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Tóm tắt: EVFTA là cơ hội để ngành hàng nông sản Việt Nam đẩy mạnh thâm 

nhập thị trường quan trọng này. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch động thực vật (SPS) của EU được xem là một trong những rào cản khó khăn nhất 

với các nhà xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản nước ngoài, đặc 

biệt với các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục 

nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu đặt ra tại Hiệp định này, trong đó có việc 

đáp ứng các biện pháp SPS. 

 

1. EU - thị trường khắt khe đối với hàng nông sản xuất khẩu 

Liên minh Châu Âu là một thị trường quan trọng đối với các nhà xuất khẩu nông 

sản thế giới. EU có tổng dân số khoảng 516 triệu người, mức thu nhập GDP bình quân 

trên 35.000/năm; mỗi năm, EU nhập khẩu hơn 160 tỷ USD các mặt hàng nông sản, 

chiếm 14,9% tổng nhập khẩu toàn cầu1. Năm 2021, Brazil là nhà cung cấp nông sản 

chính cho EU, tổng giá trị đạt 13,5 tỷ euro, tăng 19% so với năm 2020. Các mặt hàng 

nhập từ Brazil có giá trị tăng cao nhất là đậu nành (tăng 50%), cà phê (tăng 25%) và 

bánh dầu (tăng 13%). Các nước đạt được mức tăng đáng chú ý còn có Indonesia (tăng 

1,2 tỷ euro) và Ukraine (tăng 1 tỷ euro). Nhập khẩu từ Vương quốc Anh sụt giảm 

nghiêm trọng, giảm 3,8 tỷ euro (25%) so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ Mỹ 

cũng giảm, giảm 366 triệu euro (4%)2. Nông sản Việt Nam vào thị trường EU năm 

2021 tuy có tăng những vẫn chỉ chiếm 4% nhu cầu nhập khẩu của thị trường giàu có 

này. 

                                                 
1 Bộ Công thương Việt Nam, Cơ hội, thách thức, triển vọng xuất khẩu hàng nông sản sang EU, 
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/co-hoi-thach-thuc-trien-vong-xuat-khau-nong-san-sang-thi-
truong-eu.html, 10/02/2022. 
Đỗ Hương, EVFTA: Cơ hội cho xuất khẩu nông sản, https://baochinhphu.vn/evfta-co-hoi-cho-xuat-khau-nong-
san-102274854.htm, 01/07/2020. 
2 European Commission, The EU maintained its position of top trader in agri-food products in 2021, 
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-maintained-its-position-top-trader-agri-food-products-2021-2022-03-
23_en, 23 March 2022. 
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Là một thị trường hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu nông sản thế giới, mức độ 

cạnh tranh ở thị trường này rất cao. Đây đồng thời là một thị trường khó tính bậc nhất 

thế giới với những quy định cao về hàng hoá mà các nhà xuất khẩu phải đáp ứng.  

UNCTAD (2012) định nghĩa các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động 

thực vật (SPS) là những biện pháp được áp dụng để bảo vệ sức khoẻ hoặc tính mạng 

của con người, động vật và thực vật. Theo quy định của WTO, các biện pháp SPS 

được áp dụng phải căn cứ vào các nguyên tắc khoa học, không phân biệt đối xử và 

không gây cản trở bất hợp lý cho thương mại. WTO khuyến khích các nước dùng các 

tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế nếu có.3 

Từ trước đến nay, hàng nông sản xuất khẩu của các nước muốn vào được thị 

trường EU phải đáp ứng được những yêu cầu chất lượng rất cao của khối, đặc biệt là 

về kiểm dịch động, thực vật; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; chống 

khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); khai báo nguồn 

gốc gỗ hợp pháp... Các biện pháp SPS của EU hầu hết được hài hoà hoá và quản lý ở 

cấp Liên minh, chỉ 2% các biện pháp được các nước thành viên áp dụng riêng và cho 

một số sản phẩm cụ thể. Các quy định của Liên minh tuân theo Hiệp định SPS của 

WTO và dựa trên tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế. EU và các thành viên tham gia 

vào Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (Codex) và Tổ chức Thú y thế giới (IOE), 

đồng thời cũng ký kết Công ước Bảo vệ Thực vật quốc tế (IPPC). Tuy nhiên, trên thực 

tế các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường EU khắt khe hơn so với 

khuyến nghị của các tổ chức quốc tế nói trên và các nước khác. Các tiêu chuẩn đó đại 

