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Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2017
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Hội viên
Thị trường EU cùng với Mỹ là 02 thị trường chính xuất khẩu cá tra lớn của Việt
Nam chiếm trên 45% tỷ trọng xuất khẩu. Vài năm trở lại đây, xuất khẩu cá tra sang thị
trường EU sụt giảm nhanh chóng (từ chiếm tỷ trọng 24% năm 2012 xuống 15% năm 2016).
09 tháng đầu năm 2017, kim ngạch sang EU đạt 154 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,8%,
đứng thứ ba sau thị trường Trung Quốc và Mỹ. Sự sụt giảm cá tra ở thị trường EU do tác
động bởi yếu tố khách quan như khủng hoảng kinh tế chung trên thế giới cho đến yếu tố
chủ quan về năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp chế biến cá tra so với các Doanh nghiệp
quốc tế đang kinh doanh các loài cá thịt trắng (cá tuyết, cá Alaska pollock), cá biển khác
như cá ngừ, cá hồi…Năng lực thích nghi với các rào cản kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực
phẩm mới từ khâu nuôi trồng đến chế biến. Tại EU đã bị người tiêu dùng nhìn nhận hình
ảnh về sản phẩm cá tra chưa thân thiện với môi trường, có thể gây mất cân bằng sinh thái
vùng sông nước vùng nuôi, sử dụng thuốc kháng sinh, sử dụng Natri Photphat có thể gây
ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng… Năng lực về phản ứng truyền thông bị bôi nhọ cũng
như tham gia truyền thông để xây dựng hình ảnh cá tra qua các cải thiện thực tế mà ngành
hàng đã thực hiện, gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu trong thời gian qua.
Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc ngày càng tăng và ưa chuộng sản phẩm
cá tra của người tiêu dùng Trung Quốc vì họ tin tưởng rằng sản phẩm cá tra đạt được yêu
cầu chất lượng về ATVSTP, các quy định khắt khe đã được xuất sang các thị trường khó
tính như Mỹ và EU, cho thấy vai trò của thị trường EU là một thì trường chính cần được
giữ vững để tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thị trường khác.
Hiệp hội cá Tra Việt Nam phối hợp cùng Cục chế biến và phát triển thị trường nông
sản - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, được sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Chính sách
Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP), tổ chức Hội thảo “ Giải pháp thúc
đẩy xuất khẩu cá tra sang thị trường EU trong xu hướng mới”.
Mục tiêu hội thảo nhằm nắm thực trạng diễn biến thị trường EU qua các doanh
nghiệp xuất khẩu qua EU, các cơ quan kiểm định và cơ quan quản lý các vấn đề liên quan
cho hoạt động nuôi trồng, chế biến mặt hàng cá tra qua EU, thảo luận các giải pháp cụ thể
trong việc sửa đổi chính sách để phù hợp điều kiện thị trường Châu Âu.

Thời gian: Buổi sáng, ngày 29/11/2017
Địa điểm: Khách sạn Cửu Long – 52 Quang Trung, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản,
Nafiqad, Ban Thường trực và Ban chấp hành, Hội viên Hiệp hội cá Tra Việt Nam, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục và Hiệp hội thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng
các tỉnh ĐBSCL; Sở công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại, Doanh nghiệp chế biến
và xuất khẩu cá tra, hộ nuôi.
Hiệp hội cá tra Việt Nam kính mời Quý Hội viên đến tham dự Hội thảo. Để công tác
chuẩn bị và tiếp đoán được chu đáo. Ban tổ chức rất mong nhận thông tin đăng ký tham dự
trước ngày 27/11/2017.
Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp tại buổi Hội thảo./.
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