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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ KHU VỰC

1.Tuy-ni-di, nước xuất khẩu dầu ô liu số 1 thế giới năm 2015

Năm 2015, Tuy-ni-di đã xuất
khẩu 311.000 tấn dầu ô liu và
trở thành quốc gia xuất khẩu số
1 thế giới về sản phẩm này,
vượt lên Italia (208.000 tấn) với
doanh thu trên hai tỷ đina
(tương đương 935 triệu euro).

Tuy nhiên những kết quả này chưa hẳn có thể duy trì được lâu.
Nguyên nhân là vì 2015 là năm đặc biệt khó khăn đối với Italia khi
điều kiện khí hậu xấu, gây ra sự bùng phát của các loại vi khuẩn.
Ngược lại, Tuy-ni-di lại có một năm thành công khi trùng với việc
thu hoạch ô liu diễn ra hai năm một lần.

Năm 2016, Tuy-ni-di có thể sẽ giảm vài bậc nhưng do đã cũng cố
được vị trí của mình, nhất là trong lĩnh vực dầu ô liu đóng gói, lợi
nhuận xuất khẩu mặt hàng này có khả năng sẽ cao hơn.

2. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 dự báo giảm

Cơ quan thường trú Bộ Nông
nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo
xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ
2015-2016 (tháng 10 – tháng 9) đạt
8 triệu tấn (3,5 triệu tấn gạo
Basmati và 4,5 triệu tấn gạo loại

khác), giảm 33% so với năm trước và giảm 8,5 triệu tấn so với ước
tính ban đầu của USDA.
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Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do nhu cầu nhập khẩu
giảm từ các thị trường truyền thống tại Trung Đông, châu Phi và
các nước láng giềng của Ấn Độ như Bangladesh và Sri Lanka.

USDA Post ước tính xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ 2016-2017
tiếp tục giảm xuống còn 7 triệu tấn do nguồn cung nội địa thắt
chặt. Dự báo này có thể tăng tùy thuộc vào đà giảm giá của đồng
Ru-pi Ấn Độ hoặc sự gia tăng nhu cầu và giá gạo toàn cầu.

Theo USDA Post, tồn kho cuối vụ niên vụ 2015-2016 của Ấn Độ
đạt 13,3 triệu tấn, giảm hơn 4 triệu tấn so với niên vụ 2014-2015.
Sản lượng gạo của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 ước đạt 103 triệu
tấn, giảm 2 triệu tấn so với con số 105,5 triệu tấn trong niên vụ
2014-2015.

Giá bán lẻ gạo tại Ấn Độ những tháng đầu năm tương đối ổn định
do chương trình thu mua của chính phủ bất chấp sản lượng thu
hoạch vụ chính năm 2015 đã bán ra thị trường.

3. Nền kinh tế I-ran hứa hẹn trỗi dậy trong năm 2016

Sau lệnh trừng phạt của
phương Tây được dỡ bỏ, Iran
được các nhà nghiên cứu
đánh giá rất cao về tiềm lực
kinh tế. Thực tế, Iran có
những điều kiện khá tốt như:
địa thế chiến lược, lực lượng
lao động dồi dào, nguồn tài
nguyên thiên nhiên khổng lồ. Đặc biệt, Iran là quốc gia đứng thứ 4
thế giới về trữ lượng dầu mỏ và thứ hai thế giới về trữ lượng khí
đốt tự nhiên.

Mới đây, trong chuyến thăm 2 nước châu Âu là Italia và Pháp của
Tổng thống Iran - Hasan Rowhani, Iran đã ký hàng loạt thỏa thuận
kinh tế. Theo đó, chỉ tính riêng các hợp đồng kinh tế với Italia trị
giá 17 tỉ euro, bao gồm hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, cơ sở
hạ tầng, sắt thép, đóng tàu…

Nhiều doanh nghiệp của các nền kinh tế phát triển như Đức, Thụy
Sĩ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và các nền kinh tế đang phát triển như
Trung Quốc đã có những chuyển động tích cực để hợp tác đầu tư
vào Tehran.

Nhân chuyến công du gần đây của Chủ tịch Trung Quốc – Tập
Cận Bình của mình tới Iran, Bắc Kinh và Tehran cũng đã cải thiện
mối quan hệ ở mức đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc hứa
hẹn hỗ trợ Iran trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác
Thượng Hải (SCO). Trước đó, Tổng thống Nga - Putin cũng đã

thăm Iran để tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế.

