
Số ra ngày 30/01/2019

Đơn vị thực hiện: 

- Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ Công Thương

 Tel: 024.22205440;

Email:

oanhvt@moit.gov.vn; 

linhntm@moit.gov.vn;

- Trung tâm Thông tin 

Công nghiệp và Thương 

mại, Bộ Công Thương

Tel: 024.22192875; 

Email: tuoanhbta@gmail.com

Mọi thông tin phản hồi xin 

liên hệ theo số điện thoại 

và email trên.

Giấy phép xuất bản số: 

56/GP- XBBT 

ngày 28/08/2018

TÌNH HÌNH CHUNG................................................................................... 2
THỊ TRƯỜNG CAO SU ..............................................................................3
1. Thị trường thế giới...................................................................................3
2. Thị trường cao su trong nước..................................................................5
3. Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam..............................................5
4. Thị phần cao su của Việt Nam tại Ấn Độ...............................................................6
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ ..............................................................................8
1. Thị trường cà phê thế giới......................................................................8
2. Thị trường cà phê trong nước: giá tăng...............................................9
3. Xuất khẩu cà phê tháng 01/2019 tăng 13,7% về lượng so với tháng 12/2018...10
4. Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê Hàn Quốc năm 2018 và 
thị phần của Việt Nam..............................................................................11
THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU...........................................................................12
1. Thị trường hạt điều thế giới......................................................................12
2. Giá xuất khẩu bình quân  hạt điều tháng 1/2019 tăng nhẹ so với
 tháng 12/2018............................................................................................12
3.  Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều Đức 11 tháng năm 2018
và thị phần của Việt Nam........................................................................13
THỊ TRƯỜNG CHÈ...................................................................................15
1. Thị trường thế giới................................................................................15
2.Thị trường trong nước...........................................................................16
3.Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam..............................................16
4. Dung lượng thị trường nhập khẩu chè Nga và thị phần của Việt Nam.......16
THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN............................................19
1. Thị trường thế giới..................................................................................19
2. Thị trường trong nước............................................................................19
3. Tình hình xuất khẩu................................................................................20
THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN.........................................................................22
1. Thông tin thủy sản thế giới.....................................................................22
2. Thị trường trong nước..........................................................................23
3. Tình hình xuất khẩu thủy sản.................................................................24
4. Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản Nga và thị phần của Việt Nam.....25
THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ................................................26
1. Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới.............................................26
2. Thị trường trong nước................................................................ ...........26
3. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ..........................................27
4. Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ EU và 
thị phần của Việt Nam.............................................................................27
TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ...............................................................31
Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào  nông nghiệp,
nông thôn....................................................................................................31

Chúc Mừng Năm Mới



Số ra ngày 30/01/2019 2

TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường thế giới
- Cao su: Tháng 01/2019 giá cao su trên thị trường thế giới tăng. Năm 2018, 

lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan tăng 3% so với năm 2017.
- Cà phê: Giá cà phê trên thị trường thế giới tháng 01/2019 tăng so với cuối năm 2018. 

Tồn kho cà phê tại châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua.
- Hạt điều: Tháng 01/2019, giá hạt điều thế giới biến động trong biên độ hẹp.
- Chè: Trong 11 tháng năm 2018, sản lượng chè của Kê-ni-a tăng 12% so với 

cùng kỳ năm 2017.
- Sắn và sản phẩm từ sắn: Tháng 01/2019, giá sắn và tinh bột sắn xuất khẩu của 

Thái Lan ổn định so với tháng 12/2018; giá sắn nguyên liệu giảm. 
- Thủy sản: Hoạt động nuôi tôm chân trắng ở khu vực Lampung của In-đô-nê-xi-a 

bị ảnh hưởng nặng nề của cơn sóng thần xảy ra vào cuối năm 2018. 
- Gỗ và sản phẩm gỗ: Tiêu thụ đồ nội thất toàn cầu năm 2019 được dự báo tăng 

3,2% so với năm 2018.
Thị trường trong nước
- Cao su: Giá cao su trong nước tăng theo giá thế giới. Xuất khẩu cao su tháng 

01/2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
- Cà phê: Giá cà phê trong nước tăng. Năm 2018 xuất khẩu cà phê Excelsa tăng mạnh.
- Hạt điều: Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp. Thị phần hạt điều Việt 

Nam trong tổng nhập khẩu của Đức tăng.
- Chè: Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nga giảm. Giá chè trong 

nước ổn định do nguồn cung dồi dào.
- Sắn và sản phẩm từ sắn: Tháng 01/2019, giá sắn nguyên liệu tại các vùng giảm 

do nhu cầu yếu trong khi nguồn cung về nhà máy tăng.
- Thủy sản: Trong tuần kết thúc ngày 24/01/2019, giá cá tra nguyên liệu tại An 

Giang giảm; giá tôm sú bán buôn tại Cà Mau tăng. 
- Gỗ và sản phẩm gỗ: Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập 

của thị trường EU giảm.
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- Tháng 01/2019 giá cao su trên thị trường thế giới tăng.
- Năm 2018, lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan tăng 3% so với năm 
2017.
- Giá cao su trong nước tăng theo giá thế giới.
- Xuất khẩu cao su tháng 01/2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

1. Thị trường thế giới
Tháng 01/2019, giá cao su trên thị trường thế giới tăng so với tháng cuối năm 

2018, cụ thể: 

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), ngày 23/01/2019 giá cao su tăng 
lên mức cao nhất 8 tháng, đạt 193,1 Yên/kg (tương đương 1,76 USD/kg), nhưng 
sau đó giá giảm trở lại, nhưng vẫn ở mức cao so với cuối năm 2018. Chốt phiên giao 
dịch ngày 28/01/2019, giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2019 giao dịch ở mức 189,6 
Yên/kg (tương đương 1,73 USD/kg), tăng 11,3% so với cuối tháng 12/2018.

Nguồn: Tocom.or.jp

+ Tại Thượng Hải, chốt phiên giao dịch ngày 28/01/2019, giá cao su kỳ hạn giao 
tháng 3/2019 giao dịch ở mức 11.565 NDT/tấn (tương đương 1,7 USD/kg), tăng 
5,1% so với cuối tháng 12/2018.
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Nguồn: shfe.com.cn

+ Tại Thái Lan, chốt phiên giao dịch ngày 28/01/2019, giá cao su RSS3 chào 
bán ở mức 48,8 Baht/kg (tương đương 1,55 USD/kg), tăng 3,3% so với cuối tháng 
12/2018. 

Giá cao su tăng do: (i) Nhu cầu tiêu thụ cao su cao hơn so với sản lượng. Theo 
Hiệp hội các nước sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), trong 11 tháng năm 2018, 
nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên (NR) tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017, lên 12,852 
triệu tấn, nguồn cung tăng 5,4%, lên 12,816 triệu tấn. Như vậy, thế giới đã bị thiếu 
hụt 36 nghìn tấn cao su tự nhiên trong 11 tháng năm 2018; (ii) giá dầu tăng; (iii) căng 
thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hạ nhiệt.

- Thái Lan: Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, năm 2018, lượng cao su xuất khẩu 
của nước này đạt 5,37 triệu tấn, trị giá 238,36 tỷ Baht (tương đương 7,49 tỷ USD), 
tăng 3% về lượng, nhưng giảm 20,7% về trị giá so với năm 2017. Trung Quốc, Ma-
lai-xi-a và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu cao su chính của Thái Lan trong năm 
2018. Trong đó, lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 58% lượng cao 
su xuất khẩu của Thái Lan. 

Trong năm 2018, Thái Lan xuất khẩu 3,52 triệu tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), 
trị giá 147,34 tỷ Baht (tương đương 4,63 tỷ USD), giảm 3,8% về lượng và giảm 28% 
về trị giá so với năm 2017. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,49 triệu tấn, trị 
giá 62,71 tỷ Baht (tương đương 1,97 tỷ USD), giảm 13,9% về lượng và giảm 36,6% 
về trị giá so với năm 2017, chiếm 42,5% lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái 
Lan trong năm 2018. 

Lượng cao su tổng hợp (mã HS: 4002) xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2018 đạt 
1,62 triệu tấn, trị giá 78,89 tỷ Baht (tương đương 2,47 tỷ USD), tăng 17,9% về lượng, 
nhưng giảm 6,5% về trị giá so với năm 2017. Trong đó, 90% lượng cao su tổng hợp 
xuất khẩu của Thái Lan được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đạt 1,46 triệu 
tấn, trị giá 68,9 tỷ Baht (tương đương 2,16 tỷ USD), tăng 19,9% về lượng, nhưng 
giảm 7,1% về trị giá so với năm 2017. 

(Tỷ giá 1 Baht = 0,03142 USD)
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- Căm-pu-chia: Bộ Nông nghiệp Căm-pu-chia đang đề xuất miễn thuế cho các 
lô cao su xuất khẩu có giá dưới 2.000 USD/tấn. Hiện tại, Căm-pu-chia đang áp thuế 
50 USD/tấn đối với các lô cao su có giá từ 1.000 - 2.000 USD/tấn; nếu giá trên 2.000 
USD/tấn, thì thuế suất sẽ tăng lên 100 USD/tấn; các lô hàng có giá dưới 1.000 USD/
tấn thì được miễn thuế. 

Căm-pu-chia hiện có gần 430.000 ha trồng cây cao su, trong đó diện tích cây cao 
su cạo mủ được khoảng 200.000 ha, chiếm 47% tổng diện tích.

2. Thị trường trong nước
Tháng 01/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây 

Ninh tăng theo giá thế giới. Ngày 28/01/2019, Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu 
mua mủ tạp và mủ nước đạt lần lượt 265 đ/độ TSC và 255 đ/độ TSC, tăng 15 đ/độ 
TSC so với cuối tháng 12/2018. 

3. Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam 
Theo ước tính, tháng 01/2019 xuất khẩu cao su đạt 175 nghìn tấn, trị giá 220 triệu 

USD, tăng 1,3% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với tháng 12/2018; tăng 28,9% về 
lượng và tăng 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân giảm 
14,1% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 1.257 USD/tấn. 