đa số do Uỷ ban EU ban hành (một số trường hợp là quy định riêng của nước thành 

viên), cùng với yêu cầu bổ sung của các nhà nhập khẩu hoặc người mua EU. Tổng thể 

những yêu cầu này khiến các biện pháp SPS của EU trở thành một trong những rào 

cản khó khăn nhất với các nhà xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản 

nước ngoài, đặc biệt với các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển.4 

Chẳng hạn, tiêu chuẩn của EC đối với hàm lượng độc tố nấm Aflatoxin trong ngũ 

cốc và các loại hạt, chủ yếu là lạc, khắt khe hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Codex: 
                                                 
3 VCCI, EVFTA và rào cản từ EU với hoa quả Việt Nam; Các biện pháp SPS chính mà EU áp dụng đối với mặt 
hàng trái cây tiềm năng của Việt Nam, https://trungtamwto.vn/chuyen-de/17729-evfta-va-nganh-rau-qua-viet-
nam-cac-bien-phap-sps-chinh-ma-eu-ap-dung-doi-voi-mat-hang-trai-cay-tiem-nang-cua-viet-nam, 18/05/2021. 
4 Nguyễn Đức Thành, Phạm Văn Long, Phan Nhật Quang, Đỗ Thị Lê (2021), Báo cáo đánh giá một năm thực 
hiện hiệp định EVFTA Tác động đến kinh tế Việt Nam và sự thay đổi chính sách, trang 49. 
VCCI, EVFTA và rào cản từ EU với hoa quả Việt Nam; Các biện pháp SPS chính mà EU áp dụng đối với mặt 
hàng trái cây tiềm năng của Việt Nam, https://trungtamwto.vn/chuyen-de/17729-evfta-va-nganh-rau-qua-viet-
nam-cac-bien-phap-sps-chinh-ma-eu-ap-dung-doi-voi-mat-hang-trai-cay-tiem-nang-cua-viet-nam, 18/05/2021. 
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năm 1997 với lý do bảo vệ sức khoẻ người dân, EC đã giảm hàm lượng cho phép 

xuống mức 4ppb (riêng B1 là 2ppb), trong khi tiêu chuẩn của Codex là 9ppb.5 Các 

chính sách quản lý nông sản của EU nghiêm ngặt, các rào cản kỹ thuật đối với nông 

sản thực phẩm có xu hướng ngày càng khắt khe hơn…  

Trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), có 

một chương quy định về Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật 

(Chương 6), bao gồm các cam kết ràng buộc Việt Nam/EU trong việc ban hành và 

thực thi các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (các quy định, thủ tục nhằm mục tiêu 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, động thực vật) đối với hàng hóa, đặc biệt là 

thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp.  

Về nội dung, bên cạnh việc nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm tuân thủ các nghĩa 

vụ về SPS theo WTO, Chương 6 còn bổ sung thêm một số cam kết mới, trong đó đáng 

chú ý là: Cam kết về việc áp dụng thống nhất các biện pháp SPS đối với hàng hóa 

nhập khẩu từ Bên kia; Thống nhất về cơ quan có thẩm quyền quản lý SPS của Việt 

Nam và EU; Cam kết về việc miễn kiểm tra SPS với cơ sở sản xuất; Quy trình công 

nhận tương đương các biện pháp SPS của nhau; Biện pháp SPS khẩn cấp. Hiệp định 

EVFTA không có nhiều cam kết mới về các biện pháp SPS, hầu hết các cam kết chỉ 

khẳng định lại các nghĩa vụ theo Hiệp định SPS của WTO. Mặc dù những biện pháp 

SPS khắt khe là rào cản cần phải vượt qua song EVFTA vẫn được đánh giá là mang lại 

cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào EU nhờ đại đa số hàng 

rào thuế quan hoặc được về 0 ngay hoặc giảm theo lộ trình 3-7 năm.  

EVFTA quy định mỗi bên cần thiết lập danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu 

hàng hóa nông sản, thực phẩm đáp ứng các yêu cầu SPS theo mã hàng hóa xuất khẩu 

để gửi cho bên còn lại. Thời gian công nhận tương đương là 3 tháng kể từ thời điểm 

nhận được đề nghị, rút ngắn còn nửa thời gian so với quy định 6 tháng của WTO. 