Mặc dù cánh cửa đang mở rộng cho nền kinh tế Iran nhưng giới
phân tích cho rằng, con đường hội nhập phía trước của quốc gia
này cũng còn lắm chông gai. Theo đó, các nhà đầu tư vẫn còn dè
chừng bởi những yếu tố xấu như: hệ thống ngân hàng Iran đang
chìm trong nợ nần, hệ thống pháp luật lạc hậu, tình trạng tham
nhũng, quan liêu, thị trường lao động thiếu linh hoạt và tình trạng
bị thụt lùi về công nghệ tiên tiến do bị cô lập trong nhiều năm.
Điều khiến các nhà đầu tư quan ngại nhất chính là nguy cơ Iran bị
trừng phạt trở lại nếu nước này vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Do
vậy, muốn trỗi dậy trong năm 2016 và những năm tiếp sau thì Iran
cần cải thiện những tác động xấu trên.
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II. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI

1. Thổ Nhĩ Kỳ ban hành quyết định cuối cùng vụ việc điều tra
chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đá
granite nhập khẩu từ Việt Nam và vụ việc điều tra áp dụng
biện pháp tự vệ đối với sản phẩm điện thoại di động

- Đối với sản phẩm đá granite
nhập khẩu từ Việt Nam

Trong bản kết luận cuối cùng,
Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ xác
định có 05 nhà sản xuất/ xuất
khẩu đã hợp tác đầy đủ với cơ
quan điều tra, trong đó, có hai (02) công ty được xác định là có cơ
sở sản xuất tại Việt Nam và tự tiến hành sản xuất sản phẩm, ba
(03) công ty còn lại cũng có cơ sở sản xuất và tiến hành sản xuất
tại Việt Nam, tuy nhiên một số thông tin do các công ty này cung
cấp lại không được chứng thực. Các công ty khác do không trả lời
đầy đủ bản câu hỏi/cung cấp thiếu thông tin nên bị coi là không
hợp tác. Trong trường hợp này, các dữ liệu sẵn có được sử dụng để
xác định việc lẩn tránh thuế.

Trên cơ sở tài liệu và kết quả thẩm tra tại chỗ, Thổ Nhĩ Kỳ kết
luận rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam (ngoại trừ hai công
ty được xác định là tự tiến hành sản xuất đã nêu ở trên) đã thực
hiện hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá mà Thổ Nhĩ Kỳ áp
dụng đối với sản phẩm đá granite nhập khẩu từ Trung Quốc. Do
đó, mức thuế chống bán phá giá đang áp dụng với đá granite nhập
khẩu từ Trung Quốc (174 USD/tấn) cũng sẽ được áp dụng đối với
đá granite nhập khẩu từ Việt Nam, trừ các giao dịch có liên quan
đến sản phẩm sản xuất bởi hai công ty này (các giao dịch này phải

xuất trình giấy chứng nhận sản xuất). Ngoài ra, những thay đổi về
mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với Trung Quốc cũng sẽ
được áp dụng đối với Việt Nam.

- Đối với sản phẩm điện thoại di
động:

Ngày 03 tháng 3 năm 2015, cơ quan
điều tra Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức buổi
điều trần công khai với các bên liên
quan. Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp tham dự
phiên điều trần cùng với doanh nghiệp Việt Nam liên quan.

Ngày 04 tháng 3 năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành quyết định
cuối cùng về vụ việc điều tra tự vệ đối với sản phẩm điện thoại di
động, theo đó chấm dứt điều tra vụ việc trên mà không áp dụng bất
kỳ biện pháp tự vệ nào.

2. Ấn Độ ra thông báo kết luận
cuối cùng vụ việc điều tra chống
bán phá giá với máy chế biến nhựa
(plastics processing machine or
injection moulding machines)

Trong bản kết luận cuối cùng, cơ
quan điều tra Ấn Độ xác định rằng họ đã không nhận được bất kỳ
bản trả lời đầy đủ nào đối với bản câu hỏi điều tra từ phía các nhà
sản xuất/xuất khẩu nào của Việt Nam, Phillipines và Malaysia. Do
vậy, các dữ liệu có sẵn được sử dụng để xác định mức độ và phạm
vi bán phá giá (nếu có) đối với các doanh nghiệp này.

Trước đó, tại thông báo về bản kết luận điều tra (ngày 29/12/2015)
mức biên độ phá giá đối với Việt Nam được xác định là 40-50%.
Sau khi xem xét cả biên độ thiệt hại, cơ quan điều tra đã quyết
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định thuế suất chống phá giá áp dụng đối với tất cả các doanh
nghiệp sản xuất/xuất khẩu Việt Nam là 23.15%, Phillipines là
30.85%, và Malaysia là 44.74%. Chỉ có duy nhất hai (02) doanh
nghiệp của Đài Loan được coi là hợp tác đầy đủ với cơ quan điều
tra và được hưởng mức thuế suất 0 - 6.06%. Các doanh nghiệp Đài
Loan không hợp tác khác phải chịu mức thuế 27.98%.