Năm 2018, xuất khẩu nhiều chủng loại cao su tăng về lượng so với năm 2017. 
Trong đó, xuất khẩu cao su tổng hợp đạt 826,52 nghìn tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 
4,4% về lượng, nhưng giảm 14,1% về trị giá so với năm 2017, chiếm 52,8% trong 
tổng lượng cao su xuất khẩu; xuất khẩu cao su CSR 10 tăng 1.250%, cao su SVR 20 
xuất khẩu tăng 131,8%, cao su SVR 10 tăng 67,5%... 

Trong khi xuất khẩu cao su dạng Crếp giảm 98,2%; SVR CV 50 giảm 16%, cao su 
RSS1 giảm 19,1%… 
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Năm 2018, giá xuất khẩu các mặt hàng cao su đều giảm mạnh so với năm 2017, 
trừ giá cao su hỗn hợp và cao su dạng Crếp.

Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018

Chủng loại

Năm 2018 So với năm 2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Giá XKBQ 
(USD/ 
tấn)

Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Giá 

XKBQ Trị giá

Cao su tổng hợp 826.525 1.339 1.106.800 4,4 -17,7 -14,1
SVR 10 209.797 1.313 275.457 67,5 -17,6 38,0
SVR 3L 183.630 1.448 265.953 10,0 -17,8 -9,6
Latex 123.341 959 118.249 24,7 -18,8 1,3
RSS3 80.396 1.488 119.617 30,4 -16,3 9,2
SVR CV60 77.272 1.536 118.682 -3,9 -17,4 -20,7
SVR CV50 17.502 1.556 27.240 -16,0 -18,9 -31,8
Cao su hỗn hợp 10.342 1.705 17.634 -16,5 2,1 -14,7
SVR 20 9.863 1.354 13.355 131,8 -19,7 86,2
RSS1 7.887 1.537 12.119 -19,1 -20,1 -35,4
CSR 10 4.536 1.219 5.528 1.250,0 -6,8 1.158,4
SVR 5 2.388 1.516 3.621 -32,9 -22,3 -47,9
Skim block 1.177 1.106 1.301 37,1 -0,5 36,4
SVR CV40 181 1.498 272 -22,2 -16,5 -35,0
RSS4 20 1.500 30
Cao su dạng Crếp 2,0 2.400 4,0 -98,2 112,2 -96,3
Loại khác 7.694 422 3.249 11,3 5,8 17,9

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

4. Thị phần cao su của Việt Nam tại Ấn Độ
Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 11 tháng năm 2018 Ấn Độ nhập khẩu 1,07 

triệu tấn cao su, trị giá 2,01 tỷ USD, tăng 28,3% về lượng và tăng 17,2% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. Trong 11 tháng năm 2018, nhập khẩu cao su của Ấn Độ từ 
hầu hết các thị trường lớn đều tăng, trừ thị trường Nga. Trong đó, Việt Nam là một 
trong những thị trường Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu cao su trong 11 tháng năm 2018, 
đạt 92,68 nghìn tấn, trị giá 140 triệu USD, tăng 100,9% về lượng và tăng 71,8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao 
su của Ấn Độ cũng tăng từ 5,9% trong 11 tháng năm 2017 lên 8,6% trong 11 tháng 
năm 2018.

Về chủng loại, trong 11 tháng năm 2018 Ấn Độ nhập khẩu 553,96 nghìn tấn cao 
su tự nhiên (mã HS 4001), trị giá 854,22 triệu USD, tăng 47,5% về lượng và tăng 
22,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp 
cao su tự nhiên lớn thứ 2 cho Ấn Độ, với thị phần chiếm 16,7% trong tổng lượng 
nhập khẩu của Ấn Độ. Trong 11 tháng năm 2018, Ấn Độ nhập khẩu 92,24 triệu tấn 
cao su tự nhiên từ Việt Nam, tăng 103,4% so với cùng kỳ năm 2017. 
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Trong 11 tháng năm 2018, Ấn Độ nhập khẩu 461,82 nghìn tấn cao su tổng hợp 
(mã HS 4002), trị giá 1,03 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 12,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, thị phần cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm 
0,1% trong nhập khẩu của Ấn Độ.

10 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Ấn Độ trong 11 tháng năm 2018  
(Mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005)

(tỷ trọng tính theo lượng)

Thị trường

11 tháng năm 2018 So với 11 tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng 11 
tháng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(triệu 
USD)

Lượng Trị giá Năm 
2017

Năm 
2018

Tổng 1.078.523 2.019,0 28,3 17,2 100,0 100,0
In-đô-nê-xi-a 256.454 394,6 8,1 -9,7 30,6 23,8
Hàn Quốc 136.286 269,2 7,3 4,3 16,4 12,6
Thái Lan 99.263 170,5 18,2 -3,2 10,8 9,2
Việt Nam 92.689 140,0 100,9 71,8 5,9 8,6
Xin-ga-po 89.807 180,2 239,9 203,9 3,4 8,3
Nga 65.348 127,5 -4,9 -4,3 8,9 6,1
Ma-lai-xi-a 53.137 89,9 452,7 335,3 1,2 4,9
Hoa Kỳ 50.259 92,0 13,4 4,5 5,7 4,7
Nhật Bản 39.386 137,7 6,1 18,4 4,8 3,7
Bờ Biển Ngà 29.756 43,6 105,0 72,9 1,9 2,8

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ
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- Giá cà phê trên thị trường thế giới tháng 01/2019 tăng so với cuối năm 2018.
- Tồn kho cà phê tại châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nửa 
năm qua.
- Giá cà phê trong nước tăng.
- Năm 2018 xuất khẩu cà phê Excelsa tăng mạnh.
- Năm 2018, Bra-xin đã vượt Việt Nam trở thành thị trường cung cấp cà 
phê lớn nhất cho Hàn Quốc. 

1. Thị trường cà phê thế giới
Tháng 01/2019, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng so với tháng 12/2018. Cụ 

thể:

+ Tại sàn giao dịch London, ngày 28/1/2019 giá cà phê Robusta giao kỳ hạn 
tháng 3/2019 tăng 1,7% so với ngày 28/12/2018, lên mức 1.534 USD/tấn; kỳ hạn 
giao tháng 5/2019 tăng 2,0%, lên mức 1.557 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 7/2019 
giao dịch ở mức 1.575 USD/tấn, tăng 2,2% so với ngày 28/12/2018. 

Diễn biến giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 01/2019
(ĐVT: USD/tấn)
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Nguồn: Sàn giao dịch London

+ Tại sàn giao dịch New York, ngày 28/01/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 3/2019 đạt mức 106,8 Uscent/lb, tăng 5,0% so với ngày 28/12/2018; kỳ hạn 
giao tháng 5/2019 giao dịch ở mức 109,9 Uscent/lb, tăng 4,8%.
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+ Tại sàn BMF của Bra-xin, ngày 28/01/2019 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn 
tháng 3/2019 tăng 6,3% so với ngày 28/12/2018, lên mức 131,25 Uscent/lb; kỳ hạn 
giao tháng 5/2019 giao dịch ở mức 134,3 Uscent/lb, tăng 7,1%.

+ Tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/01/2019 giá cà phê Robusta xuất 
khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức 1.449 USD/tấn, trừ lùi 85 USD/tấn, tăng 
2,2% so với ngày 28/12/2018.

Giá cà phê toàn cầu tháng 01/2019 tăng do: (i) hoạt động mua vào tăng mạnh 
trong khi nguồn cung tại khu vực Trung Mỹ khan hiếm; (ii) thị trường lo ngại sản 
lượng cà phê trong niên vụ 2018/2019 tại Bra-xin và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do 
thời tiết không thuận lợi; (iii) đồng Real Bra-xin ổn định, trong khi đồng USD giảm 
mạnh đã hỗ trợ giá cà phê toàn cầu giữ được đà phục hồi trong ngắn hạn. (iv) tồn 
kho cà phê tại châu Âu giảm.

Theo Chính phủ Bra-xin, sản lượng cà phê của nước này năm 2019 sẽ đạt 
khoảng 50 - 55 triệu bao (loại 60kg), giảm 15% so với năm 2018. Theo khảo sát của 
Reuters, sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2018/19 có thể giảm 10% so 
với dự báo trước đó, xuống mức 27 triệu bao. 

Tồn kho cà phê tại châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng nửa năm 
qua. Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê Châu Âu (ECF), tồn kho cà phê tháng 
10 và tháng 11 năm 2018 đã giảm 2,1% xuống mức 688.573 tấn (tương đương 
11.476.217 bao). 

2. Thị trường cà phê trong nước: giá tăng
Giá cà phê tại thị trường trong nước tháng 01/2019 tăng theo giá cà phê toàn cầu. 

Ngày 28/01/2019, giá cà phê Robusta tăng từ 0,6 – 2,2% so với ngày 28/12/2018. 
Giá cà phê có mức thấp nhất là 32.800 đồng/kg tại huyện Di Linh, Lâm Đồng; mức 
cao nhất là 33.700 đồng/kg tại huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk. Tại các kho quanh khu 
vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta loại R1 ở mức 34.300 đồng/kg, 
tăng 0,6%.

Giá cà phê tại một số tỉnh/huyện khu vực khảo sát ngày 28/01/2019

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Đơn giá  
(VNĐ/kg)

So với ngày 
28/12/2018  

(%)
Tỉnh Lâm Đồng
Bảo Lộc (Robusta) 32.900 2,2
Di Linh (Robusta) 32.800 2,2
Lâm Hà (Robusta) 32.900 2,2
Tỉnh Đắk Lắk
Cư M’gar (Robusta) 33.700 0,9
Ea H’leo (Robusta) 33.600 0,9
Buôn Hồ (Robusta) 33.600 0,9
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Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Đơn giá  
(VNĐ/kg)

So với ngày 
28/12/2018  

(%)
Tỉnh Gia Lai
la Grai (Robusta) 33.500 1,8
Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa (Robusta) 33.500 2,1
Tỉnh Kon Tum
Đắk Hà (Robusta) 33.300 1,5
TP. Hồ Chí Minh
R1 34.300 0,6

Nguồn: Tintaynguyen.com

3. Xuất khẩu cà phê tháng 01/2019 tăng 13,7% về lượng so với tháng 
12/2018

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 1/2019 đạt 175 nghìn tấn, 
trị giá 305 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 10,6% về trị giá so với tháng 
12/2018, nhưng giảm 12,8% về lượng và giảm 22,2% về trị giá so với tháng 01/2018. 
Tháng 01/2019, giá xuất khẩu cà phê trung bình ở mức 1.743 USD/tấn, giảm 2,7% 
so với tháng 12/2018 và giảm 10,7% so với tháng 01/2018. 