EVFTA cũng quy định linh hoạt đối với biện pháp SPS do EU ban hành. Việt 

Nam được lựa chọn 1 trong 3 giải pháp sau nếu gặp khó khăn trong việc đáp ứng một 

biện pháp SPS của EU: Thứ nhất, EU dành cho Việt Nam một khoảng thời gian 

chuyển đổi để tuân thủ biện pháp này. Thứ hai, Việt Nam đề xuất một biện pháp SPS 

                                                 
5 Dẫn theo: Lê Quốc Bảo, Bàn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và một số công việc để hạn chế ảnh hương 
của hàng rào kỹ thuật, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ban-ve-hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai-va-mot-
so-cong-viec-de-han-che-anh-huong-tieu-cuc-cua-hang-rao-ky-thuat-52099.htm, 25/01/2018. 
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tương đương và đề nghị EU xem xét công nhận. Cuối cùng, EU dành hỗ trợ kỹ thuật 

để giúp Việt Nam đáp ứng được biện pháp SPS.6 

Về các biện pháp SPS khẩn cấp, do gắn với các vấn đề về dịch tễ vốn không phải 

luôn dự đoán trước được, bên cạnh các biện pháp SPS có tính ổn định (ví dụ dư lượng 

kháng sinh thủy sản, yêu cầu an toàn thực phẩm với sản phẩm đóng hộp...), có nhiều 

biện pháp SPS bất thường, khẩn cấp, gắn với các dịch bệnh bất ngờ. EVFTA có các 

cam kết riêng về SPS khẩn cấp, với mục tiêu vừa bảo đảm khả năng phản ứng nhanh 

với các trường hợp rủi ro cao về dịch tễ, đồng thời tránh hiện tượng lạm dụng, hạn chế 

tối đa các tác động không cần thiết đối với thương mại.7 

Nhìn chung, Chương 6 chỉ nêu những nguyên tắc chung về kiểm soát SPS. Việc 

triển khai các biện pháp kỹ thuật về SPS sẽ do từng nước quy định với nguyên tắc là: 

Không được lợi dụng rào cản SPS để tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng và không 

được áp đặt các chỉ tiêu và mức giới hạn kiểm soát về an toàn thực phẩm và an toàn 

bệnh dịch động, thực vật… Như vậy, EVFTA không giúp giảm bớt các yêu cầu SPS 

của thị trường khó tính này. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc thực thi Hiệp 

định EVFTA chính là sự tiếp nối trong quá trình tuân thủ các yêu cầu này từ phía EU. 

Trong khi đó, nghiên cứu của World Bank (2018) cho thấy chi phí thương mại và tỷ lệ 

chi phí của các biện pháp phi thuế quan tại Việt Nam cao hơn so với các nước trong 

khối ASEAN khác; số lượng văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục và biểu mẫu về các 

biện pháp phi thuế quan cao hơn nhiều so với các nước được so sánh. Chỉ số thuế quan 

giá trị tương đương (AVE) đối với các biện pháp phi thuế quan (bao gồm cả SPS và 

TBT) của Việt Nam là 22%, trong khi trung bình các nước ASEAN là khoảng 13%. 

Điều này dẫn đến chi phí thương mại tại Việt Nam đang cao hơn các nước trong khu 

vực, đồng thời làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam với các đối tác thương mại và 

nhà đầu tư nước ngoài. Mặt khác, Việt Nam có nguy cơ vi phạm các điều khoản trong 

Chương 4 của Hiệp định về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại8.  

Báo cáo: “Tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA trong ngành nông nghiệp - Góc 

nhìn của cơ quan Nhà nước” đã chỉ ra những cơ hội và thách thức mà EVFTA đem lại 

cho nông nghiệp Việt Nam như sau:  
                                                 
6 Bảo Ngọc, Xuất khẩu sang EU: Cần đáp ứng yêu cầu SPS, https://congthuong.vn/xuat-khau-sang-eu-can-dap-
ung-cac-tieu-chuan-sps-151858.html, 02/02/2021. 
7 VCCI, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Tóm tắt Chương 6 – Các biện pháp an toàn thực phẩm và 
kiểm dịch động thực vật. 
8 Nguyễn Đức Thành, Phạm Văn Long, Phan Nhật Quang, Đỗ Thị Lê (2021), Báo cáo đánh giá một năm thực 
hiện hiệp định EVFTA Tác động đến kinh tế Việt Nam và sự thay đổi chính sách, Tr. 52. 
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Cơ hội: Mở rộng thị trường xuất khẩu với các mặt hàng nông sản chiến lược và 

có lợi thế nhờ các cam kết cắt giảm thuế quan; Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu 

đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; Đa dạng hóa các thị trường đầu tư tiềm năng ở 

nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam & Cơ hội thu hút lựa chọn đầu tư từ nước 

ngoài vào khu vực nông nghiệp; Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, cải thiện năng 

lực quản lý, khả năng tự đổi mới của doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng sản phẩm và 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa nhờ cắt giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam và tuân 

thủ các quy định SPS và TBT; Tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

