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Cá tra Việt Nam tiếp tục được xuất khẩu vào Panama

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) vừa có công văn số 
493/QLCL-CL1 gửi các DN chế biến, XK cá tra về việc XK cá tra vào Panama.

Theo đó, cơ quan thẩm quyền Panama đã thông báo: Trong vòng 15 ngày sẽ ban 
hành tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cá tra nhập khẩu vào Panama cũng như đồng ý cho 
phép lưu thông, phân phối các lô hàng thủy sản Việt Nam đã NK vào Panama có kết 
quả kiểm nghiệm cho thấy không bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh; các lô hàng cá tra 
của Việt Nam (bao gồm các lô hàng được sản xuất bởi các DN có lô hàng bị cảnh báo 
nhiễm vi sinh vật gây bệnh) vẫn tiếp tục được phép XK vào Panama và sẽ lấy mẫu 
kiểm nghiệm. Nếu kết quả đạt yêu cầu sẽ cho thông quan và lưu thông trên thị trường 
Panama.

(thuongmai.vn) (Vneconomy)

Xuất nhập khẩu
Tin

EU “chuộng” hàng điện tử từ Việt Nam

Trong hai tháng đầu năm 2016, Liên minh Châu Âu (EU) là đối tác nhập khẩu nhiều 
nhất điện thoại các loại và linh kiện, máy tính, hàng điện tử của Việt Nam, báo cáo của 
Tổng cục Hải quan cho biết.

Cụ thể, theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, kim ngạch xuất khẩu mặt 
hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 2/2016 đạt 2,44 tỷ USD - tăng 7,6% 
so với tháng đầu năm 2016.

Đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong hai tháng 
đầu năm là EU với 1,51 tỷ USD, tăng 10,8% và chiếm 32,1% tổng trị giá xuất khẩu 
nhóm hàng này của cả nước.
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Thương mại và đầu tư giữa VN và EU sẽ tiến vượt bậc Ban hành chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn chính sách 
cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 111/2015/
NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (Nghị đinh 
111/2015/NĐ-CP).

Theo đó về chính sách cho vay đối vói Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu 
tiên phát triển, Thông tư nêu rõ: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
(sau đây gọi tắt là TCTD) áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối 
với phần vốn vay ngắn hạn 
phục vụ cho Dự án sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ ưu tiên phát triển không 
vượt quá mức lãi suất cho 
vay ngắn hạn tối đa bằng 
đồng Việt Nam của TCTD 
đối với khách hàng vay để 
đáp ứng nhu cầu vốn phục 
vụ một số lĩnh vực, ngành 
kinh tế do Thống đốc NHNN 
Việt Nam quyết định trong 
từng thời kỳ.

DNNVV khi vay vốn tại các 
TCTD trên cơ sở bảo lãnh 
của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV theo quy định để đầu tư Dự án sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, ngoài chính sách ưu đãi cho 
vay tại Khoản 1 Điều này còn được các TCTD xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư 
khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 111/2015/
NĐ-CP. 

Tiêu điểm
Tin

Tài chính ngân hàng
Tin

Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Vũ Huy Hoàng tại buổi công bố Sách 
Trắng năm 2016 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu 
Âu tại Việt Nam (EuroCham):  Quan hệ thương 
mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu (EU) sẽ có những những bước tiến vượt bậc 
khi Hiệp định thương mại tự do Viêt Nam – EU 
(EVFTA) có hiệu lực, dự kiến vào năm 2018.

Ông Hoàng cũng cho biết “Hiệp định thương mại 
tự do Viêt Nam – EU sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, tiếp tục hoàn thiện pháp luật 
liên quan, nhất là luật pháp kinh tế”.

Theo Sách Trắng năm 2016, khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, ước tính GDP của Việt 
Nam có thể tăng trên 15% và giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU có 
thể tăng gần 35%.

Hơn nữa, khi 99% các dòng thuế được gỡ bỏ, Việt Nam sẽ tự do hóa 65% thuế nhập 
khẩu đối với các mặt hàng có xuất xứ EU khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực và dần tự 
do hóa phần thuế còn lại trong 10 năm kế tiếp.

Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ được gỡ bỏ thuế dần trong 7 năm. Người 
tiêu dùng Việt Nam sẽ được sử dụng các sản phẩm từ EU đa dạng hơn với mức giá phù 
hợp hơn rất nhiều, từ rượu vang, rượu mạnh đến ô tô và xe máy.

Bên cạnh đó, Sách Trắng 2016 cho biết thêm, các nhà đầu tư đến từ 23 trong số 28 
quốc gia thành viên EU đóng góp tổng số vốn FDI cam kết lên tới 19,1 tỉ đô-la Mỹ vào 
1.566 dự án trong suốt 25 năm qua (tính đến cuối 2014)”.

Với hoạt động đầu tư mạnh mẽ này, vào năm 2014, EU đứng thứ năm trong số các đối 
tác FDI hàng đầu của Việt Nam.

(Thời báo kinh tế Sài Gòn) (thoibaonganhang)
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Tiếp tục cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối và các hộ 
nông dân

TP. HCM: Hỗ trợ lãi vay chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
đô thị

Ngày 24.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai 
chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/
NQ-CP của Chính phủ.  