Năm 2018, lượng xuất khẩu các chủng loại cà phê đều tăng mạnh so với năm 
2017. Cà phê Robusta vẫn là chủng loại xuất khẩu chủ yếu với tỷ trọng chiếm 85,3% 
tổng lượng xuất khẩu, tăng so với 80% của năm 2017, đạt 1,602 triệu tấn, trị giá 
2,753 tỷ USD, tăng 27,8% về lượng và tăng 5,9% về trị giá so với năm 2017. 

Đáng chú ý, năm 2018 xuất khẩu cà phê Excelsa tăng mạnh so với năm 2017, 
tăng 356,7% về lượng và tăng 253,9% về trị giá. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu cà phê 
Excelsa vẫn ở mức thấp, đạt 10 nghìn tấn trong năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta năm 2018 đạt mức 1.718 USD/tấn, 
giảm 17,2% so với năm 2017. Giá xuất khẩu cà phê Robusta, Arabica và cà phê 
Excelsa đều giảm ở mức 2 con số, trong khi giá xuất khẩu bình quân cà phê chế biến 
tăng 0,9%, lên mức 5.013 USD/tấn.

Chủng loại cà phê xuất khẩu năm 2018

Chủng loại
Năm 2018 So với năm 2017 (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá  
(nghìn USD)

Giá XKBQ  
(USD/tấn) Lượng Trị giá Giá 

XKBQ
Robusta 1.602.301 2.753.089 1.718 27,8 5,9 -17,2
Arabica 76.332 170.777 2.237 21,8 0,6 -17,5
Cà phê hòa tan 37.722 189.108 5.013 16,6 17,7 0,9
Cà phê Excelsa 10.012 17.675 1.765 356,7 253,9 -22,5

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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4. Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê Hàn Quốc năm 2018 và 
thị phần của Việt Nam 

Theo số liệu thống kê từ ITC, nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc năm 2018 đạt 
158,4 tấn, trị giá 637,28 triệu USD, giảm 0,6% về lượng và giảm 2,8% về trị giá so 
với năm 2017. 

Năm 2018, Bra-xin đã vượt Việt Nam trở thành thị trường cung cấp cà phê lớn 
nhất cho Hàn Quốc với lượng đạt 30,5 nghìn tấn, trị giá 85,13 triệu USD, tăng 10,4% 
về lượng, nhưng giảm 1,9% về trị giá so với năm 2017. Trong khi đó, nhập khẩu cà 
phê của Hàn Quốc từ Việt Nam giảm 13,5% về lượng và giảm 22,6% về trị giá, đưa 
Việt Nam xuống trở thành thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 2. Do đó, thị phần cà 
phê của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc năm 2018 giảm xuống 19%, 
so với mức 21,9% năm 2017.

Về giá: Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hàn Quốc năm 2018 ở mức 
4.024 USD/tấn, giảm 2,2% so năm 2017. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê 
giảm ở hầu hết các thị trường, Bra-xin giảm 11,2%, xuống mức 2.792 USD/tấn, 
Việt Nam giảm 10,5%, xuống mức 1.923 USD/tấn, Cô-lôm-bi-a giảm 9,4%, xuống 
mức 3.348 USD/tấn. 

10 thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Hàn Quốc năm 2018 
(Mã HS: 0901)

Thị trường

Năm 2018 So với năm 2017 
(%)

Thị phần (%)
Năm 2018 Năm 2017

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá 
NKBQ 

(USD/tấn)
Lượng Trị 

giá
Giá 

NKBQ Lượng Trị 
giá Lượng Trị 

giá

Tổng 158.385 637.288 4.024 -0,6 -2,8 -2,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Bra-xin 30.494 85.135 2.792 10,4 -1,9 -11,2 19,3 13,4 17,3 13,2
Việt Nam 30.152 57.981 1.923 -13,5 -22,6 -10,5 19,0 9,1 21,9 11,4
Cô-lôm-bi-a 26.798 89.724 3.348 -3,8 -12,8 -9,4 16,9 14,1 17,5 15,7
E-ti-ô-pi-a 10.863 48.496 4.464 2,8 -2,0 -4,7 6,9 7,6 6,6 7,6
Pê-ru 8.694 22.771 2.619 -20,9 -33,9 -16,4 5,5 3,6 6,9 5,3
Hôn-đu-rát 8.502 23.984 2.821 33,2 9,2 -18,0 5,4 3,8 4,0 3,4
Hoa Kỳ 7.598 85.142 11.206 16,0 16,9 0,7 4,8 13,4 4,1 11,1
Goa-tê-ma-la 6.603 27.858 4.219 8,0 1,5 -6,0 4,2 4,4 3,8 4,2
Kê-ni-a 4.409 25.203 5.716 32,3 36,4 3,1 2,8 4,0 2,1 2,8
Ấn Độ 4.293 10.347 2.410 4,2 -0,7 -4,7 2,7 1,6 2,6 1,6

Nguồn: ITC
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- Tháng 01/2019, giá hạt điều trên thị trường thế 
giới biến động trong biên độ hẹp.
- Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục ở mức thấp.
- Thị phần hạt điều Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu của Đức tăng.

1. Thị trường hạt điều thế giới
Tháng 01/2019, giá hạt điều trên thị trường thế giới biến động trong biên độ hẹp 

do hiện đang vào vụ thu hoạch tại nhiều quốc gia như Bra-xin, In-đô-nê-xia, Bê-
nanh, Mô-dăm-bích, Kê-ni-a, trong khi nhu cầu không tăng. Cụ thể: 

- Tại cảng Delhi của Ấn Độ, giá hạt điều xuất khẩu loại WW180 và WW320 ổn 
định ở mức 1.085 Rs/kg (tương đương 15,2 USD/kg) và 737,5 Rs/kg (tương đương 
10,4 USD/kg); giá hạt điều loại WW210 giảm 1,0%, xuống mức 967,5 Rs/kg (tương 
đương 13,6 USD/kg); giá hạt điều loại WW240 và điều nhân vỡ 2 mảnh cùng giảm 
2,1%, xuống còn 807,5 Rs/kg (tương đương 11,3 USD/kg) và 712,5 Rs/kg (tương 
đương 10 USD/kg).

- Tại Việt Nam, nhu cầu hạt điều nguyên liệu giảm do sắp bước vào kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán 2019, nhiều lò tách vỏ hạt điều thô đã nghỉ sản xuất, giá hạt điều tại 
Việt Nam hiện ở mức 350.000 đồng/kg, trong khi hạt điều rang muối có giá 360.000 
đồng/kg.

2. Giá xuất khẩu bình quân hạt điều tháng 1/2019 tăng nhẹ so với 
tháng 12/2018

Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 1/2019 đạt 35 nghìn tấn, 
trị giá 286 triệu USD, tăng 3,0% về lượng và tăng 4% về trị giá so với tháng 12/2018, 
tăng 13,2% về lượng, nhưng giảm 9,8% về trị giá so với tháng 1/2018.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tháng 1/2019 ở mức 8.171 USD/
tấn, tăng 1,0% so với tháng 12/2018, nhưng giảm 20,3% so với tháng 1/2018.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2018, lượng hạt điều 
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loại W320 xuất khẩu đạt 18,3 nghìn tấn, trị giá 157,31 triệu USD, tăng 12,4% về 
lượng, nhưng giảm 15% về trị giá so với tháng 12/2017. Trong khi đó, xuất khẩu 
hạt điều loại W240 đạt trên 4 nghìn tấn, trị giá 40,4 triệu USD, tăng 7,7% về lượng, 
nhưng giảm 12,1% về trị giá.

Năm 2018, xuất khẩu hạt điều W320 đạt 189 nghìn tấn, trị giá 1,881 tỷ USD, giảm 
6,9% về lượng và giảm 17,4% về trị giá so với năm 2017. Giá xuất khẩu bình quân 
hạt điều W320 năm 2018 đạt mức 9.956 USD/tấn, giảm 11,2% so với năm 2017. Do 
xuất khẩu hạt điều W320 giảm, trong khi xuất khẩu hạt điều W240 tăng, nên tỷ trọng 
hạt điều W320 trong tổng lượng xuất khẩu giảm từ 57,5% trong năm 2017, xuống 
còn 40,6% trong năm 2018; tỷ trọng hạt điều W240 tăng từ 12,5% trong năm 2017, 
lên 14% trong năm 2018.

Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu
(Tỷ trọng tính theo lượng)

Năm 2018 Năm 2017

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

3. Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều Đức 11 tháng năm 2018 
và thị phần của Việt Nam 

Theo số liệu thống kê từ ITC, lượng hạt điều nhập khẩu của Đức giai đoạn từ 
năm 2013 đến năm 2017 liên tục tăng trưởng. Năm 2013, lượng hạt điều nhập khẩu 
của Đức đã tăng từ 28,1 nghìn tấn trong năm 2013, lên 53,9 nghìn tấn trong năm 2017. 

Nhập khẩu hạt điều của Đức từ năm 2013 đến 11 tháng năm 2018

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 11 tháng năm 
2018

Lượng (tấn) 28.050 37.474 43.155 48.297 53.951 44.480
Nguồn: ITC

Tuy nhiên, trong 11 tháng năm 2018 nhập khẩu hạt điều của Đức lại giảm so với 
cùng kỳ năm 2017, đạt 44,5 nghìn tấn, trị giá 468,47 triệu USD, giảm 8,6% về lượng 
và giảm 4,5% về trị giá. 
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Trong 11 tháng năm 2018, nhập khẩu hạt điều của Đức từ hầu hết các thị trường 
lớn giảm so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam, Ấn Độ và Hà Lan là 3 thị trường cung 
cấp hạt điều lớn nhất cho Đức với tỷ trọng chiếm 91,3% tổng lượng nhập khẩu của 
Đức. Mặc dù nhập khẩu từ Việt Nam cũng giảm, nhưng trong 3 thị trường cung cấp 
hạt điều lớn nhất cho Đức, nhập khẩu từ Việt Nam giảm thấp nhất. Theo đó, trong 
11 tháng năm 2018, nhập khẩu hạt điều của Đức từ Việt Nam đạt 23,3 nghìn tấn, trị 
giá 248,3 triệu USD, giảm 2,0% về lượng, nhưng tăng 1,7% về trị giá so với cùng kỳ 
năm trước; nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 15,1 nghìn tấn, trị giá 158,42 triệu USD, giảm 
19,1% về lượng và giảm 16,2% về trị giá so với 11 tháng năm 2017; nhập khẩu từ 
Hà Lan đạt 2,08 nghìn tấn, trị giá 22,59 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 
2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 11 tháng năm 2018, thị phần hạt điều của Việt Nam tại Đức chiếm tỷ trọng 
52,5% tổng lượng nhập khẩu, tăng so với 49% thị phần trong 11 tháng năm 2017, 
và lớn hơn so với nước cung cấp lớn thứ 2 là Ấn Độ chiếm 34,1% thị phần trong 11 
tháng năm 2018. 

Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng hạt điều của Đức 11 tháng năm 2018 đạt 
10.532 USD/tấn, tăng 4,5% so với 11 tháng năm 2017. Trong đó, giá nhập khẩu bình 
quân hạt điều từ Việt Nam đạt mức 10.632 USD/tấn, tăng 3,8%; từ Ấn Độ đạt 10.442 
USD/tấn, tăng 3,6%.

10 thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Đức 11 tháng năm 2018 

(Mã HS: 080132)

Thị trường

11 tháng năm 2018 So với 11 tháng 
năm 2017 (%)

Thị phần 11 tháng (%)
Năm 2018 Năm 2017

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Giá 
NKBQ 

(USD/tấn)
Lượng Trị 

giá
Giá 

NKBQ Lượng Trị 
giá Lượng Trị 

giá

Tổng 44.480 468.477 10.532 -8,6 -4,5 4,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Việt Nam 23.353 248.281 10.632 -2,0 1,7 3,8 52,5 53,0 49,0 49,7
Ấn Độ 15.172 158.428 10.442 -19,1 -16,2 3,6 34,1 33,8 38,5 38,5
Hà Lan 2.085 22.591 10.835 -8,6 -2,5 6,7 4,7 4,8 4,7 4,7
Hôn-đu-rát 1.605 13.702 8.537 -6,2 5,7 12,7 3,6 2,9 3,5 2,6
Anh 816 8.976 11.000 12,6 19,2 5,9 1,8 1,9 1,5 1,5
In-đô-nê-xi-a 373 3.765 10.094 -12,4 -10,6 2,1 0,8 0,8 0,9 0,9
Bờ Biển Ngà 304 3.590 11.809 32,2 45,3 10,0 0,7 0,8 0,5 0,5
Bra-xin 274 2.504 9.139 34,3 58,3 17,8 0,6 0,5 0,4 0,3
Trung Quốc 82 1.440 17.561 -3,5 9,7 13,7 0,2 0,3 0,2 0,3
Ý 59 1.000 16.949 268,8 536,9 72,7 0,1 0,2 0,0 0,0

 Nguồn: ITC
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- Trong 11 tháng năm 2018, sản lượng chè của Kê-ni-a tăng 
12% so với cùng kỳ năm 2017.
- Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nga giảm.
- Giá chè trong nước ổn định do nguồn cung dồi dào.
- Năm 2018, xuất khẩu chè xanh tăng. 

1. Thị trường thế giới
Theo Cơ quan Nông nghiệp và thực phẩm Kê-ni-a, tháng 11/2018 sản lượng chè 

của Kê-ni-a đạt 45,64 nghìn tấn, giảm 6,9% so với tháng trước, nhưng tăng 0,6% 
so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng chè tăng nhờ thời tiết tại các vùng trồng chè ở 
phía Tây và Đông của Rift thuận lợi, đặc biệt là ở Kericho, Nyamira , Kisii, Kiambu, 
Muranga, Embu và Meru. Trong 11 tháng năm 2018 sản lượng chè của Kê-ni-a đạt 
441,2 nghìn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng 11/2018, tại phiên đấu giá Mombasa, có 30,67 nghìn tấn chè được bán, 
tăng 18,9% so với tháng 10/2018 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2017. Giá chè 
bình quân của Kê-ni-a tại phiên đấu giá trong tháng 11/2018 giảm 0,06 USD/kg so 
với tháng 10/2018 do nguồn cung tăng, đạt 2,36 USD/kg, tương đương giá tháng 
11/2017. Trong 11 tháng năm 2018, giá chè trung bình của Kê-ni-a đạt 2,6 USD/kg, 
giảm 0,39 USD/kg so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng 11/2018, Kê-ni-a xuất khẩu 44,47 nghìn tấn chè, tăng 2,5% so với tháng 
10/2018 và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2017. Pa-ki-xtan là thị trường xuất khẩu 
chè lớn nhất của Kê-ni-a trong tháng 11/2018, đạt 16,9 nghìn tấn, chiếm 38% tổng 
lượng chè xuất khẩu; Ai Cập đạt 6,5 nghìn tấn, Các TVQ Ả Rập Thống nhất đạt 4,71 
nghìn tấn, Anh đạt 4,09 nghìn tấn, Xu-đăng đạt 1,96 nghìn tấn, Y-ê-men đạt 1,53 
nghìn tấn, Băng-la-đét đạt 1,41 nghìn tấn... Trong 11 tháng năm 2018, Kê-ni-a xuất 
khẩu 439,46 nghìn tấn chè, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.

Tiêu thụ chè trong nước của Kê-ni-a tháng 11/2018 đạt 3,61 nghìn tấn, giảm 
0,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 11 tháng năm 2018, tiêu thụ chè tại Kê-ni-a 
đạt 33,45 nghìn tấn, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2017.
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2. Thị trường trong nước
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị trường chè nguyên liệu trong 

tháng 12/2018 nhìn chung vẫn ổn định. Tại Thái Nguyên, giá chè cành chất lượng 
cao giữ mức 200.000 đồng/kg, chè xanh búp khô là 105.000 đồng/kg. Tại Bảo Lộc, 
Lâm Đồng giá chè nguyên liệu (búp tươi) sản xuất chè xanh loại 1 ổn định ở mức 
9.000 đồng/kg, giá chè nguyên liệu sản xuất chè đen là 6.000 đồng/kg. 

Năm 2018, giá chè ở thị trường trong nước không có nhiều biến động. Giá chè có 
tăng vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ như đầu năm mới và Tết Nguyên đán, nhưng 
mức tăng không mạnh do nguồn cung dồi dào, đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá chè trong nước sẽ biến động mạnh trong 
năm 2019.

3. Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam
Theo ước tính, lượng chè xuất khẩu tháng 01/2019 đạt 10 nghìn tấn, trị giá 17 

triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 20,9% về trị giá so với tháng 12/2018, 
giảm 5,7% về lượng, nhưng tương đương về trị giá so với tháng 01/2018.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2018 xuất khẩu chè đen 
và chè xanh chiếm 94,8% tổng lượng chè xuất khẩu. Trong đó, lượng chè đen xuất 
khẩu 61,5 nghìn tấn, trị giá 85,3 triệu USD, giảm 15,0% về lượng và giảm 14,0% 
về trị giá so với năm 2017; xuất khẩu chè xanh đạt 59,2 nghìn tấn, trị giá 116,4 triệu 
USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so năm 2017. 

Năm 2018, giá chè xuất khẩu bình quân đạt 1.710,7 USD/tấn, tăng 5,0% so 
với năm 2017. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè ô long tăng mạnh 
83,8%; giá chè ướp hoa tăng 10%.

Chủng loại chè xuất khẩu trong năm 2018

Mặt hàng

Năm 2018 So với năm 2017 (%) Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Đơn giá 
(USD/tấn) Lượng Trị 

giá
Đơn 
giá

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 127.338 217.834 1.710,7 -8,6 -4,1 5,0 100,0 100,0
Chè đen 61.493 85.300 1.387,2 -15,0 -14,0 1,2 48,3 51,9
Chè xanh 59.176 116.406 1.967,1 13,1 18,4 4,7 46,5 37,6
Chè ướp 
hoa 2.253 4.403 1.954,0 -34,3 -27,7 10,0 1,8 2,5

Chè ô long 423 2.365 5.588,9 -18,4 50,0 83,8 0,3 0,4
Loại khác 3.993 9.359 2.343,9 -67,2 -57,4 14,4 3,1 7,7

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

4. Dung lượng thị trường nhập khẩu chè Nga và thị phần của Việt Nam
Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 10 tháng 

năm 2018 Nga nhập khẩu 141,7 nghìn tấn chè, trị giá 428,4 triệu USD, tăng 0,3% 
về lượng, nhưng giảm 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá nhập khẩu bình 
quân đạt 3.023,0 USD/tấn, giảm 2,1%.
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Trong 10 tháng năm 2018, Ấn Độ là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho Nga với 
lượng đạt 43,5 nghìn tấn, trị giá 105 triệu USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 2,7% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2017; thị phần chè Ấn Độ chiếm 30,7% trong tổng lượng 
chè nhập khẩu của Nga; giá nhập khẩu chè bình quân từ Ấn Độ đạt 2.411,5 USD/
tấn, giảm 3,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Xri Lan-ca là thị trường cung cấp chè lớn thứ 2 cho Nga với lượng đạt 27,3 nghìn 
tấn, trị giá 128,3 triệu USD trong 10 tháng năm 2018, giảm 10% về lượng và 11,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá nhập khẩu bình quân đạt 4.657,1 USD/tấn, 
giảm 1,3% so với 10 tháng năm 2017.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Nga. Trong 10 tháng năm 
2018, nhập khẩu chè của Nga từ Việt Nam giảm 13,3% về lượng và giảm 15,2% về 
trị giá so với cùng kỳ năm trước; thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của 
Nga giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2017; giá nhập khẩu chè bình quân từ Việt Nam 
ở mức thấp đạt 1.640,0 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2017.