Thách thức: Gia tăng cạnh tranh với hàng nông sản nhập khẩu do hàng rào thuế 

dần được cắt giảm; Quy định SPS/TBT và các quy định về truy xuất nguồn gốc của 

các nước nhập khẩu ngày càng chặt chẽ và cao hơn khi giảm thuế; Việt Nam sẽ phải 

đảm bảo tuân thủ các quy định khác về sở hữu trí tuệ, lao động, minh bạch hóa thông 

tin...; Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của các nước nhập khẩu không chỉ về 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn về các yếu tố quan trọng khác (các tiêu 

chuẩn về trách nhiệm xã hội, lao động, môi trường...); Thách thức trong kiểm soát gian 

lận thương mại9.  

Thêm vào đó, chúng ta cần chú ý đến xu hướng tiêu dùng xanh đang được đẩy 

mạnh ở châu Âu, điều đó sẽ dẫn đến những yêu cầu về SPS và TBT sẽ tiếp tục có 

những thay đổi. Việc đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng 

quan trọng khi hàng nông sản Việt Nam từng nhiều lần bị từ chối hoặc cảnh báo do vi 

phạm các quy định SPS của EU. Trong những tháng đầu năm 2022, so với cùng kỳ 

năm 2021, hàng nông sản Việt Nam tại EU nhận cảnh báo nhiều nhất là về dư lượng 

hóa chất (47,5%)10. Mặt khác, cơ cấu nông sản xuất khẩu hiện tại cho thấy một số vấn 

đề nội tại của ngành nông nghiệp Việt Nam: quá phụ thuộc vào một số sản phẩm (tập 

trung vào 3 nhóm cà phê, trái cây và hạt tiêu), đa số mặt hàng xuất khẩu ở dạng thô có 

giá thấp, tỷ lệ chế biến sâu chưa cao, thiếu năng lực về vốn và kỹ thuật, chưa quan tâm 

đúng mức đến bảo hộ trí tuệ và xây dựng thương hiệu; về mặt quản lý, doanh nghiệp 

xuất khẩu thiếu thông tin và hướng dẫn về thị trường trong khi những quy định của EU 

thường xuyên thay đổi, phải vượt qua nhiều rào cản phi thuế quan hơn so với mức 

trung bình của các nước ASEAN… Nhìn chung, nông sản Việt Nam vẫn vượt rào cản 
                                                 
9 Nguyễn Quốc Toản, Tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA trong ngành nông nghiệp – Góc nhìn của cơ quan 
Nhà nước. Agrotrade Vietnam. 
10 Nguyễn Hạnh, Nâng chất để giai tăng xuất khẩu nông sản tại thị trường EU, https://congthuong.vn/nang-chat-
de-gia-tang-xuat-khau-nong-san-tai-thi-truong-eu-182071.html, 05/07/2022. 
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để vào thị trường EU. Điều quan trọng là cần tận dụng tốt cơ hội EVFTA mang lại để 

gia tăng thị phần nông sản Việt Nam tại các thị trường khó tính này trước khi các nước 

xuất khẩu cạnh tranh với chúng ta đạt được một FTA với EU.11  

2. Tận dụng EVFTA đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam 

2.1. Xuất khẩu nông sản Việt Nam vào EU từ khi EVFTA có hiệu lực 

Trong nhiều năm, các mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn vượt qua các rào cản 

về tiêu chuẩn SPS và TBT để lên kệ hàng tại các nước EU. EVFTA chỉ giúp loại bỏ 

hầu hết hàng rào thuế quan trong khi những hàng rào phi thuế quan vẫn giữ nguyên. 

Đối với Việt Nam, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của hàng nông sản. Năm 

2021, Việt Nam xuất khẩu sang EU hơn 2,2 tỷ USD các mặt hàng nông sản chủ lực 

(gồm hạt điều, hạt tiêu, cao su, rau quả, hạt tiêu, gạo, cà phê, chè) (xem bảng 1). Hàng 

nông sản xuất khẩu vào EU của Việt Nam chiếm tỷ trọng 15% tổng giá trị nông sản cả 

nước12. Ngược lại, đối với EU, tổng giá trị hàng nông sản nhập từ Việt Nam chỉ chiếm 

khoảng 4% tổng giá trị nhập khẩu ngành hàng này của khối. Con số ở mức thấp so với 

tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam, cũng như nhu cầu nhập khẩu của EU. 