3. Ma rốc cấm sử dụng túi nhựa kể từ 1 tháng 7 năm 2016

Theo Luật 77-15 vừa được Quốc Hội Ma rốc
thông qua, kể từ 1/7/2016 Ma rốc nghiêm cấm
việc sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, dự trữ để
bán hoặc dùng để cung cấp miễn phí tại các
điểm bán hàng đối với các loại túi sản xuất từ
nguyên liệu nhựa

Các loại túi nhựa dùng cho các mục đích sau đây không bị cấm:
Túi nhựa dùng trong công nghiệp và nông nghiệp, túi nhựa cách
nhiệt, túi để đóng các sản phẩm đông lạnh, túi để thu gom rác thải.
Tuy nhiên, các loại túi này phải có nhãn hiệu in rõ mục đích sử
dụng và chỉ được sử dụng vào mục đích đã ghi trên túi, không
được sử dụng vào việc khác .

4. Ả-rập Xê-út tạm dừng thông quan mặt hàng tôm có nguồn
gốc từ Việt Nam

Bộ Công Thương nhận được công điện
của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập
Xê-út thông báo về việc Ả-rập Xê-út
tạm thời không thông quan các công
hàng tôm có nguồn gốc từ Việt Nam
do xuất hiện bệnh đốm trắng (White
spot Disease).

Tổng cục Thuốc và Thực phẩm Ả-rập Xê-út căn cứ vào các báo
cáo của Tổ chức sức khỏe động vật thế giới (OIE) trong đó đề cập
đến việc xuất hiện bệnh đốm trắng ở tôm có xuất xứ từ Việt Nam,
đã thông báo cho các đơn v ị kiểm tra thực phẩm nhập khẩu không
được thông quan các công hàng tôm tươi, tôm đã được làm lạnh
hoặc kết đông có nguồn gốc từ Việt Nam cho tới khi các điều kiện
y tế đã đư ợc đảm bảo, ngoại trừ các trường hợp:

- Các loại hàng đã được bỏ đầu và vỏ (trừ phần cuối có đuôi tôm)
và phải kiểm tra toàn bộ công hàng bằng quan sát trực tiếp và xét
nghiệm.

- Các sản phẩm đã được chế biến cho người tiêu dùng trực tiếp
(như đã được tẩm ướp và chế biến để nướng, rán hoặc theo cách
nấu khác).

- Các sản phẩm đã được xử lý nhiệt để đảm bảo không còn vi-rút
theo cách thức được quy định tại điều 9, 6, 3 của Bộ Quy tắc về
sức khỏe động vật thủy sản do OIE ban hành.

Bộ Công Thương thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp biết và
chủ động xử lý công việc.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Bùi Minh Phúc, chuyên
viên Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á; điện thoại: (04)
22205410/0975633345; email: PhucBM@moit.gov.vn.
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III. TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
TRONG KHU VỰC

1. Xuất khẩu sang một số thị trường khu vực tháng 02/2016
Đơn vị: triệu USD

Quốc gia Kim
ngạch (%) Quốc gia Kim

ngạch (%)

UAE 795,5 -6,1 Bờ Biển Ngà 23,5 -10,6

Ấn Độ 343,7 -18 Sri Lanka 30,1 38,7

Nam Phi 155,9 1,8 Algeria 39,5 -14,1

Thổ Nhĩ Kỳ 149,7 -0,4 Nigeria 17,3 -40,5

Israel 70,5 5,4 Mozambique 15,4 43,9

Bangladesh 74 -30,7 Kenya 10 35,1

Pakistan 59 -9,8 Kuwait 13 5,7

Ghana 32,4 -15,8 Tanzania 6,3 -56,8

Ả-rập Xê-út 57,5 -11,1 Senegal 4,4 -58,9

Iraq 45 37,6 Angola 4,2 -52,3

Ai Cập 41,6 -3 Togo 3,8 100

(%) là tỷ lệ tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2015
Nguồn: Tổng cục Hải quan

2. Nhập khẩu từ một số thị trường khu vực tháng 02/2016
Đơn vị:triệu USD

Quốc gia Kim
ngạch

(%) Quốc gia Kim
ngạch

(%)

Ấn Độ 443,7 1,2 Thổ Nhĩ Kỳ 22,2 3,7

Israel 178,2 37,8 Pakistan 18,6 -20,2

Ả-rập Xê-út 120,1 -2,7 Nam Phi 11,8 -11,9

UAE 64,9 -24,1 Bờ Biển Ngà 5,5 -32,9

Qatar 46,9 237,4 Kuwait 4,4 -66,2

Cameroon 29,7 -5,7 Tunisia 1,1 10

(%) là tỷ lệ tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2015
Nguồn: Tổng cục Hải quan