10 thị trường cung cấp chè lớn nhất cho Nga trong 10 tháng năm 2018

Thị trường

10 tháng năm 2018 So với 10 tháng 
năm 2017 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Giá 
TB

10 
tháng 
2018

10 
tháng 
2017

Tổng 141.712 428.400 3.023,0 0,3 -1,8 -2,1 100,0 100,0
Ấn Độ 43.543 105.004 2.411,5 5,9 2,7 -3,0 30,7 29,1
Xri Lan-ca 27.332 127.287 4.657,1 -10,0 -11,2 -1,3 19,3 21,5
Kê-ni-a 20.000 59.379 2.968,9 5,0 -0,4 -5,2 14,1 13,5
Trung Quốc 13.329 37.870 2.841,1 9,8 12,1 2,1 9,4 8,6
Việt Nam 13.321 21.846 1.640,0 -13,3 -15,2 -2,1 9,4 10,9
In-đô-nê-xi-a 7.164 13.298 1.856,3 -13,3 -20,1 -7,8 5,1 5,8
Các TVQ Ả 
rập thống 
nhất

5.551 25.076 4.517,6 34,8 30,5 -3,2 3,9 2,9

Ca-dắc-xtan 1.786 7.599 4.254,8 49,4 29,2 1,3 0,8
Dim-ba-bu-ê 1.729 3.752 2.169,8 27,7 29,4 1,3 1,2 1,0
Ác-hen-ti-na 1.641 2.419 1.474,5 16,8 12,0 -4,1 1,2 1,0

Nguồn: ITC

Trong 10 tháng năm 2018, lượng chè đen chiếm 91,2% trong tổng lượng chè 
nhập khẩu của Nga, đạt 129,2 nghìn tấn, trị giá 389,2 triệu USD, giảm 0,3% về 
lượng và giảm 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017; giá nhập khẩu bình quân 
mặt hàng chè đen của Nga đạt 3.012,4 USD/tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 
2017. Ấn Độ và Xri Lan-ca là hai thị trường cung cấp chè đen lớn nhất cho Nga. Việt 
Nam là thị trường cung cấp lớn thứ 4, nhưng nhập khẩu chè đen của Nga từ Việt 
Nam trong 10 tháng năm 2018 giảm 13,9% về lượng và giảm 16% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2017. Thị phần chè đen Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nga giảm 
từ 11,6% trong 10 tháng năm 2017, xuống còn 10% trong 10 tháng năm 2018.
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Trong 10 tháng năm 2018, Nga nhập khẩu 12,5 nghìn tấn chè xanh, trị giá 39 
triệu USD, tăng 7,1% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 
Trung Quốc cung cấp 80,9% lượng chè xanh nhập khẩu của Nga với lượng đạt 10 
nghìn tấn, trị giá 27,9 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với 
10 tháng năm 2017. Trong 10 tháng năm 2018, Nga nhập khẩu từ Việt Nam 344 tấn 
chè xanh, trị giá 680 nghìn USD, tăng 14,5% về lượng và tăng 17,9% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lượng chè xanh Nga nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 
chiếm 2,8% tổng lượng chè xanh nhập khẩu của Nga.

Mặt hàng chè nhập khẩu của Nga trong 10 tháng năm 2018

Mặt hàng

10 tháng năm 2018 10 tháng năm 2017 
(%)

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Giá TB 
(USD/
tấn)

Lượng Trị 
giá

Giá 
TB

10 
tháng  
2018

10 
tháng  
2017

Chè đen 129.197 389.192 3.012,4 -0,3 -2,8 -2,5 100,0 100,0
Ấn Độ 43.341 103.986 2.399,2 5,8 2,4 -3,2 33,5 31,6
Xri Lan-ca 26.701 124.160 4.650,1 -10,1 -11,5 -1,5 20,7 22,9
Kê-ni-a 19.902 59.031 2.966,2 5,6 0,0 -5,2 15,4 14,5
Việt Nam 12.977 21.168 1.631,2 -13,9 -16,0 -2,4 10,0 11,6
In-đô-nê-xi-a 6.994 12.721 1.818,9 -13,5 -21,0 -8,7 5,4 6,2
Chè xanh 12.468 38.990 3.127,2 7,1 8,9 1,7 100,0 100,0
Trung Quốc 10.088 27.896 2.765,2 7,3 8,2 0,9 80,9 80,8
Xri Lan-ca 630 3.119 4.948,4 -4,8 1,1 6,2 5,1 5,7
Việt Nam 344 680 1.979,3 14,5 17,9 2,9 2,8 2,6
Gru-di-a 210 338 1.606,1 1,2 7,3 6,0 1,7 1,8
Ấn Độ 202 1.016 5.030,8 48,1 47,2 -0,6 1,6 1,2

Nguồn: ITC

(Ghi chú: Mã HS: 090210, 090220, 090230, 090240)

Mỗi năm Nga tiêu thụ khoảng 170 nghìn tấn chè. Nga phải nhập khẩu gần như 
100% lượng chè tiêu thụ trong nước do điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi cho 
việc trồng chè. Hiện nay, thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nga vẫn 
còn thấp, chỉ chiếm 9,4%. Do đó, chè là một trong những mặt hàng xuất khẩu tiềm 
năng của Việt Nam vào thị trường Nga. Để đẩy mạnh xuất khẩu chè sang Nga, các 
doanh nghiệp cần chú ý về xu hướng tiêu thụ chè tại thị trường này. Trước cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Nga chủ yếu tiêu thụ các loại chè sản xuất theo công 
nghệ OTD, nhưng sau đó họ chuyển sang các loại chè CTC với mức giá cạnh tranh 
hơn. Hiện tại, người tiêu dùng Nga lại chuyển sang uống các loại chè sản xuất theo 
công nghệ OTD. (Chè được sản xuất theo công nghệ OTD với quy trình như sau: 
chè nguyên liệu tươi → làm héo → vò → lên men → sấy khô → sàng phân loại).
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 - Tháng 01/2019, giá sắn và tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan ổn định so với 
tháng 12/2018; giá sắn nguyên liệu giảm.

- Năm 2018, nhập khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Trung Quốc giảm 
mạnh.
- Tháng 01/2019, giá sắn nguyên liệu tại các vùng giảm do nhu cầu yếu 
trong khi nguồn cung về nhà máy tăng.
- Trung Quốc đã công bố Danh sách 66 đơn vị, nhà máy sản xuất sắn của 
Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa 

1. Thị trường thế giới
- Thái Lan: Trong tháng 01/2019, giá sàn xuất khẩu sắn của Thái Lan ổn định ở 

mức 210 - 215 USD/tấn FOB - Băng Cốc; giá xuất khẩu tinh bột sắn cũng ổn định 
ở mức 445 USD/tấn FOB Băng Cốc. Giá tinh bột sắn nội địa của Thái Lan cũng ổn 
định ở mức 13,8 – 14 Baht/kg, tuy nhiên giá sắn nguyên liệu nội địa giảm 0,5 Baht/
kg so với cuối tháng 12/2018, xuống còn 2,40-2,60 Baht/kg. 

Theo Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong năm 2018, lượng sắn lát và tinh bột sắn 
xuất khẩu của Thái Lan đạt 6,82 triệu tấn, trị giá 71,53 tỷ Baht (tương đương 2,25 tỷ 
USD), giảm 28,3% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với năm 2017. Trong đó, 
80,8% lượng sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan được xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc, đạt 5,51 triệu tấn trong năm 2018, giảm 31,5% so với năm 2017; xuất 
khẩu sang In-đô-nê-xi-a chiếm 5,2% và Đài Loan chiếm 3,7%. 

- Trung Quốc: Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm 
2018 Trung Quốc nhập khẩu 4,8 triệu tấn sắn lát, trị giá 1,13 tỷ USD, giảm 41% về 
lượng và giảm 22% về trị giá so với năm 2017. Tính riêng tháng 12/2018, Trung 
Quốc nhập khẩu 270 nghìn tấn sắn lát, trị giá 60,31 triệu USD, tương đương về 
lượng, nhưng giảm 8,6% về trị giá so với tháng 11/2018; giảm 64,9% về lượng và 
giảm 60,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 

- Năm 2019, giá tinh bột sắn dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao do nguồn cung sắn 
nguyên liệu giảm. Niên vụ 2018/2019, nguồn cung sắn nguyên liệu của Việt Nam, 
Căm-pu-chia và Thái Lan có khả năng giảm do dịch bệnh và mưa lũ. Theo Tổ chức 
Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng sắn của Việt Nam năm 2018 ước tính 
giảm 6,8%, Thái Lan giảm 10,7%, Căm-pu-chia giảm 2,9% so với năm 2017. 

2. Thị trường trong nước
Trong tháng 01/2019, giá sắn nguyên liệu tại các vùng giảm do nhu cầu yếu trong 

khi nguồn cung về nhà máy tăng. Tại Tây Ninh, giá sắn thu mua tại nhà máy ở mức 
2.400 – 2.650 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với cuối tháng 12/2018. Tại Kon Tum, 



Số ra ngày 30/01/2019 20

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

giá sắn thu mua tại nhà máy ở mức 2.200 – 2.400 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so 
với cuối tháng 12/2018. Do nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu thấp nên giá 
chào xuất khẩu của các nhà máy ở mức thấp, khoảng 420 - 430 USD/tấn FOB cảng 
Thành phố Hồ Chí Minh. Giá sắn lát tại cửa khẩu các tỉnh Tây Ninh và Bình Phước 
giảm do xuất khẩu giảm và chất lượng sắn kém hơn, độ ẩm cao. 

Hải quan Trung Quốc đã công bố Danh sách 66 đơn vị, nhà máy sản xuất sắn 
của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu 
biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây; Đồng thời tiếp nhận thêm danh sách các đơn 
vị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đề xuất.