EVFTA, có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, là cơ hội để hàng nông sản xuất khẩu 

của Việt Nam đẩy mạnh thâm nhập vào thị trường quan trọng này. Theo thoả thuận 

của Hiệp định, ngoại trừ một số ít mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan, các mặt 

hàng khác, bao gồm các mặt hàng chủ lực của Việt Nam đều được hưởng được hưởng 

mức thuế suất ưu đãi ngay khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Sau 3 đến 7 năm, thuế 

suất mặt hàng này cũng sẽ về 0%. Hầu hết các sản phẩm trồng trọt, rau quả đều được 

hưởng ưu đãi thuế khi nhập vào EU: 520 trong số 556 dòng thuế về 0%. Thuế đối với 

hạt điều, cà phê, hạt tiêu đều về 0% ngay sau khi thực thi hiệp định. Với rau quả, phần 

lớn các dòng thuế mà EU cam kết xóa bỏ ngay đều đang có mức thuế theo nguyên tắc 

tối huệ quốc (MFN) trung bình là trên 10%, cá biệt, có những sản phẩm rau quả đang 

chịu thuế trên 20%. Bên cạnh giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể, EU còn có cơ 

chế bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam như: vải Thanh Hà, vải Lục Ngạn, chè Tân 

Cương, nho Ninh Thuận, xoài Hòa Lộc, quýt Bắc Cạn, gạo Hải Hậu… Đây là một 

trong những điều kiện thuận lợi để nông sản Việt khẳng định được thương hiệu trên thị 
                                                 
11 Các đối thủ cạnh tranh lớn đối với mặt hàng rau quả là Nam Mỹ, Tây Phi, Nam Phi, Thái Lan, Philippines, Ấn 
Độ, Trung Quốc…; với sản phẩm cà phê, tiêu và điều, Việt Nam chịu áp lực cạnh tranh rất lớn bởi Indonesia, Ấn 
Độ, Brazil, Bờ Biển Ngà, Mozambique; hàng thuỷ sản thì phải cạnh tranh với Na Uy, Trung Quốc, Ecuador, 
Maroc. 
12 Quảng Tuệ, Xuất khẩu nông sản sang EU tăng mạnh nhờ EVFTA, https://vneconomy.vn/xuat-khau-nong-san-
sang-eu-tang-manh-nho-evfta.htm, 10/01/2022. 
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trường thế giới13. Điều này đem lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Việt Nam so với các 

nước xuất khẩu có mặt hàng tương đồng.  

Tác động tích cực của EVFTA được chứng minh bằng số liệu. Năm 2020, kim 

ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào EU giảm 5,4% so với năm 2019, chỉ đạt 

3,39 tỷ USD do tác động của đại dịch COVID-19. Xu hướng đã thay đổi ngay khi 

EVFTA đi vào hiệu lực, khối lượng một số mặt hàng nông sản vào EU đã gia tăng: cao 

su (từ hơn 6,6 triệu USD tháng 7/2020 lên gần 7,1 triệu USD tháng 8/2020; cà phê (từ 

gần 56,5 triệu USD lên hơn 64,1 triệu USD)14. Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu 

nông sản Việt Nam sang EU tăng 11,9% so với tháng 7/2020; tháng 9/2020, tăng tới 

35% so với tháng 8/2020. Trung bình giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021, giá 

trị nông sản xuất khẩu sang thị trường EU đã tăng trưởng ở mức 10% đạt 486 triệu 

USD (số liệu Bộ Công thương)15. Năm 2021, kim ngạch các mặt hàng nông sản chủ 

yếu vào EU đều ghi nhận tăng.  

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam vào EU  

năm 2020, 2021 

Đơn vị: 1.000 USD 

Mặt hàng 2020 2021 
Hạt điều 673.758 694.917 
Cao su  92.564 168.686 
Rau quả  146.420 150.733 
Hạt tiêu 84.020 150.097 
Gạo  12.869 19.548 
Chè 1.228 1.696 
Cà phê 982.706 1.025.456 
Tổng  1.993.565 2.211.133 

Nguồn: Tác giả tổng hợp theo: Tổng cục Thống kê, Trị giá xuất khẩu phân theo 
một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và phân theo mặt hàng chủ yếu sơ 
bộ các tháng năm 2020, 2021. 