3. Mười mặt hàng xuất nhập khẩu chính của Việt Nam sang
khu vực năm 2015

Đơn vị: Triệu USD
Xuất khẩu Nhập khẩu

Mặt hàng
Kim

ngạch (%) Mặt hàng
Kim

ngạch (%)

Điện thoại di
động và linh kiện 7.522,9 312,3

Chất dẻo nguyên
liệu 1.315,6 -13,2

Máy vi tính, sản
phẩm điện tử và
linh kiện

1.180,1 167,2
Máy vi tính, sản
phẩm điện tử và
linh kiện

1.052,8 137

Gạo 449,3 -2,9 Hạt điều 871,8 72,3

Máy móc thiết bị,
dụng cụ và phụ
tùng

424,7 44,1 Bông các loại 560,8 74,7

Sợi các loại 384,3 -15,2
Máy móc thiết bị,
dụng cụ, phụ tùng 464,2 523,1

Giày dép các loại 373,4 129,2 Hàng hải sản 338 3384,5

Hàng hải sản 355,9 39,4 Tân dược 319,7 3,3

Hạt tiêu 320,7 153,1 Khí đốt hóa lỏng 301,1 -18

Sản phẩm dệt
may 297,6 109,6

Gỗ và sản phẩm
gỗ 274 33,2

Cà phê 289,5 297.5
SP đá quý và kim
loại quý 241,1 64

(%) là tỷ lệ tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2015
Nguồn: Tổng cục Hải quan
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IV. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, SỰ KIỆN,
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

1. Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Tanzania,
Mozambique và Iran

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Thống nhất
Tanzania John Magufuli, Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique
Filipe Jacinto Nyusi và Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran
Hassan Rouhani, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã
có chuyến thăm cấp Nhà nước tới ba nước này từ ngày 09-15/3.

Trong các cuộc gặp gỡ và làm việc, ta và các bạn đã kiểm điểm lại
mối quan hệ kinh tế, thương mại, chỉ ra những tiềm năng lớn chưa
được tận dụng. Từ đó, các Lãnh đạo nhất trí về những lĩnh vực ưu
tiên, những biện pháp căn bản để đẩy mạnh quan hệ kinh tế -
thương mại song phương. Chúng ta cam kết đưa quan hệ kinh tế -
thương mại với Tanzania lên 1 tỷ USD, với Mozambique lên 500
triệu USD và với Iran lên 2 tỷ USD vào năm 2020. Các mặt hàng
chủ yếu mà các doanh nghiệp Việt Nam xác định cần ưu tiên xuất
khẩu cho bạn bè là gạo, nông sản, hải sản, quần áo, giày dép.
Ngược lại, ta sẽ mua các sản phẩm ưu tiên của bạn là hạt điều,
thức ăn gia súc, bông (Tanzania); bông, sắt thép phế liệu, sản
phẩm gỗ (Mozambique); phân bón, chất dẻo nguyên liệu, máy móc
thiết bị (Iran).
Trong chuyến thăm đến Châu Phi và Trung Đông lần này của Chủ
tịch nước, nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực như
giáo dục, ngân hàng, dầu khí đã được ký kết nhằm thúc đẩy hợp
tác sâu rộng hơn nữa giữa Việt Nam và các nước.

Cũng nhân dịp này, các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức các
Diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của rất đông đảo các doanh
nghiệp sở tại. Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp của cả ba
nước rất quan tâm và coi Việt Nam là thị trường cung cấp các mặt
hàng thiết yếu như lương thực, giày dép, đồ da dụng, dệt may, linh
kiện điện tử, giống cây trồng, vật nuôi… Các doanh nghiệp Việt
Nam cũng đã bư ớc đầu tìm thấy cơ hội đầu tư ở nước bạn trong
các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây công
nghiệp, dầu khí, viễn thông… Một số doanh nghiệp của ta đã kết
nối được đối tác, có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Tanzania,
Mozambique.

