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Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Quang Phòng, 
Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, cơ cấu hàng rau quả 
xuất khẩu sang các châu lục trong năm 2021 cho 
thấy sự chuyển dịch rõ nét với tỷ trọng xuất khẩu 
hàng rau quả sang châu Âu và châu Mỹ tăng trong 
khi tỷ trọng xuất khẩu sang châu Á giảm.

Năm 2021 trị giá xuất khẩu hàng rau quả tới thị 
trường châu Âu có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 303 
triệu USD, tăng 17,4% so với năm 2020. Đặc biệt sau 
giai đoạn phong tỏa, giãn cách vì dịch Covid-19, 
nhu cầu tiêu thụ hàng hóa thực phẩm, đặc biệt là 
sản phẩm rau, củ, quả tại các quốc gia khu vực Liên 
minh châu Âu đang gia tăng.

Tiềm năng thị trường, nhu cầu tiêu dùng rau quả 
nhiệt đới mới lạ tại EU tăng cao, trong đó sản phẩm 
rau quả tươi tăng từ 15-20%/năm, sản phẩm chế 
biến tăng hơn 30%.Tuy nhiên, mặt hàng rau quả 
của Việt Nam dù được đánh giá là có nhiều lợi thế 
song chưa tận dụng được cơ hội, nên thị phần tại 
khu vực EU vẫn hết sức mờ nhạt, con số này chỉ 
chiếm dưới 1% nhu cầu thị trường châu Âu.

Nguyên nhân theo ông Phòng, rau quả xuất khẩu 
của Việt Nam hiện đang tồn tại một số điểm yếu cần 

được khắc phục. Đó là cơ cấu giữa các mặt hàng 
chưa cân đối, hiệu quả kinh tế chưa cao, sản lượng 
và chất lượng chưa ổn định, rào cản về tiêu chuẩn 
kỹ thuật của rau quả xuất khẩu.Trong khi các doanh 
nghiệp rau, quả và gia vị của Việt Nam đang gặp 
nhiều thách thức trong việc tiếp cận thị trường 
châu Âu. Doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông tin và 
nguồn nhân lực để đáp ứng được các yêu cầu về 
tiêu chuẩn chất lượng của thị trường châu Âu.

Đặc biệt, các doanh nghiệp ít có cơ hội và thiếu khả 
năng tiếp cận thị trường châu Âu. Các ngành rau, 
quả và gia vị của Việt Nam thiếu các cơ chế hiệu quả 
để nâng cao năng lực toàn ngành và quảng bá cho 
các sản phẩm cho thị trường châu Âu.

Để khắc phục những tồn tại, yếu điểm trên của các 
doanh nghiệp xuất khẩu rau quả Việt Nam,  VCCI đã 
phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam xây dựng 
Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành rau quả và 
gia vị Việt Nam”.

Sau những nỗ lực đề xuất dự án, làm việc với các đối 
tác liên quan và kêu gọi tài trợ của hai bên từ tháng 
3/2021, Dự án đã được Liên minh châu Âu đồng ý 
cung cấp 80% nguồn kinh phí để thực hiện dự án.

Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm, từ năm 2022 
và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Bà Vũ Thị Quỳnh 
Hoa, Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam cho 
biết, mục tiêu của dự án tập trung hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam trong 3 ngành (gia vị, rau, quả) 
tăng doanh số xuất khẩu vào thị trường EU.

Các hoạt động gồm: hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ 
các quy định của thị trường EU và được nhận chứng 
nhận đáp ứng các tiêu chuẩn EU về an toàn thực 
phẩm, thực hành bền vững; tạo cơ hội để doanh 
nghiệp tiếp cận kết nối kinh doanh với đối tác EU; 
nâng cao năng lực của ngành và danh tiếng của các 
sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 6/5, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 
Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành hàng 
gia vị, rau quả Việt Nam – viết tắt SFV-Export”. 

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU 
CHO DNNVV TRONG NGÀNH HÀNG 

GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM (SFV-EXPORT)

THÔNG TIN DỰ ÁN
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BỨC TRANH XUẤT KHẨU RAU QUẢ 
CỦA VIỆT NAM SANG EU GIAI ĐOẠN 2012 - 2022

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM SANG EU GIAI ĐOẠN 2012 – 2022

Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Liên minh châu Âu giai đoạn 2012 – 2021 tăng trưởng bình quân 
15,2%/năm, từ 56,21 triệu USD năm 2012 lên 193,28 triệu USD năm 2021. Cập nhật số liệu thống kê trong 4 tháng đầu 
năm 2022, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU đạt 66,3 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong bối cảnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam chậm lại do tình hình kinh tế toàn cầu gặp khó khăn do ảnh hưởng kép 
từ đại dịch Covid-19 và căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu. Tuy nhiên, với ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam – EU (EVFTA) mang lại, rau, quả Việt Nam đang có nhiều tiềm năng mở rộng thị phần tại EU – thị trường 
nhập khẩu rau, quả có quy mô lớn nhất thế giới.

