướng tăng mạnh so với cuối tháng 
2/2021.

Trong tháng 3/2021, giá lợn hơi có xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do nhu cầu 
tiêu thụ thịt lợn giảm.

THỊ TRƯỜNG THỊT

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Trong tháng 3/2021, giá lợn nạc tại Chicago, 

Hoa Kỳ có xu hướng tăng mạnh so với cuối tháng 
2/2021. Ngày 29/3/2021, giá lợn nạc tại Chicago, 
Hoa Kỳ giao kỳ hạn tháng 4/2021 dao động ở mức 
100,8 UScent/lb, tăng 15,3% so với cuối tháng 

2/2021 và tăng 86,7% so với cùng kỳ năm 2020. 
Giá lợn tại Hoa Kỳ tăng mạnh là do nhu cầu thịt 
lợn tăng mạnh và nguồn cung lợn hơi thắt chặt, 
giá lợn xuất chuồng dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong  
năm 2021.

Diễn biến giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 4/2021 tại Hoa Kỳ từ đầu năm 2021 đến nay 

(ĐVT: UScent/lb)

Nguồn: cmegroup.com
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Nhu cầu thịt lợn tại Hoa Kỳ tăng mạnh khi 
chuỗi nhà hàng mở cửa trở lại sau các hạn chế do 
đại dịch Covid-19 và khi thời tiết ấm dần khiến có 
nhiều người muốn tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), quy mô 
chăn nuôi gia súc của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng 
trong năm 2021 do các nhà sản xuất mở rộng sản 
xuất để hưởng lợi từ giá thịt bò nội địa ở mức cao. 
Thương mại điện tử, logistics chuỗi lạnh và thay 
đổi sở thích của người tiêu dùng là các động lực 
quan trọng trong tăng tiêu dùng thịt lợn tại các 
thành phố cấp 1 của Trung Quốc.

Sản xuất thịt lợn của Trung Quốc trong năm 
2021 dự báo tăng 15%, sau khi ghi nhận mức thấp 
kỷ lục trong năm 2020 nhờ các công ty lớn mở 
rộng sản xuất trong 2 năm vừa qua. Tuy nhiên, mặc 
dù mở rộng sản xuất trong năm 2021, sản lượng 
thịt lợn của Trung Quốc vẫn ở mức thấp hơn so với 
trước khi bùng phát dịch tả lợn, dẫn đến giá thịt 
lợn tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Nhập 
khẩu thịt lợn năm 2021 của Trung Quốc dự báo đạt 
4,5 triệu tấn do người tiêu dùng ngày càng chấp 
nhận thịt lợn mát hoặc đông lạnh.

Theo USDA, lượng lợn giết mổ tại Trung Quốc 
trong năm 2021 ước đạt gần 600 triệu con. Hoạt 
động sản xuất được thúc đẩy bởi các công ty lớn 
tập trung hóa sản xuất, hiện đại hóa cơ sở vật 
chất và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. 
Tuy nhiên, dịch bệnh ở động vật và năng suất 
lợn nái thấp sẽ tạo ra các vấn đề cho đàn lợn của  
Trung Quốc với khả năng kìm hãm mở rộng sản xuất.

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, 
sản lượng lợn hơi của Trung Quốc đang trên đà 
phục hồi ổn định, đàn lợn của nước này giữ vững 

ở mốc hơn 400 triệu con. Từ đầu năm 2021 đến 
nay, số lượng lợn nái sinh sản và lượng lợn hơi 
xuất chuồng tăng đã góp phần làm giảm giá thịt lợn 
tại thị trường nước này. Số lượng lợn nái sinh sản 
toàn Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2/2021 
tăng lần lượt 1,1% và 1% so với tháng trước và 
tăng lần lượt 35% và 34,1% so với cùng kỳ năm 
2020. Cuối tháng 2/2021, tổng đàn lợn nái sinh 
sản tương đương 95% tổng lượng cuối năm 2017, 
trong khi đàn lợn hơi vẫn ở mức trên 400 triệu 
con. Nếu tính đến các yếu tố như sản lượng lợn hơi 
sớm phục hồi, số lượng lợn con... dự kiến   số lượng 
lợn hơi xuất chuồng trong nửa đầu năm 2021 của 
Trung Quốc sẽ tăng khoảng 65% so với cùng kỳ 
năm 2020. Cùng với việc tháng 3 và tháng 4 là mùa 
thấp điểm của việc tiêu thụ thịt lợn tại nước này, 
giá thịt lợn trên thị trường dự kiến   sẽ có khả năng 
còn giảm hơn nữa.

