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Xuất khẩu nông lâm thủy sản ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bước vào quý II
  Ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất nhập khẩu mặt hàng nông lâm thủy sản của nước 

ta vượt qua mốc 32 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 24,2%, xuất siêu khoảng 2,2 tỷ USD trong 4 
tháng đầu năm. Không chỉ tăng trưởng tốt về khối lượng xuất khẩu mà giá trị các mặt hàng này cũng tăng giá tốt như cao 
su (112%), chè (8%), rau quả (10%), cá tra (3%), tôm (6%) và đặc biệt là đồ gỗ nội thất tăng 71%. Các thị trường lớn nổi bật 
về xuất khẩu vẫn là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng theo Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản, sản phẩm tủ bếp nội 
thất từ Việt Nam đang tăng nhanh thị phần tại thị trường Mỹ, với nhiều dư địa để phát triển xuất khẩu hơn nữa khi quy 
mô thị trường tủ bếp ở nước này lên đến 5 - 7 tỷ USD mỗi năm, trong đó nhập khẩu tủ bếp, tủ nhà tắm của Việt Nam 
trong năm 2020 là trên 1 tỷ USD. 

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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LOGISTICS
*  Hiệp hội Logistics Việt Nam mới đây đã đạt được thỏa thuận chung với tổ chức 
Hộ chiếu Chuỗi dịch vụ cung ứng toàn cầu (World Logistics Passport - tổ chức 
có nguồn gốc từ Dubai) về việc gia nhập để trở thành thành viên thứ 5 ở châu Á 
tham gia tổ chức này sau Thái Lan, Indonesia, Kazakhstan và Ấn Độ. Việc tham 
gia tổ chức này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và mở rộng hoạt động thương mại trong 
nước và quốc tế của Việt Nam trong những năm tới đây, nhằm thực hiện một loạt 
các mục tiêu phát triển ngành logistics trong giai đoạn 2020 - 2030, nâng mức 
đóng góp của ngành logistics lên 10% GDP của cả nước. Mục đích cốt lõi của 
World Logistics Passport là việc cải tiến và tích hợp các phương thức vận tải với 
nhau như đường bộ, đường biển, đường hàng không, doanh nghiệp tiếp cận được 
với mô hình vận tải đa phương thức, kết nối nhanh chóng và thuận tiện nhất với 
các nền kinh tế trong khu vực khi các hiệp định thương mại tự do đang dần xóa 
bỏ nhiều rào cản thuế quan. Theo Hiệp hội Logistics Việt Nam, đây cũng là một 
chương trình nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và 
dịch vụ thông qua một chế độ thủ tục ưu đãi thuận tiện và nhanh chóng hơn cả 
trong 13 trung tâm logistics tham gia là thành viên của WLP.
* Ngày hôm qua, Maersk - công ty logistics lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đan 
Mạch cho biết họ rất kỳ vọng vào hoạt động của mình từ giờ đến cuối năm khi 
kết quả hoạt động quý I ghi nhận hiệu suất “đặc biệt mạnh mẽ” nhờ nhu cầu vận 
chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ luôn ở mức rất cao. Chiếm thị phần 20% công suất 
vận tải container toàn cầu, Maersk cho biết tình hình hiện tại vẫn chưa có đủ tàu 
trên thế giới đáp ứng kịp nhu cầu tiêu dùng tăng vọt tại Mỹ và châu Âu. Trong ba 
tháng đầu năm, lượng hàng hóa nhập khẩu từ châu Á vào Bắc Mỹ tăng 40% so 
với cùng kỳ năm trước. 
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