Tất cả các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng, 

các mặt hàng đã tận dụng tốt ưu đãi của EVFTA điển hình là cao su (tăng từ hơn 92,5 

triệu USD năm 2020 lên gần 168,7 triệu USD năm 2021), hạt tiêu (tăng từ 84,0 triệu 

                                                 
13 Trương Thu Hà, EVFTA và nông sản Việt Nam xuất khẩu: Thách thức, cơ hội và giải pháp, 
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/evfta-va-nong-san-viet-nam-xuat-khau-thach-thuc-co-hoi-va-giai-
phap-343659.html, 20/12/2021. 
14 Tổng cục Thống kê (2020), Trị giá xuất khẩu phân theo một số nước, khối nước và vùng lãnh thổ chủ yếu và 
phân theo mặt hàng chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2020. 
15 Trương Thu Hà (2021), tlđd. 
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USD lên 150,1 triệu USD). Trong khi đó dù không tăng trưởng mạnh mẽ như hạt tiêu 

và cao su, hạt điều và cà phê vẫn là hai mặt hàng chi phối, chiếm tỷ lệ lần lượt là 

31,43% và 46,38%. Năm 2021, rau quả Việt Nam có thêm một số loại trái cây như vải, 

nhãn tươi được các nước Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức chấp nhận, trong khi đó một số hoa 

quả khác như thanh long, mít, xoài, bưởi cũng đang được đẩy mạnh xúc tiến thương 

mại để xuất khẩu sang EU. Nhờ việc hưởng các ưu đãi theo EVFTA, hàng nông sản 

Việt Nam có cơ hội vươn lên giành thị phần lớn hơn tại thị trường khó tính này.16  

Trong năm 2022, các mặt hàng nông sản chủ lực vẫn tiếp tục đóng góp lớn vào 

tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng đối với thị trường EU và vẫn còn nhiều không 

gian tăng trưởng. Trong đó, cà phê tiếp tục tận dụng tốt lợi thế về thuế suất 0% theo 

EVFTA để gia tăng thị phần trong tổng nhu cầu 10 tỷ USD mỗi năm mà EU đang có. 

Cao su được hỗ trợ bởi mức giá duy trì cao từ 2021 đến nay hứa hẹn đem lại mức kim 

ngạch tốt cho xuất khẩu nói chung và vào thị trường EU nói riêng. Với hàng rau quả, 

nhu cầu trái cây của EU có xu hướng ngày càng tăng, do đó Việt Nam cần khai thác để 

đẩy mạnh xuất khẩu vào EU. Về hạt tiêu, ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU xoá bỏ 

thuế quan với sản phẩm này, đặc biệt là đối với các sản phẩm chế biết từng chịu mức 

thuế từ 5-9%. Ngoài ra, nếu các nhà đầu tư EU chuyển nhà máy chế biến về Việt Nam 

để tận dụng nguyên liệu và nhân công giá rẻ, sự di chuyển này sẽ tạo động lực thúc 

đẩy xuất khẩu hạt tiêu EU. Đối với hạt điều, trước khi EVFTA có hiệu lực, các mặt 

hàng điều nhân vẫn hưởng ưu đãi là 0% khi xuất sang EU, nhưng hàng điều chế biến 

sâu vẫn chịu thuế từ 7 - 12%. EVFTA cam kết sẽ giảm thuế xuống 0% với những sản 

phẩm chế biến sâu từ hạt điều, do đó sản lượng và giá trị xuất khẩu điều sang EU vẫn 

tăng trưởng tốt. Với gạo, tuy EU không phải là thị trường chính của gạo nhưng kim 

ngạch xuất khẩu gạo vào EU tăng đều trong những năm gần đây. Cơ hội của mặt hàng 

này còn nhiều nhờ chất lượng đã cao hơn, có lượng khách hàng truyền thống tại các 

nước như Đức, Hà Lan, Italia và Ba Lan, thức ăn châu Á có xu hướng phổ biến hơn tại 

EU, đồng thời còn chưa sử dụng hết hạn ngạch 80.000 tấn được ưu đãi thuế suất 0%.17  

2.2. Đáp ứng tiêu chuẩn SPS đẩy mạnh xuất khẩu nông sản 

                                                 
16 Trương Thu Hà, EVFTA và nông sản Việt Nam xuất khẩu: Thách thức, cơ hội và giải pháp, 
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/evfta-va-nong-san-viet-nam-xuat-khau-thach-thuc-co-hoi-va-giai-
phap-343659.html, 20/12/2021. 
17 Bộ Công thương Việt Nam, Cơ hội, thách thức, triển vọng xuất khẩu hàng nông sản sang EU, 
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/co-hoi-thach-thuc-trien-vong-xuat-khau-nong-san-sang-thi-
truong-eu.html, 10/02/2022. 
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Việt Nam có nền nông nghiệp phát triển lâu đời, được biết đến với nhiều sản 

phẩm nổi bật, hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt tại rất 

nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả những thị trường khó tính nhất. Đến nay, Việt 