Theo thông tin từ Merco Press, xuất khẩu thịt 
lợn tươi và đông lạnh của Bra-xin trong tháng 
2/2021 đạt 81,1 nghìn tấn, trị giá 185,7 triệu USD, 
tăng 20,3% về lượng và tăng 19,9% về kim ngạch 
so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 
2021, tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của Bra-xin 
đạt 144,2 nghìn tấn, trị giá 332,2 triệu USD, tăng 
6,12% về lượng và tăng 4,1% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do nhu cầu của 
thị trường châu Á và Nam Mỹ tăng mạnh. Tháng 
2/2021, Trung Quốc là thị trường lớn xuất khẩu 
thịt lợn của Bra-xin, với lượng xuất khẩu đạt 41,6 
nghìn tấn, tăng 34% so với tháng 2/2020; xuất 
khẩu sang Chi-lê đạt 4,5 nghìn tấn, tăng 73,5%;  
Ác-hen-ti-na đạt 2 nghìn tấn, tăng 15% so với 
tháng 2/2020.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trong tháng 3/2021, giá lợn hơi có xu hướng 
giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do nhu 
cầu tiêu thụ thịt lợn giảm. Hiện giá lợn sống dao 
động trong khoảng 71.000 – 77.000 đồng/kg, giảm 
1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 2/2021. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng số 
bò tính đến cuối tháng 3/2021 ước tăng 4,4% so 
với cùng thời điểm năm 2020; tổng số trâu giảm 
2,3%; tổng số lợn tăng 11,6%; tổng đàn gia cầm 
tăng 8,3%. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 
trong quý I/2021 đạt 32,2 nghìn tấn, tăng 0,7%; 
sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 120,7 nghìn 
tấn, tăng 4,8%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 
đạt 1.018,8 nghìn tấn, tăng 7,5%; sản lượng thịt 
gia cầm hơi xuất chuồng đạt 513,6 nghìn tấn, tăng 
5,2%; sản lượng sữa bò tươi đạt 270,1 nghìn tấn, 
tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 25/2/2021, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 255/QĐ-TTg phê duyệt Kế 
hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 
2021 - 2025. Theo kế hoạch, phát triển chăn nuôi 
lợn với các giống cao sản theo hướng trang trại 
công nghiệp; tăng đàn lợn chăn nuôi theo hướng 
hữu cơ, an toàn sinh học; phát triển các giống lợn 
bản địa có giá trị kinh tế cao. Tổng đàn lợn khoảng 
28 - 28,5 triệu con, trong đó đàn lợn nái từ 2,8 - 
2,9 triệu con; đàn lợn được nuôi trang trại, công 
nghiệp chiếm trên 50%. Phát triển hệ thống quản 
lý đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hệ thống 
giết mổ công nghiệp hiện đại, bảo đảm an toàn dịch 
bệnh và an toàn thực phẩm gắn với vùng chăn nuôi 

tập trung.

Chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi, hướng tới giảm 
tỷ trọng đàn lợn, tăng tỷ trọng đàn gia cầm và gia 
súc ăn cỏ. Đến năm 2025, sản lượng thịt xẻ các loại 
đạt từ 5 - 5,5 triệu tấn, trong đó: Thịt lợn chiếm 
từ 63 - 65%, thịt gia cầm chiếm từ 26 - 28%, thịt 
gia súc ăn cỏ chiếm từ 8 - 10%; tỷ trọng gia súc và 
gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt 
tương ứng khoảng 60% và 40%; tỷ trọng thịt gia 
súc, gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng 
thịt từ 25 - 30%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình 
quân từ 4 - 5%/năm, giá trị gia tăng bình quân từ 
3,5 - 4,5%/năm. Phát triển chăn nuôi theo hướng 
công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi 
tuần hoàn ở cả quy mô trang trại và hộ chăn nuôi 
chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn 
dịch bệnh, thân thiện với môi trường.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải 
quan, tháng 2/2021, Việt Nam nhập khẩu 8,64 
nghìn tấn thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 
(mã HS 0203), trị giá 21,06 triệu USD, tăng 13,9% 
về lượng và tăng 23,7% về trị giá so với tháng 
2/2020. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam 
nhập khẩu 18,89 nghìn tấn thịt lợn, trị giá 45,39 
triệu USD, tăng 88,7% về lượng và tăng 107,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Nga là 
thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam 
trong 2 tháng đầu năm 2021 với 11,22 nghìn tấn, 
trị giá 30,27 triệu USD, tăng tới 6.351% về lượng 
và tăng 5.186% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh cho Việt Nam  
(ĐVT: % tính theo lượng)

2 tháng đầu năm 2020 2 tháng đầu năm 2021

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

Trong tháng 2/2021, Việt Nam xuất khẩu được 
1,27 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 4,43 
triệu USD, giảm 17,7% về lượng và giảm 24,9% về 

trị giá so với tháng 1/2021. Thịt và các sản phẩm 
thịt được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường 
Hồng Kông, Hàn Quốc.
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Theo Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi và đánh cá Ắc-hen-ti-na, sản lượng tôm đỏ đánh bắt của Ắc-hen-ti-na 
trong tháng 2/2021 giảm 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường cá ngừ vằn tại Thái Lan tháng 3/2021 ổn định.

Quý 1/2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 422,3 nghìn tấn, trị giá 1,687 tỷ USD, tăng 
4,77% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần thủy sản Việt Nam tính theo trị giá trong tổng nhập khẩu của Đức tăng từ mức 6,3% trong 
tháng 1/2020, lên 8,5% trong tháng 1/2021.

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
- Ắc-hen-ti-na: Theo Bộ Nông nghiệp, chăn 

nuôi và đánh cá Ắc-hen-ti-na, sản lượng tôm 
đỏ đánh bắt của Ắc-hen-ti-na trong tháng 
2/2021 đạt 9.529 tấn, giảm 22% so với cùng kỳ  
năm 2020. 

Trong 10 ngày đầu tháng 3/2021, sản lượng 
tôm đỏ đánh bắt đạt khoảng 1.308 tấn, chiếm 13% 
tổng sản lượng tôm đánh bắt trong tháng 3/2020.

- Thái Lan: Thị trường cá ngừ vằn tại Thái Lan 
tháng 3/2021 ổn định. Giá cá ngừ vằn nguyên 
con đông lạnh cỡ >1,8kg/con được chào bán ở 
mức 1.400 USD/tấn.  Hoạt động giao dịch trên thị 
trường ở mức thấp do hầu hết các nhà sản xuất 
đồ hộp Thái Lan không quan tâm đến mức giá 
thu mua cá, do đang đấu giá ở mức thấp hơn 100  
USD/tấn.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN
Tháng 3/2021, xuất khẩu thủy sản của  

Việt Nam ước đạt 170 nghìn tấn, trị giá 685 triệu 
USD, tăng 7,94% về lượng và tăng 8,9% về trị giá 
so với tháng 3/2020. Tính chung quý 1/2021, xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 422,3 nghìn 
tấn, trị giá 1,687 tỷ USD, tăng 4,77% về lượng và 
tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng 
cục Hải quan, tháng 2/2021 xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam đạt 96,2 nghìn tấn, trị giá 392,6 triệu 
USD, giảm 22,7% về lượng và giảm 21,8% về trị 
giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu 
thủy sản của cả nước đạt 252,3 nghìn tấn, trị giá 1 
tỷ USD, tăng 2,7% về lượng, nhưng giảm 0,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cá 
tra, basa và cá đông lạnh của Việt Nam giảm, 
xuất khẩu tôm các loại ổn định, trong khi xuất 
khẩu chả cá, mực các loại, cá khô, cá đóng hộp 
tăng mạnh.

