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Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 41 tỷ USD nông sản trong năm nay
 Với tình hình khả quan trong giai đoạn đầu năm, ngành xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hướng tới mục 

tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 41 tỷ trong năm 2021 này. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, 
UKVFTA và RCEP trong năm qua đã giúp nông sản Việt Nam thâm nhập được vào các thị trường lớn, từ đó thúc đẩy xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam kể từ năm 2020 vừa qua bất chấp đại dịch Covid-19, đặc biệt là các mặt hàng như thủy sản, 
rau quả, gạo và chè. Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả, nông sản chủ lực tính đến hết tháng 5 hầu hết đều tăng trưởng 
tốt (ngoại trừ gạo và cà phê giảm nhẹ so với cùng kỳ). Đây là những tín hiệu tốt giúp cho Bộ Công Thương tự tin vào mục 
tiêu xuất khẩu nông sản 41 tỷ USD trong năm 2021 và sẽ tăng trưởng tốt hơn nữa trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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NÔNG SẢN
*  Mới đây, Bộ Công thương Việt Nam đã thông báo áp thuế chống bán phá giá 
lên đến 47,64% đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, có hiệu lực từ ngày 15/6 
trong vòng 5 năm. Trước thông báo này thì Việt Nam cũng đã áp dụng các mức 
thuế 33,88% đối với đường thô và 48,88% đối với đường tinh luyện nhập khẩu từ 
Thái Lan. Từ thông báo mới ngày 15/6 này, tất cả các loại đường, trong đó có cả 
đường thô và đường tinh luyện sẽ phải chịu mức thuế giống nhau là 47,46%. 
Trong năm 2020, nước ta đã xóa bỏ các mức thuế nhập khẩu đối với đường từ 

khối ASEAN hoặc chỉ còn 5%. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp Việt Nam nhập 
khẩu đường từ Thái Lan tăng mạnh đã gây áp lực lên giá và hoạt động sản xuất 
đường trong nước. Việt Nam đã nhập khẩu 1,26 triệu tấn đường trong năm 2020, 
tăng hơn 4 lần so với mức khoảng 300 nghìn tấn vào năm 2019 trước đó. Từ thông 
báo này, nhiều doanh nghiệp đã phải tìm các nguồn nhập khẩu đường khác từ 
Malaysia và Indonesia để đáp ứng nhu cầu. Giá đường tinh luyện trong nước cũng 
tăng mạnh do lượng hàng tồn kho giảm, với mức giá bán vào khoảng 730 USD/
tấn, tăng gần 12% - 15% so với quý đầu năm nay. 
*  Hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đang trở thành điểm sáng 
thương mại của Campuchia trong giai đoạn hiện nay. Chính phủ Campuchia 
mong muốn tăng cường xuất khẩu nông sản, đặc biệt là để đa dạng hóa nền 
kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào ngành may mặc. Sau khi ký thỏa thuận thương 
mại song phương vào năm ngoái, Campuchia bắt đầu xuất khẩu các lô hàng xoài 
tươi đầu tiên sang Trung Quốc vào tháng 5, góp phần làm tăng hơn 200% kim 
ngạch xuất khẩu loại trái cây này trong 5 tháng đầu năm nay. Với thỏa thuận mới, 
Campuchia được phép xuất khẩu xoài tươi trực tiếp sang Trung Quốc nếu như 
đáp ứng đủ tiêu chuẩn, thay vì phải vận chuyển qua Việt Nam trước khi đưa sang 
Trung Quốc như trước đây.
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