Giá sắn củ tươi thu mua nội địa và giá sắn lát xuất khẩu của Việt Nam

STT Nội dung Giá ngày 
27/12/2018

Giá ngày 
10/01/2019

Giá ngày 
28/01/2019

1

Sắn nguyên liệu (trữ bột 30%):
Tây Ninh (sắn  
Căm-pu-chia và nội 
địa)

2.800 - 3.100 đ/kg 2.700 - 3.000 đ/kg 2.400 - 2.650 đ/kg

Kon Tum 2.700- 2.800 đ/kg 2.600- 2.700 đ/kg 2.200- 2.400 đ/kg
Miền Bắc (mua xô) 2.350- 2.550 đ/kg 2.350- 2.550 đ/kg 1.600 - 2.200đ/kg

2
Sắn lát:
FOB Quy Nhơn 250 USD/tấn 250 USD/tấn 230 USD/tấn

3

Tinh bột sắn:
FOB cảng TP. Hồ 
Chí Minh 450-460 USD/tấn 450-460 USD/tấn 420-430 USD/tấn

DAF Lạng Sơn 3.480 - 3.600 CNY/
tấn

3.350 - 3.600 
CNY/tấn

3.150 - 3.300  
CNY/tấn

FOB Băng Cốc, Thái Lan 445USD/tấn 445USD/tấn 445USD/tấn
Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

3. Tình hình xuất khẩu 
Theo ước tính, tháng 01/2019 lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu đạt 

350 nghìn tấn, trị giá 124 triệu USD, tăng 72,9% về lượng và tăng 59% về trị giá so 
với tháng 12/2018; giảm 13,5% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2018; giá xuất khẩu bình quân tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018, lên 
354 USD/tấn. 

Tháng 01/2019, lượng sắn xuất khẩu ước đạt 95 nghìn tấn, trị giá 15 triệu USD, 
tăng 191,8% về lượng và tăng 264,4% về trị giá so với tháng 12/2018; nhưng giảm 
47,8% về lượng và giảm 55,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018; giá xuất khẩu 
sắn bình quân tháng 01/2019 giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 
158 USD/tấn.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018, lượng tinh bột sắn xuất khẩu 
đạt 1,73 triệu tấn, trị giá 815,77 triệu USD; giá xuất khẩu trung bình đạt 469 USD/tấn. 
90,1% lượng tinh bột sắn xuất khẩu trong năm 2018 được xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc, đạt 1,56 triệu tấn. 
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Tính riêng tháng 12/2018, xuất khẩu tinh bột sắn đạt 172,3 nghìn tấn, trị giá đạt 
74,4 triệu USD, giảm 7,5% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với tháng 11/2018, 
giá xuất khẩu trung bình đạt 432 USD/tấn, giảm 9,8% so với tháng 11/2018. Xuất 
khẩu sang Trung Quốc đạt 162,26 nghìn tấn, trị giá 69,56 triệu USD, giảm 8,9% về 
lượng và giảm 18,3% về trị giá so với tháng 11/2018.

Năm 2018, lượng sắn lát khô xuất khẩu đạt 658,8 nghìn tấn, trị giá 150,18 triệu 
USD, giá xuất khẩu trung bình đạt 228 USD/tấn, chủ yếu được xuất khẩu sang 
Trung Quốc, chiếm 85,7% tổng lượng xuất khẩu. Tháng 12/2018, xuất khẩu sắn lát 
khô đạt 7,35 nghìn tấn, trị giá 1,71 triệu USD, giảm 74,6% về lượng và giảm 75,7% 
về trị giá so với tháng 11/2018. Sắn lát khô chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc và Hàn Quốc, giá xuất khẩu trung bình đạt 233 USD/tấn, giảm 4,3% so 
với tháng 11/2018. 

Cơ cấu chủng loại sắn xuất khẩu trong năm 2018
(ĐVT: % theo khối lượng)

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

Chủng loại sắn xuất khẩu trong tháng 12/2018

Chủng 
loại

T12/2018 So với T11/2018 
(%) Năm 2018

Lượng 
(nghìn 

tấn)

Giá TB 
(USD/ 
tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Giá 
TB

Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Giá TB 
(USD/
tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Tinh bột 
sắn  172,3 432 74.410 -7,5 -9,8 -16,6 1.738,4 469 815.770

Sắn lát 
khô  7,4 233 1.715 -74,6 -4,3 -75,7  658,8 228 150.185

Củ sắn 
tươi  21,6 79 1.702 793,1 -10,1 702,6  57,2 77 4.383

L o ạ i 
khác  1,1 149 161 162,3 -73,4  18,1 330 5.972

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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- Hoạt động nuôi tôm chân trắng ở khu vực Lampung của In-đô-nê-xi-a 
bị ảnh hưởng nặng nề của cơn sóng thần xảy ra vào cuối năm 2018.
- Cuối tháng 12/2018, Bang Georgia của Hoa Kỳ đã đóng cửa các ngư 
trường khai thác tôm do sản lượng khai thác gần đây ở mức thấp.
- Trong tuần kết thúc ngày 24/01/2019, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang 
giảm; giá tôm sú bán buôn tại Cà Mau tăng.
- Năm 2018, xuất khẩu cá tra tăng trưởng khả quan so với năm 2017; xuất 
khẩu nhiều mặt hàng thủy sản khác giảm.
- Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Nga giảm.

- 1. Thị trường thủy sản thế giới
- In-đô-nê-xi-a: Hoạt động nuôi tôm chân trắng ở khu vực Lampung của nước 

này bị ảnh hưởng nặng nề của cơn sóng thần xảy ra vào cuối năm 2018. Trận sóng 
thần khiến 28 trại ương giống và các ao nuôi tôm ở phường Rajabasa thuộc miền 
Nam Lampung bị thiệt hại hàng trăm triệu rupiah. Thiết bị, hàng rào tại các trại giống 
bị phá hủy, tôm giống bị chết nhiều. Hầu như tất cả các trại ương tôm giống tạm thời 
tại khu vực này đều bị phá hủy và ngừng hoạt động.

- Hoa Kỳ: Cuối tháng 12/2018, Bang Georgia của Hoa Kỳ đã đóng cửa các ngư 
trường khai thác tôm do sản lượng khai thác gần đây ở mức thấp. Cục Nguồn lợi 
biển (CDR) của bang đưa ra quyết định đóng cửa ngư trường khai thác để tôm nhỏ 
có cơ hội tăng trưởng.

Thông thường, vụ khai thác hàng năm của bang thường kết thúc vào 31/12, tuy 
nhiên có thể được kéo dài sang tháng 1 và 2 của năm sau, nếu tình trạng sinh khối 
cho phép. 

- Ắc-hen-ti-na: Năm 2018, sản lượng khai thác tôm của Ắc-hen-ti-na đạt mức 
kỷ lục mới với 244.066 tấn, tăng 843 tấn so với năm 2017. Sản lượng khai thác tôm 
của Ắc-hen-ti-na có xu hướng tăng từ năm 2009. Trong 5 năm qua, sản lượng khai 
thác tôm tại các cảng của Ắc-hen-ti-na tăng 89%.

- EU: Theo Ủy ban Khoa học, Kỹ thuật và Kinh tế (STECF), ngành nuôi trồng 
thủy sản Châu Âu đang phát triển mạnh. Hiện ngành nuôi trồng thủy sản tại EU bao 
gồm 12.500 công ty, chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ (có quy mô dưới 10 nhân 
viên). 

Theo các điều khoản của Chính sách nghề cá chung EU, các quốc gia thành viên 
được yêu cầu chuẩn bị các kế hoạch chiến lược trong giai đoạn 2014 – 2015 với 
mục đích giảm sự phụ thuộc vào các mặt hàng thủy sản nhập khẩu ngoài khu vực. 
Theo báo cáo, các quốc gia thành viên đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch, và 
theo tiến độ dự kiến của từng nước kế hoạch sẽ được hoàn thành toàn bộ vào giai 
đoạn 2020 - 2025.

Giá trị ngành nuôi trồng thủy sản EU được dự kiến tăng lên mức 4,09 tỉ EUR vào 
cuối năm 2025, so với mức 2,85 tỉ EUR vào năm 2013. Các quốc gia dự kiến sẽ tăng 
trưởng vượt bậc bao gồm Bỉ tăng 156, Ai len tăng 122% và Lít-va tăng 111%.
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2. Thị trường trong nước
Trong tuần kết thúc ngày 24/01/2019, giá cá tra nguyên liệu tại tỉnh An Giang 

giảm 1.000-2.000 đ/kg so với tuần trước đó, và giảm 2.500 - 3.000 đ/kg so với cùng 
kỳ năm 2018.

Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú bán buôn tăng 5.000 đ/kg, giá tôm thẻ chân trắng ổn định.
Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang đến ngày 24/01/2019

Mặt hàng Trọng 
lượng

Dạng 
sản 

phẩm
Đơn giá  
(đ/kg)

So với 
tuần trước 

(đ/kg)

So với cùng 
kỳ năm 

trước (đ/kg)
Nguồn 
cung

Cá Tra thịt trắng 
(mua tại hầm, quầng)

0,8-1kg/
con Tươi 28.500 - 

29.000
(-) 1.500 - 

2.000
(-) 2.500 - 

3.000 vừa

Cá Tra thịt hồng 
(mua tại hầm, quầng)

0,8-1kg/
con Tươi 28.000 - 

28.400
(-) 1.000 - 

1.400 (-) 2.500 vừa

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Giá nguyên liệu thủy sản bán buôn tại Cà Mau đến ngày 24/1/2019
Mặt hàng ĐVT Giá tuần trước Giá tuần này tăng/giảm (+/-)

Cua gạch đ/kg 300.000 300.000 =
Cua thịt ( Cua Y nhất) đ/kg 230.000 230.000 =
Cua yếm vuông đ/kg 130.000 130.000 =
Mực ống tươi loại 1 đ/kg 165.000 165.000 =
Mực ống tươi loại 2 đ/kg 145.000 145.000 =
Cá Thu loại 1 đ/kg 160.000 160.000 =
Cá Thu loại 2 đ/kg 96.000 96.000 =
Cá Bóp đ/kg 180.000 180.000 =
Cá Ba Thú đ/kg 45.000 45.000 =
Cá Ngừ loại 1 đ/kg 30.000 30.000 =
Cá Ngừ loại 2 đ/kg 27.000 27.000 =
Cá Sòng đ/kg 55.000 55.000 =
Cá Sóc đ/kg 45.000 45.000 =
Cá Lạt loại 1 đ/kg 115.000 115.000 =
Cá Lạt loại 2 đ/kg 75.000 75.000 =
Cá Đỏ đ/kg 70.000 70.000 =
Cá Mú đ/kg 110.000 110.000 =
Cá chim trắng đ/kg 195.000 195.000 =
Cá Bò đ/kg 105.000 105.000 =
Cá Phân đ/kg 160.000 160.000 =
Tôm sú loại 20 con đ/kg 250.000 255.000 +5.000
Tôm sú loại 30 con đ/kg 185.000 190.000 +5.000
Tôm thẻ loại 50 con đ/kg 150.000 150.000 =
Tôm thẻ loại 100 con đ/kg 100.000 100.000 =

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp
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2. Tình hình xuất khẩu thủy sản
Theo ước tính, tháng 01/2019 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 700 triệu USD, 

giảm 8,8% so với tháng 12/2018, nhưng tăng 5,2% so với tháng 01/2018. Như vậy, 
tháng 01/2019 xuất khẩu thủy sản vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng của năm 2018. 