NHẬN XÉT
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM SANG TỪNG THÀNH VIÊN EU NĂM 2021
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Liên minh châu 
Âu giai đoạn 2012 – 2021 tăng trưởng bình quân 15,2%/năm, từ 
56,21 triệu USD năm 2012 lên 193,28 triệu USD năm 2021. Cập 
nhật số liệu thống kê trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU đạt 66,3 triệu USD, tăng 
16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong bối cảnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam chậm lại do tình 
hình kinh tế toàn cầu gặp khó khăn do ảnh hưởng kép từ đại dịch 
Covid-19 và căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu. Tuy nhiên, với 
ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) mang lại, rau, quả Việt Nam đang có nhiều tiềm năng mở 
rộng thị phần tại EU – thị trường nhập khẩu rau, quả có quy mô 
lớn nhất thế giới.

NHẬN XÉT

CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Hà Lan là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam 
sang Eu trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 26,36 triệu 
USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng xuất khẩu 
hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Hà Lan chiếm 39,76% 
tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang EU trong 4 tháng đầu 
năm 2022, thấp hơn so với tỷ trọng 40,03% trong 4 tháng đầu 
năm 2021.

Pháp là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam 
sang EU, kim ngạch đạt 13,35 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 
2022, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng xuất khẩu 
hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Pháp chiếm 20,14% 
tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang EU trong 4 tháng đầu 
năm 2022, thấp hơn so với tỷ trọng 27,6% trong 4 tháng đầu 
năm 2021.

Đức là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ 3 của Việt Nam sang 
EU, kim ngạch đạt 7,38 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2022, 
tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng xuất khẩu hàng rau 
quả của Việt Nam sang thị trường Đức chiếm 11,13% tổng kim 
ngạch xuất khẩu rau quả sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022, 
cao hơn so với tỷ trọng 8,33% trong 4 tháng đầu năm 2021. 

Bên cạnh đó, tốc độ xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang nhiều 
thị trường thành viên EU tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 
2022. Đơn cử như, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả sang 
Italia tăng tới 138,5 triệu USD, đạt 4,4 triệu USD; Bỉ tăng 36%, đạt 
2,92 triệu USD; Phần Lan tăng 69,2%, đạt 2,39 triệu USD; Lítva 
tăng 307,6%, đạt 955 nghìn USD… 
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VỀ CHỦNG LOẠI

TOP 10 HOA QUẢ XUẤT KHẨU SANG  THI ̣ TRƯỜNG EU NĂM 2021 
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1
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7
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8

1.170
nghìn USD

CHÔM CHÔM
9

667
nghìn USD

MÍT
10

Chủng loại rau quả và sản phẩm chế biến xuất khẩu sang EU khá đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, ngành hàng rau quả 
Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm sang EU, gồm: Chanh leo, xoài, thanh long, hạt óc chó, dừa, hạnh nhân, dứa, 
chanh, hạt dẻ cười, ngô. 

Giai đoạn 2012 - 2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại rau, củ, quả của Việt Nam sang EU tăng. Trong đó, xuất khẩu 
chanh leo sang EU tăng trưởng bình quân 48,72%/năm, từ xấp xỉ 3 triệu USD năm 2012, lên 41,62 triệu USD năm 2021. 
Xoài tăng trưởng bình quân 92,82%/năm, từ 262 nghìn USD năm 2012, lên 23 triệu USD năm 2021. Thanh long tăng 
trưởng bình quân 11,84%/năm, từ 7,66 triệu USD năm 2012, lên 18,73 triệu USD năm 2021. Tốc độ tăng trưởng bình 
quân nhiều chủng loại rau quả sang EU tăng mạnh, gồm: Dừa, dứa, chanh, gừng, vải, sả, mãng cầu…

NHẬN XÉT

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Chanh leo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU, 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu chanh leo 
sang EU đạt 16,85 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng xuất khẩu chanh leo chiếm 25,41% tổng kim 
ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022, thấp hơn so với tỷ trọng 27,08% trong 4 
tháng đầu năm 2021.

Tiếp theo là xoài và sản phẩm chế biến từ xoài, kim ngạch xuất khẩu sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 8,58 triệu 
USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng trái xoài và sản phẩm chế biến từ trái xoài chiếm 12,94% tổng kim ngạch 
xuất khẩu rau quả sang EU trong 4 tháng đầu năm 2022, cao hơn so với tỷ trọng 11,68% trong 4 tháng đầu năm 2021. 

Thanh long là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang EU lớn thứ 3, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 
thanh long sang EU đạt 4,54 triệu USD, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này thấp hơn nhiều so với quy mô thị 
trường nhập khẩu EU cũng như tiềm năng phát triển của ngành. Bởi thanh long là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam, trị giá xuất khẩu hằng năm quanh mức trên/dưới 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, sản lượng thanh long được sản xuất theo 
hướng công nghệ cao khá lớn, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính. Tuy nhiên, cho tới thời điểm 
hiện tại, trái thanh long của Việt Nam chưa thâm nhập sâu và rộng tại EU. Do đó, ngành hàng rau quả Việt Nam cần đẩy 
mạnh xuất khẩu trái thanh long sang thị trường tiềm năng lớn này, trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh.