2. Kỳ họp lần thứ ba Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam
- Ấn Độ thành công tốt đẹp
Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác
với Ấn Độ, Bộ Công Thương Việt
Nam đồng chủ trì với Bộ Thương
mại và Công nghiệp Ấn Độ tổ chức
kỳ họp Lần thứ ba Tiểu ban Thương
mại hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ từ
ngày 15-18/03/2016 tại New Delhi,
Ấn Độ. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ
Thắng Hải làm Trưởng đoàn. Đoàn Ấn Độ do Thứ trưởng Bộ
Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Rita Teaotia làm Trưởng
đoàn.
Tại Kỳ họp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã nêu một số đề xuất cụ
thể nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song
phương được phía Ấn Độ đánh giá cao gồm: (1) hợp tác tăng
cường hiệu quả chuỗi giá trị khu vực, xác định những lĩnh vực cụ
thể Việt Nam và Ấn Độ có lợi thế so sánh để có thể tạo ra sự bổ
sung lẫn nhau về kinh tế; (2) từng bước giảm dần và tiến tới dỡ bỏ
rào cản thuế và phi thuế như giảm thuế đối với điều nhân, cao su,
cà phê, hạt tiêu, chè của Việt Nam và giảm số lượng các vụ việc
chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam; (3) sớm thực hiện
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gói tín dụng 300 triệu USD Ấn Độ dành cho Việt Nam để phát
triển hợp tác dệt may; (4) thành lập kho ngoại quan dệt may Ấn
Độ tại Việt Nam và thành lập Khu công nghiệp dệt may Ấn Độ tại
Việt Nam để thu hút đầu tư Ấn Độ vào ngành dệt may của Việt
Nam, tận dụng các lợi thế do các FTAs Việt Nam tham gia đem
lại.
Trong khuôn khổ Kỳ họp, Bộ Công Thương Việt Nam cũng đã
phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp
Ấn Độ (FICCI) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ
với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp hai nước. Tại Diễn
đàn, doanh nghiệp hai bên đã thảo luận để thúc đẩy hợp tác trong
các lĩnh vực cụ thể như năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng, nông
sản, thực phẩm, thức ăn gia súc, v.v…

Back to the top

V. CƠ HỘI GIAO THƯƠNG
1. Mời tham dự Hội chợ Quốc tế Alger 2016 (FIA)
Hội chợ quốc tế Alger lần thứ 49 (FIA 49) sẽ được tổ chức từ ngày
28/05 đến ngày 02/06/2016 tại Cung Hội chợ Triển lãm, Pins
Maritimes, Thủ đô Alger (An-giê-ri). Hội chợ năm nay sẽ có sự
tham gia của hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài, là cơ hội để các
doanh nghiệp và các nhà đầu tư thiết lập quan hệ đối tác thương
mại và xúc tiến các mặt hàng xuất nhập khẩu.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham dự
Hội chợ Quốc tế Alger lần thứ 49 (FIA 49), Thương vụ Việt Nam
tại An-giê-ri hỗ trợ mỗi doanh nghiệp Việt Nam một số chi phí
như sau:

- Tiền thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn 09m2;
- Chỗ ở miễn phí cho 01 người tại Nhà khách sứ quán trong

thời gian diễn ra Hội chợ.
Phương thức tham dự: Các doanh nghiệp có thể đăng ký trực
tiếp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri

ĐT : 00213 21 60 11 89 ; Fax 00213 21 60 11 81; E-mail:
dz@moit.gov.vn
Thời hạn đăng ký: Chậm nhất ngày 20/04/2016.

Chi tiết xem tại:
http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/6763/tai-tro-gian-hang-tham-
du-hoi-cho-quoc-te-alger-2016.aspx

2. Mời tham gia đoàn Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm
2016 tại Cô-oét và Ô-man

Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016 tại 02 thành
phố là thành phố Cô-oét (Cô-oét) và thành phố Muscat (Ô-man) sẽ
được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 06 đến ngày 14/5/2016.
16 doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền vé
máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang Cô-oét và Ô-man (01 vé/doanh
nghiệp), và chi phí tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp. Các chi phí
khác bao gồm: lệ phí visa, tiền khách sạn, ăn uống, ô tô đi lại, lệ
phí tham quan các sự kiện thương mại, các chi phí phát sinh khác
theo yêu cầu của doanh nghiệp... trong thời gian làm việc tại Cô-
oét và Ô-man do doanh nghiệp tự chi trả.
Các doanh nghiệp quan tâm, có nguyện vọng tham gia đoàn đề
nghị gửi hồ sơ đăng ký theo địa chỉ liên hệ sau chậm nhất vào
thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2016:
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á - Bộ Công Thương; Địa
chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 04 22205409-Fax: 04
22205517; Người liên hệ: Ông Lê Phương: ĐTDĐ: 093 857 0086,
Email: PhuongL@moit.gov.vn.
Chi tiết xem tại: http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/6678/moi-
tham-gia-doan-xuc-tien-thuong-mai-tai-co-oet-va-o-man.aspx
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3. Mời tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp thiết bị phẫu thuật
cho Vụ Dịch vụ Y tế Sri – lanka