Năm 2018, xuất khẩu hầu hết các chủng loại thủy sản chính giảm so với năm 
2017, trừ xuất khẩu cá tra và surimi. Cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nhiều 
biến động. Theo đó, cá tra là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, chiếm 43,2% tổng lượng 
thủy sản xuất khẩu, tăng mạnh so với mức 25,6% trong năm 2017. Đây cũng là mặt 
hàng thủy sản có kết quả xuất khẩu tốt nhất năm khi tăng cả về lượng và trị giá. 

Trong khi đó, năm 2018 là năm khó khăn đối với mặt hàng tôm xuất khẩu do giá 
tôm giảm và tôm Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các thị trường cung cấp lớn 
khác, đặc biệt là sự tăng trưởng của ngành tôm Ấn Độ. Năm 2018, lượng tôm xuất 
khẩu chiếm 18,63% tổng lượng thủy sản xuất khẩu, giảm mạnh so với mức 40,1% 
trong năm 2017.

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2018

Mặt hàng
Năm 2018 So với năm 2017 (%)

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

Tổng 2.019.528 8.812.807 -0,8 5,2
Cá tra, basa 873.032 2.255.466 4,0 27,5
Tôm các loại 376.221 3.530.930 -2,5 -7,7
Cá đông lạnh 219.928 833.284 -11,5 10,0
Surimi 163.561 327.693 20,8 28,0
Cá ngừ các loại 131.210 649.128 -7,1 10,3
Cá khô 64.836 189.261 -20,7 -4,0
Mực các loại 54.957 348.939 -4,3 -2,8
Bạch tuộc các loại 46.208 314.715 0,9 20,6
Nghêu các loại 33.684 62.254 -7,5 -12,7
Cá đóng hộp 12.602 32.040 -33,3 -33,5
Ruốc 10.279 13.916 97,9 73,1
Mắm 7.025 9.719 -46,3 -43,3
Ghẹ các loại 6.614 80.544 -23,4 11,5
Ốc các loại 4.012 9.704 105,3 69,4
Cua các loại 3.517 50.461 -10,4 26,2
Trứng cá 2.434 36.621 -14,8 2,6
Sò các loại 1.480 12.208 -1,6 11,9
Bong bóng cá 883 11.513 60,4 68,3
Thủy sản làm cảnh 768 6.988 -11,8 2,6
Mặt hàng khác 6.276 37.421 -15,1 -10,8

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
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4. Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản Nga và thị phần của Việt Nam
Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong 10 tháng năm 2018 

Nga nhập khẩu 474,9 nghìn 
tấn thủy sản các loại, trị giá 
1,77 tỷ USD, tăng 0,9% về 
lượng và tăng 16,8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 
2017.

Trong 10 tháng năm 2018, 
Nga tăng nhập khẩu thủy sản 
từ thị trường Chi-lê, Ấn Độ, 
Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giảm 
nhập khẩu từ Trung Quốc, 
Quần đảo Phê-rô và Việt Nam...

Tính theo trị giá, Việt 
Nam là thị trường cung cấp 
thủy sản lớn thứ 6 cho Nga trong 10 tháng năm 2018, đạt 18,4 nghìn tấn, trị giá 75,3 
triệu USD, giảm 28,4% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. 
Do giảm mạnh, thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga 
giảm từ mức 5,5% trong 10 tháng năm 2017, xuống còn 3,9% trong 10 tháng năm 2018.
15 thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Nga trong 10 tháng năm 2018

Thị trường
10 tháng năm 2018 So với 10 tháng 

năm 2017 (%)
Thị phần tính theo 

lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá
10 

tháng 
2018

10 
tháng 
2017

Tổng 474.910 1.768.116 0,9 16,8 100,0 100,0
Chi-lê 64.079 397.584 53,2 44,4 13,5 8,9
Trung Quốc 76.490 290.198 -13,3 17,9 16,1 18,7
Quần đảo Phê-rô 103.305 270.789 -7,7 0,3 21,8 23,8
Bê-la-rút 58.352 228.030 3,5 6,1 12,3 12,0
Ấn Độ 16.093 76.265 21,9 34,2 3,4 2,8
Việt Nam 18.458 75.319 -28,4 -9,5 3,9 5,5
Grơn-len 24.173 62.178 -27,6 -21,7 5,1 7,1
Thổ Nhĩ Kỳ 11.441 56.933 35,3 43,3 2,4 1,8
Ắc-hen-ti-na 12.676 51.871 -11,6 11,6 2,7 3,0
Pê-ru 12.358 37.277 -11,2 44,2 2,6 3,0
Ê-cu-a-đo 12.156 36.774 26,6 18,0 2,6 2,0
Thái Lan 8.331 29.584 8,0 14,2 1,8 1,6
Nhật Bản 13.144 20.447 287,1 242,1 2,8 0,7
Ác-mê-ni-a 2.952 18.491 22,7 39,1 0,6 0,5
Ca-dắc-xtan 8.745 12.606 7,2 17,4 1,8 1,7

Nguồn: ITC
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1. Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới
Theo Trung tâm Nghiên cứu công nghiệp CSIL (Ý), thương mại đồ nội thất thế 

giới từ 100 quốc gia đạt trên 150 tỷ USD vào năm 2018. Chiếm khoảng 1% thương 
mại của các nhà sản xuất thế giới. Dự báo thương mại đồ nội thất toàn cầu tiếp 
tục tăng trưởng cả trong năm 2019 và 2020, tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro từ căng 
thẳng thương mại và chính sách bảo hộ đang gia tăng.

Tiêu thụ đồ nội thất toàn thế giới được dự báo sẽ tăng 3,2% trong năm 2019. Khu 
vực tăng trưởng nhanh nhất tiếp tục là châu Á và Thái Bình Dương, các khu vực 
khác tăng từ 1% đến 3%.

2. Thị trường trong nước
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước 

ước đạt 238,6 nghìn ha, giảm 1,2% so với năm 2017, số cây lâm nghiệp trồng phân 
tán đạt 85,8 triệu cây, giảm 0,3%.

Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 ước tính đạt 12,8 triệu m3, tăng 9,6%. Một số 
địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Quảng Trị tăng 22,1%; Nghệ An 
tăng 19,4%; Quảng Nam tăng 10,3%; Phú Thọ tăng 10,2%; Quảng Ngãi tăng 9,9%. 
Sản lượng củi khai thác đạt 23,7 triệu ste, giảm 1,2% so với năm 2017.

Thời tiết trong năm tương đối thuận lợi cho hoạt động trồng, chăm sóc rừng và 
khai thác lâm sản. Trong quý IV/2018, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước 
ước tính đạt 77,4 nghìn ha, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp 

- Tiêu thụ đồ nội thất toàn cầu năm 2019 được dự báo tăng 3,2% so với 
năm 2018.
- Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng nhập của thị 
trường EU giảm.
- Năm 2019, sản lượng gỗ khai thác trong nước có thể tăng thêm khoảng 
1,5 triệu m3.
- Ước tính, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 900 triệu USD 
trong tháng 1/2018.
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trồng phân tán đạt 26,6 triệu cây, giảm 0,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3.723 nghìn m3, 
tăng 7,4%; sản lượng củi khai thác đạt 5 triệu ste, tăng 0,3%.

Năm 2019, sản lượng gỗ khai thác trong nước có thể tăng thêm khoảng 1,5 triệu m3, 
mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 6,05%/năm; tỷ lệ 
che phủ rừng toàn quốc đạt 42%. Cùng với đó, diện tích rừng các loại đạt 14,4 triệu 
ha; năng suất rừng trồng bình quân đạt 20m3/ha/năm.

3. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
Theo số liệu thống kê ước tính, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 

trong tháng 01/2019 đạt 900 triệu USD, tăng 7,1% so với tháng trước, tăng 16,3% so 
với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 652 triệu USD, 
tăng 3,3% so với tháng trước, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, tháng 01/2019 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục đà tăng trưởng 
của năm 2018. Năm 2018, xuất khẩu hầu hết các chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ tăng 
trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước, trừ xuất khẩu đồ nội thất văn phòng.

Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tháng 12 và năm 2018

Mặt hàng
Tháng 

12/2018 
(Nghìn 
USD)

So với 
tháng 

11/2018 
(%)

So với 
tháng 

12/2017 
(%)

Năm 2018 
(Nghìn 
USD)

So với 
năm 
2017 
(%)

Tỷ trọng (%)

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 839.957 0,4 10,5 8.908.992 15,7 100,0 100,0
Đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn 181.354 -1,3 6,2 1.797.731 11,4 20,2 20,9

Đồ nội thất phòng ngủ 174.597 5,6 12,7 1.762.835 5,8 19,8 21,6
Ghế khung gỗ 152.615 9,2 26,0 1.415.040 14,6 15,9 16,0
Dăm gỗ 101.356 -12,6 4,6 1.321.755 25,9 14,8 13,6
Gỗ, ván và ván sàn 90.490 4,8 -7,5 1.119.493 17,0 12,6 12,4
Đồ nội thất văn phòng 34.999 19,2 24,2 320.888 -5,3 3,6 4,4
Đồ nội thất nhà bếp 27.343 -6,5 9,9 298.294 21,7 3,3 3,2
Cửa gỗ 2.658 19,9 30,2 25.108 17,2 0,3 0,3
Khung gương 1.961 -19,6 29,9 23.660 78,7 0,3 0,2
Đồ gỗ mỹ nghệ 1.703 37,6 25,4 18.308 0,4 0,2 0,2

