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Việt Nam chính thức nhận giấy phép xuất khẩu thực phẩm làm từ côn trùng vào thị trường EU
 Việc thông qua hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã mở ra rất nhiều cơ hội xuất khẩu cho 

Việt Nam vào thị trường rộng lớn này. Một trong những thông tin đáng quan tâm và bất ngờ khi mới đây, Việt 
Nam đã đáp ứng được các yêu cầu tiếp cận thị trường EU để xuất khẩu các loại thực phẩm làm từ côn trùng vào 
khu vực này. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg đã kiên trì theo 
đuổi hồ sơ đăng ký với Tổng Vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm EU (DG-SANTE) để xin giấy phép này và đã 
nhận được quyết định số [EU] 2021/171 về việc EU chính thức cho phép Việt Nam xuất khẩu sản phẩm từ côn 
trùng làm thực phẩm vào lãnh thổ EU, có hiệu lực từ ngày 15/2/2021. Cho đến nay EU mới mở cửa cho 5 quốc 
gia gồm Canada, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm từ côn trùng làm 
thực phẩm. Hiện tại, mặc dù thực phẩm làm từ côn trùng chưa được sử dụng nhiều nhưng các nhà dinh dưỡng 
học đã dự báo côn trùng chính là nguồn thực phẩm dự trữ của tương lai. 

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
*  Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh vào những ngày đầu tháng 3 sau chuỗi ngày 
tăng giá mạnh trong tháng 2 trước đó. Nguồn cung cà phê dồi dào khi nhu cầu 
chưa tăng mạnh khiến cho giá cà phê không giữ được đà tăng như trước. Báo cáo 
từ Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) công bố hồi tháng 1, nguồn cung cà phê toàn cầu 
sẽ dư thừa khoảng 5,3 triệu bao cà phê trong niên vụ 2020/21 này. Dự báo, giá cà 
phê sẽ còn giảm hơn nữa khi các doanh nghiệp tại Brazil đang gia tăng lượng bán 
cà phê khi nguồn cung dồi dào, đồng Real Brazil suy yếu hơn so với đồng USD, 
ngoài ra cước phí vận tải biển giảm nhiệt từ quý II cũng sẽ giảm áp lực lên giá cà 
phê nói riêng và giá các mặt hàng nông sản nói chung. 
*  Nhóm mặt hàng nông sản và rau quả là ngành hàng xuất khẩu giảm mạnh 
trong năm 2020, ngoại trừ gạo và sắn. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của nhóm 
ngành hàng này bắt đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực trong những tháng 
đầu năm nay. Xuất khẩu hàng rau quả tăng 6%, hạt điều tăng 8,5%, đặc biệt sắn và 
sản phẩm sắn tăng 76,7% so với cùng kỳ hai tháng đầu năm 2020. Hiện nay, các 
nhà máy chế biến sắn tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như Tây Ninh, 
Gia Lai đang chuẩn bị thu hoạch. Giá thu mua tăng cao do năng suất sắn giảm 
dẫn đến sản lượng giảm, cộng với tình hình dịch bệnh khiến sắn từ Campuchia 
nhập khẩu về hạn chế, trong khi đó nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy chế 
biến đang ở mức cao khiến giá thu mua tăng cao. Các đơn vị nhập khẩu sắn ở 
Trung Quốc đang thu mua với giá khoảng 270 USD/tấn xuất từ cảng Quy Nhơn. 
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