(Chi tiết xem tại: http://vietnamexport.com/moi-tham-gia-dau-
thau-goi-thau-cung-cap-thiet-bi-phau-thuat-cho-vu-dich-vu-y-te-
sri-lanka/vn2526044.html )

4. Mời tham gia gói thầu dự án cải tạo đường tại Sri Lanka
(Chi tiết xem tại: http://vietnamexport.com/moi-tham-gia-goi-
thau-du-an-cai-tao-duong-tai-sri-lanka/vn2526063.html)

5. Mời doanh nghiệp tham gia đấu thầu dự án xây dựng nhà
máy nhiệt điện dùng khí hóa lỏng tại Pakistan
(Chi tiết xem tại: http://vietnamexport.com/moi-doanh-nghiep-
tham-gia-dau-thau-du-an-xay-dung-nha-may-nhiet-dien-dung-khi-
hoa-long-tai-pakistan/vn2526055.html)

VI. PHỤ LỤC
Chuyên đề về xuất khẩu gạo sang thị trường các nước

Châu Phi, Tây Á, Nam Á

1. Nhu cầu khẩu gạo sang thị trường các nước Châu Phi,
Tây Á, Nam Á
Gạo là một trong những loại
lương thực phổ biến nhất tại khu
vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á và
ngày càng được tiêu thụ rộng rãi
bởi sự tiện dụng trong quá trình
chế biến gạo cũng như do tỷ lệ
đô thị hóa ngày càng tăng tại các
nước trong khu vực này.
Ngoại trừ một số quốc gia trong khu vực Nam Á như Ấn Độ,
Pakistan…, nhiều nước trong khu vực phải nhập khẩu gạo với số
lượng lớn do sản lượng gạo trong nước không đáp ứng được nhu
cầu nội địa.
Tại Châu Phi, từ năm 2009 đến nay, kim ngạch nhập khẩu gạo đạt
từ 8 đến 10 triệu tấn, trị giá từ 3,5 đến 5 tỷ USD trong đó chủ yếu
là loại gạo 25% tấm. Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất châu
Phi là Nigeria (3 triệu tấn/năm), Senegal, Côte d’Ivoire (800.000-1
triệu tấn/năm), Nam Phi, Ghana (400-600.000 tấn), Tanzania,
Algeria, Cameroon, Guinea… Ngoại trừ hai nước nhập khẩu nhiều
gạo đồ chất lượng cao là Nam Phi và Nigeria, các nước khác trong
khu vực chủ yếu nhập khẩu loại gạo tấm có phẩm cấp và giá thành
vừa phải.
Các nước Tây Á cũng có nhu cầu nhập khẩu gạo cao. Bình quân
kim ngạch nhập khẩu của một số nước trong khu vực ở mức cao có
thể kể đến I-ran (1,7 triệu tấn/năm – đứng thứ ba thế giới), Ả-rập
Xê-út (1,3 triệu tấn/ năm), I-raq (1,2 triệu tấn/năm – chủ yếu thông

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới các Hội chợ, triển lãm, cũng
như các cơ hội giao thương có thể liên hệ theo địa chỉ:
- Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương
Email: VCPTANA@moit.gov.vn hoặc số đt: 0422205409
- Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm thị trường Sri Lanka):
in@moit.gov.vn

- Thương vụ Việt Nam tại Pakistan: pk@moit.gov.vn
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qua hình thức đấu thầu), UAE (1 triệu tấn/năm), Kuwait (300.000-
400.000 tấn/năm).
Tại Nam Á, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất khu vực này là
Bangladesh. Ước tính niên vụ 2015-2016, Bangladesh nhập khẩu
khoảng 600.000 tấn gạo. Tuy nhiên, lượng gạo nhập khẩu vào khu
vực Nam Á trong những năm tới dự báo giảm nhờ sản lượng gạo
sản xuất tại Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh tăng.

2. Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các nước trong khu
vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á
Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, năm
2015, Việt Nam xuất khẩu gạo sang 52 thị trường trong khu vực
Châu Phi, Tây Á, Nam Á với tổng kim ngạch đạt 449,3 triệu USD,
chiếm 2,86% tổng kim ngạch xuất khẩu sang khu vực này.

Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một số nước trong
khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á năm 2015

Đơn vị: Triệu USD

STT Tên nước Kim ngạch Tăng/giảm so với
năm 2014 (%)

1 Ghana 185,4 4,22

2 Bờ biển Ngà 115,6 10,2

3 UAE 19,6 15,3

4 Nam Phi 17,1 -1,2

5 Ca-mơ-run 16,2 76,1

6 An-giê-ri 13 -17,7

7 Ả-rập Xê-út 11,4 43,2

8 Mô-dăm-bích 9 -55

9 Tan-da-ni-a 7,3 -24

10 Ghi-nê 6,4 6400

Nguồn: Tổng Cục Hải quan

3. Một số thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của Việt
Nam trong khu vực

Thị trường Ghana
Cùng với tốc độ tăng dân số và đô thị hóa, gạo đang dần thay thế
các loại lương thực truyền thống và trở thành lương thực chính
trong các bữa ăn của người dân Ghana do dễ chế biến và dễ ăn.
Ngoài ra, việc xuất hiện thêm nhiều khách sạn, cửa hàng đồ ăn
nhanh và hàng rong ở các thành phố lớn cũng làm tăng nhu cầu về
gạo. Lượng gạo sản xuất trong nước của Ghana vào khoảng 290
nghìn tấn/năm, chỉ đáp ứng 30% tổng nhu cầu về gạo.

Người dân thành thị Ghana ưa chuộng gạo nhập khẩu hơn do chất
lượng tốt hơn hẳn gạo trong nước. Gạo thơm ngày càng trở nên
phổ biến và chiếm 80% lượng gạo nhập khẩu và chiếm hầu hết thị
phần trong các chuỗi siêu thị tại Ghana.

Hiện nay, Việt Nam là nước chiếm thị phần lớn nhất trên thị
trường gạo nhập khẩu của Ghana với tỷ lệ 46%, tiếp đến là Thái
Lan 22%, Hoa Kỳ 18%. Ngoài ra, Ghana cũng nhập khẩu gạo từ
Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và Hàn Quốc. Chủng loại gạo nhập
khẩu vào Ghana đa dạng, từ gạo thơm Thái Lan, gạo Hoa Kỳ, gạo
đồ Trung Quốc cho tới gạo rẻ 70-80% tấm. Gạo cấp 1 chiếm 6%
tổng lượng gạo nhập khẩu, gạo cấp 2 chiếm 51%. Ghana không
sản xuất được gạo cấp 1, sản lượng gạo cấp 2 chỉ chiếm 4% tổng
sản lượng gạo của cả nước. Hầu hết gạo địa phương sản xuất là
gạo cấp 5 (83%).

Kim ngạch nhập khẩu gạo của Ghana từ một số thị trường
chính 2013

Nước xuất
khẩu

Kim ngạch
(Triệu USD)

Khối lượng
(triệu tấn)

Thị phần
(%)

Thế giới 421,3 644,3 100

Việt Nam 175,9 334,6 42

mailto:pk@moit.gov
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Thái Lan 129,4 126,6 31

Hoa Kỳ 76,9 106,2 18

Ấn Độ 31,6 62,1 7

Pakistan 4,1 8,4 1
Nguồn: comtrade.un.org

Gạo nhập khẩu vào Ghana chịu các loại thuế, phụ phí bao gồm:
- Thuế nhập khẩu 20%
- Thuế giá trị gia tăng 17,5%
- Phí bảo hiểm sức khỏe quốc gia 2,5%
- Phí góp quỹ đầu tư và phát triển xuất khẩu 0,5%
- Phí giám định 1%
- Phí ECOWAS 0,5%
- Phí hải quan 0,4%

Thị trường Bờ biển Ngà

Gạo đã trở thành thức ăn cơ bản hàng đầu của người dân. Lúa
chiếm 20% diện tích đất trồng trọt và 10% sản xuất nông nghiệp.
Hiện thuế nhập khẩu gạo vào Bờ Biển Ngà là 10%.

Nhập khẩu gạo của Bờ Biển Ngà từ
một số thị trường chính năm 2014

Nước xuất
khẩu

Kim ngạch
(triệu USD)

Khối lượng
(nghìn tấn)

Thị phần
(%)

Thế giới 437,3 952,6 100

Thái Lan 166,4 356,8 38,1

Việt Nam 106,4 225,5 24,3

Ấn Độ 96,6 207,5 22,1

Mianmar 30 47,3 6,9

Pakistan 26,8 65,7 6,1

Nguồn: comtrade.un.org

Từ nhiều năm nay, gạo luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của
Việt Nam sang Bờ Biển Ngà, chiếm 80-90% tổng kim ngạch xuất
khẩu của nước ta sang thị trường này. Loại gạo xuất khẩu chủ lực
sang thị trường này là gạo 25% tấm, chiếm khoảng 65% tổng giá
trị xuất khẩu vào Bờ Biển Ngà, tiếp đến là gạo 5% tấm thường và
gạo 5% tấn thơm. Tuy nhiên, giống như nhiều nước châu Phi khác,
gạo Việt Nam xuất khẩu vào Bờ Biển Ngà chủ yếu qua trung gian.