Nam đã ký kết 15 FTA với các đối tác và là một trong bốn nước châu Á đã có FTA với 

EU. EVFTA có hiệu lực vào thời điểm nông nghiệp Việt Nam đang rất cần đa dạng 

hoá thị trường xuất khẩu. Hiệp định đem lại cho nông nghiệp Việt Nam những cơ hội 

to lớn để phát triển, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu vào thị trường thế giới. Trong 

các FTA đã có hiệu lực, EVFTA là hiệp định được doanh nghiệp tận dụng tương đối 

hiệu quả.  

Với cam kết trong EVFTA, doanh nghiệp cần có sự thay đổi trong sản xuất, 

chuẩn hóa chuỗi giá trị để đáp ứng được yêu cầu mà các nước EU đặt ra tại Hiệp định 

này. Dù EVFTA có ưu đãi với những quy định về biện pháp kiểm dịch động thực vật 

linh hoạt nhưng EU còn có nhiều quy định không chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản 

phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm đó. Nếu không nâng cấp được chất 

lượng hàng xuất khẩu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của EU, đặc biệt là về truy 

xuất nguồn gốc, các doanh nghiệp sẽ không tận dụng được tối đa ưu đãi do EVFTA 

mang lại. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, doanh nghiệp nông xuất 

khẩu “cần tiếp tục triển khai xây dựng và phát triển mô hình chuỗi về sản xuất nông 

nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ 

những yếu tố đầu vào, đồng thời, liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung 

ứng thực phẩm an toàn trên toàn quốc, đảm bảo nguồn cung thực phẩm chất lượng, an 

toàn cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu."18 

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tìm hiểu các quy định về SPS và 

TBT của EU liên quan đến sản phẩm của thị trường; từ đó có những đầu tư, điều chỉnh 

trong sản xuất và chế biến, nhất là công nghệ bảo quản,… sản phẩm để đáp ứng yêu 

cầu của thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí, 

giúp sản phẩm vào thị trường thuận lợi đồng thời nâng cao được tên tuổi, uy tín của 

doanh nghiệp.  

Nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động khắc phục tình trạng sản xuất mạnh mún, 

thiếu liên kết của nống dân và doanh nghiệp để giải quyết tình trạng giống không đồng 

                                                 
18 Ánh Ngọc, Doanh nghiệp phải đề cao chất lượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, 
https://kinhtedothi.vn/doanh-nghiep-phai-de-cao-trach-nhiem-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-an-toan.html, 
30/06/2022. 
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nhất, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý và thiếu kiểm soát. 

Chẳng hạn, nhiều công ty đã liên kết với nhiều nông dân và hợp tác xã ở các địa phương 

nhằm tạo ra vùng sản xuất sạch theo quy chuẩn, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị 

trường nhập khẩu. Tuy nhiên, tới nay việc thay đổi thói quen canh tác của nông dân vẫn 

còn nhiều khó khăn khi người dân vẫn có thói quen dùng phân bón vô cơ làm chủ đạo. 

Hệ quả là nhiều loại nông sản bội thu, không tìm được đầu ra trong khi doanh nghiệp 

xuất khẩu không có hàng. 

Tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa nông dân với nông dân, nông dân với 

nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý để phát triển sản xuất quy mô lớn, bảo đảm 

chất lượng nông sản ổn định... Nhiều địa phương đã thực hiện liên kết 4 nhà để thay 

đổi theo hướng sản xuất sạch. Chẳng hạn, theo Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh 

Đồng Tháp, ngành nông nghiệp Đồng Tháp đang chuyển dần sang các mô hình ít sử 

dụng phân bón hoặc chỉ sử dụng phân hữu cơ và hướng đến không phun xịt thuốc trừ 

sâu. Cụ thể như mô hình lúa - tôm sinh kế cho người dân vùng lũ, luân canh 1 vụ lúa 

đông xuân - 1 vụ tôm càng xanh bằng cách làm mới luân canh lúa - tôm càng xanh có 

nhiều ưu điểm hơn trước; mô hình lúa - sen khi nông dân gieo cấy vụ lúa đông xuân và 

trồng sen vào vụ còn lại mỗi năm; mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm 

nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2, xã Mỹ Đông 

(huyện Tháp Mười) với quy mô 66,5ha... Hay tại tỉnh Sóc Trăng, ông Huỳnh Ngọc Nhã - 

giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhiều đơn vị trực thuộc phối hợp các 