Trong khi đó, ngành hàng rau quả Việt Nam đã tận dụng lợi thế về nguồn cung rau củ nhiệt đới dồi dào để tăng mạnh xuất 
khẩu sang EU, gồm: hạnh nhân (tăng 1.838,5%); trái dứa và sản phẩm chế biến từ trái dứa (tăng 50,2%); ngô (tăng 18,6%); 
hạt dẻ cười (tăng 307,8%); gừng (tăng 72%); sả (tăng 19,1%); hạt macadamia (tăng 1.442,3%) ... 

Đối với trái vải và sản phẩm chế biến từ trái vải, tốc độ xuất khẩu sang EU trong 4 tháng đầu năm này tăng hơn 14 lần so với 
cùng kỳ năm 2021. Để đạt được tốc độ tăng trưởng trên là nhờ việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá 
hình ảnh trái vải của Việt Nam tại EU trong thời gian qua. Trái vải của Việt Nam đã tiếp cận được nhiều thị trường châu Âu, 
nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Tín hiệu khả quan trên là nền tảng giúp ngành hàng rau quả Việt Nam 
tăng mạnh xuất khẩu trái vải sang EU trong vụ mùa mới 2022 và những năm tiếp theo.

THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA EU MỚI BAN HÀNH

EU sửa đổi quy định về mức dư lượng tối đa đối với �utianil trong và trên một số sản phẩm nhất định
Ngày 7 tháng 4 năm 2022 Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/566 sửa đổi phụ lục II của Quy 
định (EC) số 396/2005 về mức dư lượng tối đa đối với �utianil trong hoặc trên các sản phẩm nhất định như trái 
cây tươi và đông lạnh, các loại hạt; rau tươi và đông lạnh; dầu và trái cây có dầu; trà, cà phê, thảo dược và cacao; 
các loại gia vị; các sản phẩm có nguồn gốc động vật.
Chi tiết tham khảo tại đường link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0566

EU cập nhật, ra soát Quy định liên quan đến cấp giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm mặt hàng trái 
Thanh long
Ngày 13/6/2022 EU ra thông báo chính thức về việc EU  ban hành Quy định  (EU) 2022/913 ngày 30 tháng 5 
năm  2022 sửa đổi Quy định mới về các biện pháp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU thông qua ngày 
30/5/2022 và có hiệu lực từ 3/7/2022. Theo đó, EU vẫn tiếp tục duy trì Thanh long trong danh mục yêu cầu bổ 
sung dụng giấy Chứng nhận  An toàn thực phẩm theo Phụ lục 2 Quy định số (EU) 2021/2246 sửa đổi bổ sung 
Quy định (EU) 2019/1793, với lý do Thanh long vẫn còn nguy cơ cao an toàn thực phẩm và tần suất các lô hàng 
bị cảnh báo chưa có nhiều tiến bộ.Tiếp tục duy trì yêu cầu bổ sung giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm và tần 
suất kiểm tra 20% đối với thanh long với lý do thanh long vẫn còn nguy cơ cao an toàn thực phẩm và tần suất 
các lô hàng bị cảnh báo chưa có nhiều tiến bộ. Với một số nông sản khác, EU giữ tần suất kiểm tra 50% đối với: 
mùi tây, rau mùi, húng quế, bạc hà, đậu bắp và ớt thuộc giống capsicum.
Chi tiết tham khảo tại đường link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A158%3ATOC
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CBI, Trung tâm Xúc tiến Nhập khẩu từ các nước đang 
phát triển, góp phần phát triển kinh tế bền vững và bao 
trùm ở các nước đang phát triển thông qua việc mở rộng 

xuất khẩu từ các nước này sang Châu Âu.
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-

vegetables-edible-nuts

Tiếp cận thương mại và thông tin thị trường, rất quan 
trọng để thành công trong kinh doanh quốc tế. 

http://www.intracen.org

BestFoodImporters, cơ sở dữ liệu cung cấp các số liên 
lạc mới mỗi ngày và cập nhật liên tục, đồng thời đi kèm 

với giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ làm việc nhanh chóng và 
hiệu quả. BestFoodImporters cho phép người dùng truy 
cập ngay vào thông tin mới nhất về hàng nghìn công ty, 

nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm từ khắp nơi trên 
thế giới.

https://www.bestfoodimporters.com/products

Nhóm Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Thực Phẩm: Chuỗi 
phân phối thực phẩm và đồ uống lớn nhất Châu Âu.

https://www.eurotradeconcept.eu/food

Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp châu Âu: Nền tảng kinh 
doanh tương tác phát triển nhanh chóng với mục tiêu 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thương giữa 
các công ty, doanh nhân và cá nhân trên toàn châu Âu và 

trên toàn cầu.
http://europeanbusinessdatabase.com/

Tài liệu này được biên soạn với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. 
Các nội dung trong tài liệu này thuộc trách nhiệm dư ̣ ań SFV-Export và 

không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu
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