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

4. Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ EU và thị 
phần của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Eurostat, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU trong 
10 tháng năm 2018 đạt 6,3 triệu tấn và 16,9 tỷ Eur (tương đương 19,1 tỷ USD), tăng 
2,6% về lượng và tăng 0,8% về trị giá. Trong 10 tháng năm 2018, EU giảm nhập 
khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ thị trường nội khối, tăng nhập khẩu từ các thị trường 
ngoài khối. Do đó, thị phần nhập khẩu đồ nội thất từ các thị trường ngoài khối tăng 
từ 28,4% trong 10 tháng năm 2017, lên 29,1% trong 10 tháng năm 2018. Trong 10 
tháng năm 2018, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU từ các thị trường ngoài EU 
đạt 1,8 triệu tấn và 5 tỷ Eur (tương đương 5,7 tỷ USD), tăng 4,9% về lượng và giảm 
0,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
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Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU từ các thị trường ngoài EU  

năm 2016-2018 (ĐVT: Triệu EUR)

Nguồn: Eurostat

Thị trường nhập khẩu:
EU nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường ngoài EU chủ yếu từ thị 

trường Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2018 đạt 908 nghìn tấn và 2,5 tỷ Eur (tương 
đương với 2,8 tỷ USD), tăng 0,8% về lượng và giảm 0,3% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2017. Thị phần nhập khẩu từ Trung Quốc giảm từ mức 51,19% trong 10 tháng 
năm 2017 xuống còn 49,22% trong 10 tháng năm 2018. EU nhập khẩu mặt hàng đồ 
nội thất phòng khách và phòng ăn với lượng lớn nhất từ Trung Quốc đạt 439,6 nghìn 
tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là các mặt hàng khác như: Ghế 
khung gỗ, đồ nội thất phòng ngủ, đồ nội thất văn phòng và đồ nội thất nhà bếp.

Việt Nam là thị trường cung cấp mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ hai cho EU 
trong 10 tháng năm 2018, với lượng và trị giá đạt 192,2 nghìn tấn và 590,8 triệu Eur 
(tương đương với 667,6 nghìn USD), tăng 4,8% về lượng và giảm 3,0% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. Thị phần nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU từ Việt Nam 
giảm 0,01 điểm phần trăm so với 10 tháng năm 2017. Dư địa và tiềm năng phát triển 
ngành công nghiệp đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam sang thị trường EU là rất lớn, 
tuy nhiên để mở rộng thị phần và nâng cao trị giá xuất khẩu các doanh nghiệp sản 
xuất đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam cần kịp thời nắm bắt xu hướng và tận dụng 
tốt các cơ hội thị trường và từ các Hiệp định giữa EU và Việt Nam mang lại. Đẩy 
mạnh sản xuất và chế biến gỗ công nghiệp, gỗ kỹ thuật để đáp ứng xu hướng chung 
tại thị trường EU. 

Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, EU còn nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ một 
số thị trường khác trong 10 tháng năm 2018 như: Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, 
Thổ Nhĩ Kỳ...Tuy nhiên, thị phần nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm, chỉ có 
thị trường Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Séc-bi-a là tăng thị phần tại thị trường EU trong 10 
tháng năm 2018.



Số ra ngày 30/01/201929

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

10 thị trường ngoài khối cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho EU trong 
10 tháng năm 2018

Thị trường

10 tháng năm 2018
So với 10 

tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 

Eur)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

10 
tháng 
2018

10 
tháng 
2017

Tổng 1.844.594 5.042.259 5.697.753 4,9 -0,3 100,00 100,00
Trung Quốc 907.923 2.457.270 2.776.715 0,8 -4,4 49,22 51,19
Việt Nam 192.159 590.768 667.568 4,8 -3,0 10,42 10,43
Ma-lai-xi-a 85.749 161.868 182.911 4,6 -3,9 4,65 4,66
In-đô-nê-xi-a 81.954 248.654 280.979 -2,6 -4,1 4,44 4,78
Ấn Độ 65.923 195.717 221.160 19,0 15,0 3,57 3,15
Thổ Nhĩ Kỳ 64.456 167.157 188.887 12,5 1,4 3,49 3,26
Bô-xni-a và  
Héc-xê-gô-vi-a 57.442 161.105 182.049 2,8 8,0 3,11 3,18

Séc-bi-a 47.356 99.350 112.266 12,0 10,9 2,57 2,40
Bra-xin 46.611 94.772 107.092 4,0 0,0 2,53 2,55
Thụy Sỹ 22.092 86.516 97.763 -0,4 -4,8 1,20 1,26

Nguồn: Eurostat

Mặt hàng nhập khẩu
Mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn (mã HS 940360) là mặt hàng chính 

EU nhập khẩu từ các thị trường ngoài EU trong 10 tháng năm 2018, lượng và trị giá 
nhập khẩu mặt hàng này đạt 798,8 nghìn tấn và 2 tỷ Eur (tương đương 2,3 tỷ USD), 
tăng 3,0% về lượng và giảm 1,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tới 43,3% 
tổng lượng nhập khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách phòng ăn của EU từ các thị 
trường ngoài EU. Trong đó, Trung Quốc và Việt Nam là hai thị trường cung cấp chính 
mặt hàng này tới EU. Lượng nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 68,8% tổng 
lượng nhập khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của EU. Anh, Đức, 
Pháp là ba thị trường chính trong khối EU nhập khẩu đồ nội thất dùng phòng khách và 
phòng ăn từ các thị trường ngoài EU.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2018 chỉ có mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ EU 
tăng nhập khẩu cả về lượng và trị giá từ các thị trường ngoài EU, đạt 296,5 nghìn tấn 
và 660,4 triệu Eur (tương đương với 746,3 triệu USD), tăng 6,0% về lượng và 0,7% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2017. EU nhập khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ trong 
10 tháng năm 2018 từ một số thị trường chính ngoài EU như: Trung Quốc, Ma-lai-xi-a 
và Việt Nam, trong đó đáng chú ý EU tăng nhập khẩu cả về lượng và trị giá từ thị trường 
Ma-la-xi-a đạt 36 nghìn tấn và 60,9 triệu Eur (tương đương với 68,8 triệu USD), tăng 
9,8% về lượng và 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, nhập khẩu từ 
Trung Quốc và Việt Nam chỉ tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
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EU giảm mạnh nhập khẩu đồ nội thất nhà bếp trong 10 tháng năm 2018 đạt 21,3 
nghìn tấn và 45,5 triệu Eur (tương đương với 51,4 triệu USD), giảm 12,2% về lượng và 
giảm 18,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Chủng loại đồ nội thất bằng gỗ EU nhập khẩu từ các thị trường ngoài khối 
trong 10 tháng năm 2018

Thị trường

10 tháng năm 2018
So với 10 

tháng năm 
2017 (%)

Tỷ trọng theo 
lượng 10 
tháng (%)

Lượng 
(Tấn)

Trị giá 
(Nghìn 

Eur)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Năm 
2018

Năm 
2017

Tổng 1.844.594 5.042.259 5.697.753 4,9 -0,3 100,0 100,0
940360 798.761 2.046.751 2.312.829 3,0 -1,6 43,3 40,6
940161+940169 433.612 1.579.063 1.784.342 2,2 -2,3 23,5 31,3
940350 296.534 660.427 746.282 6,0 0,7 16,1 13,1
940330 36.256 76.125 86.021 -2,1 2,0 1,5
940340 21.259 45.488 51.401 -12,2 1,2 0,9

Nguồn: Eurostat

Ghi chú: Tỷ giá cập nhập vào ngày (25/01/2019) 1 EUR=1,13 USD
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Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, ngày 
06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 về 
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo Thông tư số 04, khi tổng hợp danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cần thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên dự án 
chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc sử dụng nhiều lao động 
(100 lao động trở lên); Ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện 
thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp; Ưu tiên dự án có quy trình sản 
xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải; Ưu tiên dự án liên kết 
sản xuất tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Về Quy trình xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn, cần: Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương, đề xuất đầu tư của sở, ngành, UBND cấp huyện, các hội, hiệp hội ngành 
nghề có liên quan và đề xuất của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo 
danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND cấp tỉnh về dự thảo danh mục dự án khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phương án tổ chức hội 
nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cấp tỉnh; Sau hội nghị 
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp, rà soát dự thảo Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp nông thôn và gửi tới các sở, ngành, UBND cấp huyện và các 
hiệp hội (nếu có) lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo.

Thông tư số 04 cũng nêu rõ, căn cứ tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 10 
ngày làm việc UBND cấp tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Danh mục dự 
án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trung hạn (hàng 
năm thực hiện điều chỉnh, bổ sung).

Trường hợp các dự án (không đề nghị hỗ trợ vốn nhà nước) chưa nằm trong 
Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì 
thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 
33 Luật Đầu tư. Trường hợp các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương: 
UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có văn bản cam kế hỗ 
trợ vốn cho doanh nghiệp theo quy định. Đối với dự án sử dụng vốn của bộ, ngành 
trung ương theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP, thì bộ, ngành trung 
ương gửi hồ sơ thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với việc nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn, Thông tư số 04 cũng nêu rõ, Ngân sách Trung ương 
đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp để cân đối thực hiện Nghị định 
57/2018/NĐ-CP, gồm: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
các chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ 
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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.

thiên tai, ổn định đời sống dân cư, phát triển lâm nghiệp bền vững và vốn đầu tư 
cho ngành nông nghiệp thuộc các chương trình, dự án khác; Ngân sách địa phương 
chi hành năm cho ngành nông nghiệp để cân đối thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-
CP, gồm: Khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án do địa 
phương quản lý và chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được 
phân cấp trực tiếp quản lý trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, 
thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, bao gồm hoạt động phát triển nông, lâm, 
diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; xây dựng nông thôn mới và hoạt động phát triển 
nông thôn khác.

Đối với việc lồng ghép nguồn vốn để thực hiện chính sách, căn cứ mức vốn 
được hỗ trợ từ ngân sách trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia, 
chương trình hỗ trợ có mục tiêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các 
sở, ngành liên quan chủ động lồng ghép các nguồn vốn trên, dự kiến phân bổ cho 
các dự án thực hiện theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP, báo cáo UBND cấp tỉnh xem 
xét, quyết định. UBND cấp tỉnh quyết định lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách 
địa phương ngày khi lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn để thực hiện Nghị 
định 57/2018/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2019.