Tháng 2/2021, tôm là mặt hàng thủy sản 
xuất khẩu lớn nhất về kim ngạch và lớn thứ 2 

về lượng, đạt 17,1 nghìn tấn, trị giá 155,99 triệu 
USD, giảm 18,3% về lượng và giảm 19,3% về trị giá 
so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu tôm các loại đạt 42,4 nghìn tấn, trị 
giá 376 triệu USD, tăng 0,1% về lượng, nhưng giảm 
1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu cá tra, cá basa tháng 2/2021 đạt 38,4 
nghìn tấn, trị giá 75 triệu USD, giảm 29,3% về lượng 
và giảm 30,9% về trị giá so với tháng 2/2020. Tính 
chung 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cá tra, 
basa của cả nước đạt 101,5 nghìn tấn, trị giá 201,3 
triệu USD, giảm 2,4% về lượng và giảm 4% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tháng 2 và 2 tháng năm 2021

Mặt hàng
Tháng 2/2021 So với tháng 

2/2020 (%) 2 tháng năm 2021 So với cùng kỳ 
năm 2021 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng 

(tấn)
Trị giá 

(nghìn USD) Lượng Trị giá

Tổng 96.224 392.624 -22,7 -21,8 252.344 1.002.426 2,7 -0,2

Tôm các loại 17.107 155.987 -18,3 -19,3 42.436 376.019 0,1 -1,2

Cá tra, basa 38.374 75.019 -29,3 -30,9 101.455 201.285 -2,4 -4,0

Cá đông lạnh 8.977 43.009 -46,7 -30,8 26.248 121.651 -22,9 -2,4

Cá ngừ các loại 9.926 42.371 -7,0 -21,8 19.873 85.918 6,1 -8,5

Chả cá 7.216 15.439 12,0 12,8 23.266 49.943 40,6 44,6

Mực các loại 2.411 12.801 -15,3 -24,2 6.178 35.029 11,2 0,6

Cá khô 3.192 10.490 27,5 -1,8 10.181 32.803 128,9 51,2

Bạch tuộc các loại 1.471 10.288 -19,5 -16,1 4.677 31.884 -0,5 5,5

Cá đóng hộp 3.130 6.747 25,5 22,7 5.398 13.098 40,1 40,4

Nghêu các loại 1.592 3.410 -36,1 -20,0 4.108 8.507 -14,6 -1,7

Trứng cá 215 3.280 21,6 13,5 385 6.064 -9,6 -8,9

Cua các loại 462 3.165 79,2 -30,7 1.179 11.060 8,1 -20,2

Ghẹ các loại 375 2.378 -41,9 -30,0 835 8.716 -16,2 36,7

Mặt hàng khác 1.777 8.241 -12,4 -17,1 6.124 20.449 50,7 -29,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA ĐỨC THÁNG 1/2021 VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 
nhập khẩu thủy sản của Đức tháng 1/2021 đạt 
201,4 triệu USD, giảm 26% so với tháng 1/2020. 
Na Uy, Trung Quốc và Hoa Kỳ là 3 thị trường cung 
cấp thủy sản lớn nhất cho Đức. Tháng 1/2021, 
nhập khẩu thủy sản của Đức từ 3 thị trường cung 
cấp lớn nhất giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn 
thứ 4 cho Đức trong tháng 1/2021, đạt 17,04 triệu 
USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
phần thủy sản Việt Nam tính theo trị giá trong tổng 
nhập khẩu của Đức tăng từ mức 6,3% trong tháng 
1/2020, lên 8,5% trong tháng 1/2021.