Thị trường UAE
UAE không sản xuất lúa gạo và phụ thuộc hoàn toàn vào nhập
khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Với đặc điểm là
địa bàn trung chuyển hàng hóa lớn thứ ba trên thế giới sau Hong
Kong và Singapore, UAE còn là một trong các thị trường tái xuất
gạo lớn nhất thế giới. UAE tái xuất gạo sang khoảng 30 nước, chủ
yếu là sang các nước trong khu vực vùng Vịnh và châu Phi.
UAE nhập khẩu chủ yếu là gạo basmati của Ấn Độ, Pakistan để
phục vụ tiêu dùng của người dân. Ngoài ra, UAE nhập khẩu các
loại gạo thơm, gạo chất lượng cao từ Thái Lan, Hoa Kỳ, Sri Lanka,
Anh, Uruguay… Trong các năm qua, UAE còn mua các loại gạo
trắng khác từ các nước như Ai Cập, Singapore, Việt Nam,
Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban
Nha để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và khách du lịch.

Nhập khẩu gạo của UAE từ
một số thị trường chính năm 2014

Nước xuất
khẩu

Kim ngạch
(triệu USD)

Khối lượng
(nghìn tấn)

Thị phần
(%)

Thế giới 814,6 888,9 100

mailto:vcptana@moit.gov


VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI, TÂY Á, NAM Á - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội        Tel: 0422205479   Fax: 0422205517    Email: vcptana@moit.gov.vn

Ấn Độ 470,8 499,8 57,8

Pakistan 227,3 205,3 27,9

Thái Lan 41,7 71,4 5,1

Việt Nam 15,8 23,7 1,9

Hoa Kỳ 7,7 6,6 0,9

Nguồn: comtrade.un.org

UAE là thị trường tự do. Thuế nhập khẩu gạo vào UAE là 0%. Bộ
chứng từ nhập khẩu ngoài các chứng từ thông thường, UAE yêu
cầu phải có thêm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
(phytosanitary certificate) và chứng nhận y tế (health certificate,
chứng nhận sản phẩm có thể sử dụng cho con người).

4. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo sang các nước
trong khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á
Xác định rõ tầm quan trọng của mặt hàng gạo – là một trong
những mặt hàng trọng điểm trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của
Việt Nam, Bộ Công Thương đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm
đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
như: tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại
gạo; xây dựng Đề án chiến lược phát triển thị trường gạo đến năm
2020; đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo
với các nước Bờ Biển Ngà, Congo, Kenya, Angola, Mozambique,
Madagascar...; phối hợp với các cơ quan trong nước như Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác đẩy mạnh sản xuất,
xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Phòng thương
mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ
(OIF), Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) tổ tổ chức các Cuộc
gặp ngân hàng, Cuộc gặp bên mua/bên bán về gạo nhằm thiết lập

quan hệ giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam và châu Phi, các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu gạo, tạo điều kiện cho hoạt động
kinh doanh và thanh toán xuất nhập khẩu; tổ chwcs các đoàn giao
thương, xúc tiến thương mại tại khu vực, chú trọng thúc đẩy xuất
khẩu mặt hàng gạo.
Đồng thời, Bộ Công Thương cũng hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối
hai bên thực hiện các Bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo đã
ký với Bangladesh, Sierra Leone, Guinea và Comoros; hỗ trợ
doanh nghiệp thành lập công ty, mở kho ngoại quan gạo tại một số
thị trường trọng điểm như Cameroon, Angola, Mozambique... để
tiêu thụ gạo trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai đề án đổi
gạo Việt Nam lấy điều châu Phi.

Về phía mình, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần quan tâm đẩy
mạnh công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, liên tục cập nhật
các thông tin liên quan, đặc biệt là những chính sách ưu đãi về
thuế, các cơ sở pháp lý song phương giữa Việt Nam và các nước
đối với mặt hàng gạo nhằm tận dụng và phát huy những ưu thế của
mình, tăng cường xuất khẩu gạo sang các nước trong khu vực.
Ngoài ra, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nước sở tại
về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định về kiểm dịch, tiêu chuẩn
đóng gói và lựa chọn hình thức thanh toán và phân phối phù hợp…
cũng đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu rủi ro, quyết
định thành công của doanh nghiệp trong việc xuất khẩu gạo sang
các nước Châu Phi, Tây Á, Nam Á.
Cùng với đó, việc tham gia và tổ chức các hoạt động xúc tiến
thương mại, tham dự các Hội chợ về gạo tại các nước sở tại cũng
mở ra nhiều cơ hội nhằm quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hoạt động
xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này./.
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