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Xuất khẩu trên đà tăng trưởng tốt, Việt Nam đang mở rộng khả năng sản xuất và chế biến tôm
  Sau khi ghi nhận xuất khẩu tôm tăng gần 11% vào năm ngoái, các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến tôm 

xuất khẩu đang mở rộng năng lực của mình để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu được dự đoán sẽ tăng tốt hơn trong 
năm 2021 này. Khu vực mở rộng chủ yếu tập trung tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng nuôi tôm lớn nhất 
cả nước. Việc đầu tư vào dây chuyền cung ứng tôm xuất khẩu từ khu vực nuôi trồng đến nơi chế biến để xuất 
khẩu bắt đầu được chuẩn hóa, đặc biệt là khâu chế biến với công suất mỗi doanh nghiệp có thể lên tới 30.000 
tấn mỗi năm và bảo quản bằng kho lạnh đảm bảo chất lượng xuất khẩu sang các quốc gia lớn như Mỹ và châu 
Âu. Chính phủ nước ta đánh cao về tầm quan trọng của thủy sản và canh tác nông nghiệp, từ năm 2016 đến 
năm 2020, Chính phủ đã đầu tư 220 nghìn tỷ đồng (9,5 tỷ USD) vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến 
sẽ tăng lên 266 nghìn tỷ đồng (11,5 tỷ USD) đến năm 2025 để phát triển giao thông, các dự án nông nghiệp và 
thủy sản. Vào năm ngoái, khu vực này có khoảng 680.848 ha trang trại nuôi tôm, bao gồm 597.465 ha tôm sú và 
83.383 ha tôm thẻ chân trắng, sản xuất 782.670 tấn tôm, chiếm gần 87% sản lượng tôm của cả nước. 

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
*  Sau vụ tắc nghẽn Kênh đào Suez, ngành vận tải đường biển lại tiếp tục 
đón nhận thông tin không mấy tích cực khi cước phí vận chuyển tuyến 
đường châu Á - bờ tây nước Mỹ lại tăng đột biến do tình trạng tắc nghẽn tại 
các cảng Los Angeles và Long Beach. Tình hình này đã được dự báo trước 
đây do việc thiếu hụt tàu container hồi cuối năm ngoái, đầu năm nay xảy 
ra khiến hàng hóa từ châu Á bị ứ đọng, dồn đến giai đoạn này mới thông 
chuyển. Khối lượng container được xếp dỡ tại các cảng Los Angeles và Long 
Beach của California, những nơi đóng vai trò là cửa ngõ cho hàng hóa từ 
châu Á vào nước Mỹ, chiếm đến 40% tổng hàng hóa nhập khẩu của Mỹ 
mỗi năm, đã tăng 45% trong tháng Hai vừa qua so với cùng kỳ năm trước, 
và trong tháng 3 vừa qua, con số ước tính chưa chính thức có thể lên đến 
80% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng chục con tàu vận chuyển hàng hóa 
vẫn phải nằm ngoài khơi mỗi ngày mà chưa thể cập bến. Công suất xử lý 
hàng cập bến đang diễn ra chậm tại Mỹ sẽ lại kéo theo một loạt ảnh hưởng 
dây chuyền như thiếu container trở về châu Á tương tự như thời gian trước 
tại châu Âu.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, chi phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc 

đến bờ tây nước Mỹ vào khoảng 5.000 USD/container 40 feet, tăng khoảng 
250% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, giá cước vận tải từ châu Âu 
sang Mỹ cũng đang tăng gấp đôi so với cùng kỳ. 
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