Thị trường ngoài khối EU cung cấp thủy sản cho Đức tháng 1/2021

Thị trường Tháng 1/2021 
(Nghìn USD)

Tháng 1/2020 
(Nghìn USD)

Tháng 1/2021 
so với tháng 
1/2020 (%)

Tỷ trọng tháng 
1/2021 (%)

Tỷ trọng tháng 
1/2020 (%)

Tổng 201.405 272.062 -26,0 100,0 100,0
Na Uy 39.788 46.424 -14,3 19,8 17,1
Trung Quốc 37.615 63.914 -41,1 18,7 23,5
Hoa Kỳ 19.863 31.031 -36,0 9,9 11,4
Việt Nam 17.036 17.246 -1,2 8,5 6,3
Nga 9.739 7.641 27,5 4,8 2,8
Thổ Nhĩ Kỳ 8.102 6.602 22,7 4,0 2,4
Ai-xơ-len 6.953 11.267 -38,3 3,5 4,1
Băng-la-đét 5.550 9.480 -41,5 2,8 3,5
Thái Lan 5.508 5.375 2,5 2,7 2,0
Ma Rốc 4.983 3.115 60,0 2,5 1,1
Ấn Độ 4.553 6.975 -34,7 2,3 2,6
Ê-cu-a-đo 4.548 5.868 -22,5 2,3 2,2
Phi-lip-pin 4.363 9.251 -52,8 2,2 3,4
Hôn-đu-rát 3.729 1.026 263,5 1,9 0,4
In-đô-nê-xi-a 2.780 2.105 32,1 1,4 0,8
Thị trường khác 26.295 44.742 -41,2 13,1 16,4

Nguồn: ITC
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Về chủng loại, tháng 1/2021, Đức tăng nhập 
khẩu mặt hàng tôm đã chế biến, bạch tuộc đã chế 
biến, cá mòi đã chế biến, trong khi nhập khẩu tôm 
đông lạnh, mực đông lạnh, cua đông lạnh, cá đông 
lạnh... giảm.

Trong đó, thị phần nhiều mặt hàng thủy sản của 

Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Đức tăng như: 
tôm chế biến không đựng trong hộp kín, bạch tuộc 
đã chế biến, mực đông lạnh, cua đông lạnh, cá đông 
lạnh, cá rô phi đông lạnh... Trong khi thị phần tôm 
đông lạnh, tôm chế biến đựng trong hộp kín, file cá 
da trơn đông lạnh... giảm.

Nhập khẩu các mặt hàng thủy sản chủ lực của Đức tháng 1/2021

Mã HS Mặt hàng

Nhập 
khẩu từ 

Việt Nam 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 

1/2020 
(%)

Tổng nhập 
khẩu của 

Đức (Nghìn 
USD)

So với 
tháng 

1/2020 
(%)

Tỷ trọng 
nhập khẩu 

từ Việt 
Nam tháng 

1/2021 
(%)

Tỷ trọng 
nhập khẩu 

từ Việt 
Nam tháng 

1/2020 
(%)

030617 Tôm đông lạnh 5.682 -14,4 32.248 -12,0 17,6 18,1
160521 Tôm chế biến 

không đựng 
trong hộp kín 

4.532 75,3 11.608 52,4 39,0 33,9

160529 Tôm chế biến 
đựng trong hộp 
kín

2.053 -18,2 13.880 43,7 14,8 26,0

030462 File cá da trơn 
đông lạnh

1.634 1,5 1.961 5,1 83,3 86,3

160414 Cá ngừ đã chế 
biến

1.131 -21,8 34.754 -10,2 3,3 3,7

030487 Cá ngừ file đông 
lạnh

565 -30,5 1.538 1,7 36,7 53,7

160554 Mực nang, mực 
ống chế biến

198 -32,4 3.254 -5,9 6,1 8,5

160555 Bạch tuộc đã chế 
biến

166 3.220,0 410 34,0 40,5 1,6

030743 Mực đông lạnh 141 33,0 2.503 -55,6 5,6 1,9
030614 Cua đông lạnh 136 100,0 280 -62,2 48,6 9,2
030389 Cá đông lạnh 73 461,5 469 -44,8 15,6 1,5
160413 Cá mòi đã chế 