Theo NHNN, về kết quả sau gần 2 năm triển khai chương trình cho vay thí điểm đối với 
mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với lãi suất cho 
vay chương trình thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1-1,5%/năm, mức cho 
vay lên đến 90% giá trị của phương án, dự án vay vốn, ngân hàng có thể xem xét cho 
vay các thành viên tham gia liên kết không có bảo đảm bằng tài sản nếu kiểm soát 
được dòng tiền của chuỗi liên kết...

28 doanh nghiệp trên toàn quốc đã được chọn để thực hiện 31 dự án tại 22 tỉnh, thành 
phố tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo mô 
hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao. 8 ngân hàng thương mại đã cam kết tài trợ tín 
dụng với số tiền 5.627 tỉ đồng.

Theo đó, TP. HCM sẽ hỗ trợ lãi vay cho các thành phần sau. Thứ nhất là các DN, tổ 
hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (sau đây gọi là chủ đầu 
tư) trực tiếp sử dụng đất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn thành phố và có 
phương án, dự án khả thi để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông 
thôn không gây ô nhiễm môi trường và phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp 
đô thị của thành phố.

Thứ hai, các chủ đầu tư ký 
kết hợp đồng sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn thành phố và có 
phương án đầu tư xây dựng 
vùng nguyên liệu hoặc có 
phương án khả thi tố chức sơ 
chế, chế biến sản phấm nông 
nghiệp phù hợp với mục tiêu 
và danh mục khuyến khích 
của chương trình chuyến 
dịch cơ cấu nông nghiệp đô 
thị của thành phố.

Thứ ba, các chủ đầu tư sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống 
cây, con chất lượng cao của thành phố. 

Mức lãi suất hỗ trợ lãi vay được quy định cụ thể cho từng đối tượng. Trong trường hợp 
lãi suất cho vay nhỏ hơn lãi suất hỗ trợ theo quy định thì mức lãi suất hỗ trợ được tính 
tối đa bằng lãi suất cho vay.

(thoibaonganhang)(thoibaonganhang)

Tài chính ngân hàng
Tin
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Xuất khẩu gạo quý 1 tăng trên 40% cả về khối lượng và giá trị 

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất khẩu trên 856.000 tấn gạo, 
trị giá FOB gần 348 triệu USD, trị giá CIF 372 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân FOB 
đạt hơn 406 USD/tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo của 
cả nước trong tháng Hai đã đạt gần 440.000 tấn, trị giá FOB là 178 triệu USD, trị giá 
CIF là 190 triệu USD; giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 405 USD/tấn.

Xuất khẩu tăng đột biến là do hợp đồng gối đầu chuyển sang từ năm 2015 còn nhiều, 
đặc biệt là hợp đồng tập trung với Indonesia, Philippines và hợp đồng thương mại với 
Trung Quốc.

Đáng chú ý, mặc dù xuất khẩu gạo trong 2 tháng tăng mạnh nhưng hợp đồng còn lại 
chưa thực hiện vẫn còn nhiều, gần 1,4 triệu tấn. Điều này sẽ giúp giữ được tiến độ xuất 
khẩu trong vài tháng tới, chưa tính các hợp đồng ký mới.

Hàng hóa, nguyên liệu
Tin

(Thời báo kinh tế Sài Gòn)

Nhận xét về tình hình ngành 
thủy hải sản hiện nay, Ông 
Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng 
thư ký Hiệp hội Chế biến 
và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) cho rằng, cơ 
hội mà ngành thủy sản có 
được trong thời điểm này là 
các hiệp định thương mại tự 
do (FTA) mà Việt Nam vừa 
mới ký kết và chuẩn bị ký kết 
như Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP), FTA 
Việt Nam- EU…

Cơ hội đầu tiên chính là vấn đề thuế. Khi giá thành sản xuất của Việt Nam không cạnh tra-
nh, đang cao lên, vấn đề thuế đã giúp Việt Nam kéo thêm được năng lực cạnh tranh, trong 
đó có mặt hàng thủy sản, tiếp theo mới đến các vấn đề về C/O, nguồn gốc xuất xứ…

Cơ hội thứ 2 của ngành thủy sản là vấn đề chất lượng. Hiện nay, tuy các nước bảo hộ sản 
xuất trong nước bằng cách “lách” quy định của WTO, các vấn đề kỹ thuật khiến hàng hóa 
của chúng ta bị ngăn cản khi đi vào các thị trường. Tuy nhiên, nhìn rộng ra thủy sản của 
Việt Nam vẫn có sự cạnh tranh về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cơ hội thứ 3 là có nhiều sự “cởi mở” về chính sách, trong đó có Nghị quyết 19 tạo ra năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp từ việc tháo gỡ quy định thủ tục hành chính. 

Nắm bắt được các cơ hội đó, Ngành Thủy hải sản Việt Nam trong năm 2016 sẽ có sự phát 
triển vượt bậc.

Cơ hội mới cho ngành Thủy hải sản Việt Nam trong 2016
(Cafef)
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