biến
73 5.948 23,2 1,2 0,0

030111 Cá cảnh 61 -6,2 1.793 14,0 3,4 4,1
030499 Thịt cá đông lạnh 

(không bao gồm 
file

53 -19,7 7.054 94,2 0,8 1,8

030323 Cá rô phi đông 
lạnh

31 14,8 41 -53,9 75,6 30,3

030489 File cá đông lạnh 30 -90,2 7.108 -47,7 0,4 2,2
030541 Cá hồi Thái Bình 

Dương hun khói
25 34.936 -54,1 0,1 0,0

160419 Cá chế biến 20 -63,0 17.383 -22,5 0,1 0,2
160569 Động vật thủy 

sinh không 
xương sống đã 
chế biến

20 -42,9 248 30,5 8,1 18,4

030324 Cá da trơn đông 
lạnh

13 -71,7 18 -66,0 72,2 86,8

030752 Bạch tuộc đông 
lạnh

9 50,0 692 -51,2 1,3 0,4

Nguồn: ITC
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Trong tháng 2/2021, doanh số bán đồ nội thất và gia dụng của Hoa Kỳ giảm 3,8%  so với tháng 
1/2021, nhưng tăng 8,9% so với tháng 2/2020.

Năm 2020, tiêu thụ đồ nội thất văn phòng toàn cầu giảm, nhưng tiêu thụ thông qua kênh thương 
mại điện tử vẫn tăng với mức tăng hai con số.

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU 27 giảm.

Quý I/2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng 
kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,86 tỷ USD, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2020.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

Hoa Kỳ: Theo Furnituretoday.com, doanh 
số bán đồ nội thất và gia dụng của Hoa Kỳ tháng 
2/2021 đạt 11,01 tỷ USD, giảm 3,8% so với 
tháng 1/2021, nhưng vẫn tăng 8,9% so với tháng 
2/2020. Trong 3 tháng tính từ tháng 12/2020 đến 
hết tháng 2/2021, doanh số bán đồ nội thất và gia 
dụng tăng 8,4% so với 3 tháng từ tháng 12/2019 
đến hết tháng 2/2020, tăng 5,2% so với 3 tháng 
trước đó.

Thế giới: Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên 
cứu Công nghiệp (CSIL) Ý, ngành nội thất thế giới 
đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và 
mức tiêu thụ đồ nội thất văn phòng toàn cầu giảm 

mạnh trong năm 2020.

Tuy nhiên, do những hạn chế của đại dịch và 
sự phát triển của dịch vụ làm việc tại nhà, đã khiến 
kênh thương mại điện tử trong lĩnh vực đồ nội thất 
văn phòng phát triển rất nhanh trong thời gian gần 
đây. Trong khi tiêu thụ đồ nội thất văn phòng toàn 
cầu giảm vào năm 2020, thì tiêu thụ đồ nội thất văn 
phòng thông qua kênh thương mại điện tử lại tăng 
với tốc độ hai con số. Các nhà sản xuất văn phòng 
đang đầu tư mạnh vào thương mại điện tử và phần 
lớn trong số họ đã sử dụng kênh này trong năm 
2020, trong khi bình thường lĩnh vực thương mại 
điện tử chỉ chiếm chưa đến 5% doanh thu. 
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Theo ước tính, trị giá xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ trong tháng 3/2021 đạt 1,43 tỷ USD, tăng 
43,3% so với tháng 3/2020. Trong đó xuất khẩu 
sản phẩm gỗ ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 61,5% so với 
tháng 3/2020. Trong 3 tháng đầu năm 2021, trị giá 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,7 tỷ USD, 
tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,86 tỷ USD, tăng 
54,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Hầu hết các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất 
khẩu đều tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2021. 
Trong đó, đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất 
khẩu chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng trưởng 

mạnh nhất trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm 
gỗ xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đồ nội thất bằng 
gỗ đạt 1,6 tỷ USD, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 
2020. Tỷ trọng chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu 
gỗ và sản phẩm gỗ.

Tiếp theo là mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu đạt 
281,1 triệu USD, tăng 11% so  với cùng kỳ năm 
2020. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dăm gỗ thấp 
nhất so với các mặt hàng trong cơ cấu mặt hàng gỗ 
và sản phẩm gỗ xuất khẩu.

Ngoài ra, còn một số mặt hàng khác cũng được 
xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2021 như: Gỗ, 
ván và ván sàn, đồ gỗ mỹ nghệ, khung gương…

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Mặt hàng

Tháng 
2/2021 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 

2/2020 
(%)

2 tháng 
2021 

(Nghìn 
USD)

So với 
2 tháng 

2020 (%)

Tỷ trọng 2 tháng (%)

Năm 2021 Năm 2020

Tổng  899.072 21,3 2.208.373 42,0 100,0 100,0
Đồ nội thất bằng gỗ  636.482 27,6 1.614.728 53,9 73,1 67,4
Ghế khung gỗ  224.598 57,2  563.422 81,2 25,5 20,0
Đồ nội thất phòng khách 
và phòng ăn  203.513 24,6  504.057 47,8 22,8 21,9

Đồ nội thất phòng ngủ  131.793 1,4  349.002 26,9 15,8 17,7
Đồ nội thất nhà bếp  49.662 34,6  124.544 76,0 5,6 4,5
Đồ nội thất văn phòng  26.917 5,0  73.704 43,5 3,3 3,3

Dăm gỗ  146.473 20,2  281.079 11,0 12,7 16,3
Gỗ, ván và ván sàn  83.748 -1,3  227.042 26,4 10,3 11,5
Cửa gỗ  2.630 18,1  5.837 27,2 0,3 0,3
Đồ gỗ mỹ nghệ  1.516 18,9  4.132 27,4 0,2 0,2
Khung gương  329 78,7  740 37,2 0,0 0,0
Loại khác  27.893 -13,2  74.816 14,8 3,4 4,2

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ CỦA EU 27 VÀ THỊ PHẦN CỦA 
VIỆT NAM

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu 
(Eurostat), EU 27 nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
trong năm 2020 đạt 6,94 triệu tấn, trị giá 18,73 

tỷ Eur (tương đương 22,1 tỷ USD), tăng 0,2% về 
lượng và giảm 0,8% về trị giá so với năm 2019.

EU 27 nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường qua các tháng năm 2019 – 2020 

(ĐVT: tỷ Eur)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Eurostat

EU 27 nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị 
trường Ba Lan và Trung Quốc với lượng chiếm tỷ 
trọng cao nhất, trong đó nhập khẩu từ Ba Lan chiếm 
26,2%; Trung Quốc chiếm 11,8% tổng lượng nhập 
khẩu của EU 27 từ tất cả các thị trường.

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất 
bằng gỗ lớn thứ 13 cho EU 27, lượng nhập khẩu 
từ Việt Nam trong năm 2020 chỉ chiếm 1,9% tổng 

lượng nhập khẩu của EU 27 từ tất cả các thị trường. 
So với nhu cầu nhập khẩu thì lượng nhập khẩu từ 
Việt Nam vẫn còn quá thấp, vì vậy vẫn còn nhiều 
cơ hội để ngành công nghiệp đồ nội thất bằng gỗ 
đẩy mạnh xuất khẩu vào EU 27. Đặc biệt, trong 
bối cảnh dịch Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung 
toàn cầu, Hiệp định EVFTA sẽ là động lực thúc đẩy 
ngành gỗ của Việt Nam vào thị trường EU 27 trong 
thời gian tới.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho EU27 trong năm 2020

Thị trường

Năm 2020 So với năm 2019 (%) Tỷ trọng theo lượng (%)

Lượng
(nghìn 

tấn)

Trị giá 
(Triệu 
Eur)

Trị giá 
(Triệu  
USD)

Lượng Trị giá Năm 2020 Năm 2019

Tổng  6.940  18.725  22.095 0,2 -0,8 100,0 100,0
Ba Lan  1.820  4.078  4.811 -0,7 1,0 26,2 26,4
Trung Quốc  818  2.054  2.423 5,6 -1,3 11,8 11,2
Đức  661  2.744  3.238 -2,6 -0,6 9,5 9,8
Lít-va  483  703  829 6,4 5,2 7,0 6,5
Ý  426  1.407  1.660 -3,1 -5,5 6,1 6,3
Thụy Điển  245  409  483 -0,3 -2,3 3,5 3,5
Ru-ma-ni-a  227  606  715 -1,5 -2,0 3,3 3,3
Tây Ban Nha  173  426  503 -0,3 -4,2 2,5 2,5
Đan Mạch  168  524  618 -8,8 0,7 2,4 2,7
Hà Lan  155  601  710 26,9 19,8 2,2 1,8
…  -   
Việt Nam  132  429  506 -5,5 -3,4 1,9 2,0
Thị trường khác  1.634  4.744  5.598 -1,3 -2,9 23,5 23,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Eurostat
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Mặt hàng nhập khẩu

Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 
940360) là mặt hàng chính trong cơ cấu mặt hàng 
đồ nội thất bằng gỗ EU 27 nhập khẩu trong năm 
2020, với tỷ trọng chiếm 51% tổng lượng đồ nội 
thất bằng gỗ EU 27 nhập khẩu. Ba Lan, Trung Quốc, 
Ý, Đức, Lít-va là những thị trường cung cấp chính 
mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn cho 
EU 27.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ EU 

27 nhập khẩu từ Việt Nam trong năm 2020 thì mặt 
hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã 
HS 940360) là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất đạt 
69,24 nghìn tấn, trị giá 205,76 triệu Eur (tương 
đương 242,8 triệu USD), giảm 6,2% về lượng và 
giảm 4,1% về trị giá so với năm 2019. Lượng chỉ 
chiếm 1% tổng lượng đồ nội thất phòng khách và 
phòng ăn EU 27 nhập khẩu. Tiếp theo là mặt hàng 
ghế khung gỗ, đồ nội thất phòng ngủ, đồ nội thất 
văn phòng và đồ nội thất nhà bếp.

EU27 nhập khẩu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong năm 2020

Thị trường
Năm 2020 So với năm 2019 (%) Tỷ trọng theo lượng 

(%)

Lượng 
(nghìn tấn)

Trị giá 
(Triệu Euro)

Trị giá  
(Triệu USD) Lượng Trị giá Năm 2020 Năm 2019

Tổng  6.940 18.725 22.095 0,2 -0,8 100,0 100,0

940360  3.542 7.626 8.999 2,2 0,0 51,0 50,0

940350  1.114 2.593 3.060 -1,7 2,1 16,1 16,4

940161 + 940169  1.237 5.485 6.472 -4,9 -2,9 17,8 18,8

940340  734 2.096 2.473 1,6 2,3 10,6 10,4

940330  313 925 1.091 1,6 -8,1 4,5 4,4
Nguồn:Tính toán từ số liệu của Eurostat

(Tỷ giá 1 EUR = 1,18 USD)
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

HÀN QUỐC NÂNG CAO QUẢN LÝ KIỂM DỊCH HÀNG NGÀY  
TẠI CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỊT TRONG BỐI CẢNH COVID-19

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) 
Hàn Quốc đã thiết lập các hướng dẫn chi tiết về 
kiểm dịch hàng ngày trong các cơ sở chế biến và 
đóng gói thịt và tăng cường các nỗ lực kiểm dịch 
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Sau khi xem xét môi trường làm việc của các cơ 
sở chế biến và đóng gói thịt, Trung tâm Kiểm soát 
Bệnh Truyền nhiễm Trung ương của Hàn Quốc đã 
dự thảo các biện pháp tuân thủ cho người lao động 
và người điều hành doanh nghiệp với các hướng 
dẫn chi tiết. Nội dung hướng dẫn chi tiết xem tại 
phụ lục.

MFDS sẽ phối hợp với chính quyền địa phương 
để kiểm tra các vấn đề liên quan đến vệ sinh và an 
toàn, kiểm tra xem các biện pháp kiểm dịch hàng 
ngày có được tuân thủ tốt hay không, đồng thời 
liên tục hướng dẫn thực hiện các quy tắc kiểm dịch 
bằng thông qua các giám sát viên.

Nhận thức được việc áp dụng tự nguyện hệ 
thống kiểm dịch là rất quan trọng trong việc ngăn 
chặn sự lây lan của COVID-19 trong các cơ sở chế 
biến và đóng gói thịt, MFDS yêu cầu các cơ sở trên 
phải tuân thủ triệt để các quy tắc kiểm dịch.

Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng 
tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để Bản 
tin ngày càng chất lượng hơn.