địa phương triển khai một số mô hình sản xuất giảm chi phí đầu vào, nhất là giảm phân 

bón và thuốc trừ sâu. Trên cơ sở đó, Tỉnh sẽ đánh giá, chọn một số mô hình hiệu quả để 

thực hiện rộng rãi.19 Nhiều địa phương có chính sách ưu đãi hợp lý cho các doanh 

nghiệp, cá nhân đầu tư vào chế biến sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ máy móc, thiết bị 

phục vụ chế biến nông sản thực phẩm, gồm máy sấy, kho trữ lạnh bảo quản sản phẩm, 

máy đóng gói… cho một số cơ sở sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp… 

Ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp có 

giá trị gia tăng cao. Từ năm 2017, Bộ NN&PTNT đã lên kế hoạch phối hợp với các 

viện nghiên cứu, nhà khoa học... lựa chọn giống cây trồng tốt, ứng dụng khoa học kỹ 

thuật để phục tráng, lai tạo các giống cây, con chất lượng bảo đảm đưa vào sản xuất; 

đầu tư phát triển công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao giá 
                                                 
19 Nâng cao chất lượng nông sản Việt: Kỳ 1: Nông dân đổ bỏ, xuất khẩu thiếu hàng, https://tuoitre.vn/nang-cao-
chat-luong-nong-san-viet-ky-1-nong-dan-do-bo-xuat-khau-thieu-hang-20220421081249757.htm 
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trị cho nông sản xuất khẩu. Kế hoạch này giúp nông sản Việt Nam dễ dàng đáp ứng 

yêu cầu SPS của các thị trường xuất khẩu.  

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã xây dựng Đề án 
thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU đến năm 2030. Mục tiêu 
của đề án là năm 2025 giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU đạt từ 
5 - 5,5 tỷ USD; tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chế biến sang EU 
đạt khoảng 30%, mặt hàng nông, lâm, thủy sản tiếp cận trực tiếp tới kênh khách hàng 
cuối cùng tại EU đạt 20%. Mục tiêu đến năm 2030 giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản sang thị trường EU đạt từ 7,5 - 8 tỷ USD, tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nông 
lâm thủy sản chế biến sang EU đạt khoảng 50% và tiếp cận trực tiếp tới kênh khách 
hàng cuối cùng tại EU đạt 30%.20 

Về phổ biến thông tin, Văn phòng SPS Việt Nam đã chủ động phối hợp đối với 
các đơn vị như trường đại học, viện nghiên cứu để tổ chức các diễn đàn thông tin kịp 
thời về các quy định SPS trong EVFTA, RCEP, và các quy định của thị trường nhập 
khẩu đối với thực phẩm và nông sản làm thực phẩm, đến cơ quan quản lý, khối doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến xuất khẩu nông lâm thủy 
sản…  

Để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trường EU, nhìn chung Việt Nam còn 
rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn, một nội dung quan trọng đó là sự kết nối, tham gia 
giữa các bộ ngành và địa phương trong việc thay đổi nhận thức, thói quen canh tác của 
bà con nông dân; nâng cao kiến thức và đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất và chế biến nông sản và thực phẩm, nhất là những sản phẩm chế biến sâu có giá 
trị gia tăng cao; với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc đầu tư sẽ không dễ dàng nên 
cần có sự liên kết với nhau và có sự hỗ trợ của nhà nước…  

Ngoài những giải pháp trong sản xuất, sơ chế, chế biến, ở góc độ quốc gia, cần 
tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, tăng cường khả năng đàm phán, thương thảo với 
các thị trường xuất khẩu để có những tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, để tránh việc nông 
sản Việt Nam bị EU áp các rào cản kỹ thuật không hợp lý hay phải chịu những quy 
định cao hơn như trên đã đề cập; các cơ quan có trách nhiệm cần theo dõi và thông tin 
nhanh nhạy với doanh nghiệp về các biện pháp SPS khẩn cấp, để nhà sản xuất kịp thời 
điều chỉnh đáp ứng yêu cầu, tránh được nguy cơ bị trả hàng hoặc cảnh báo; xây dựng 
và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật; đẩy mạnh 
quảng bá, tiếp thị các sản phẩm vào thị trường các nước…  
                                                 
20 Nguyễn Hạnh, Nâng chất để giai tăng xuất khẩu nông sản tại thị trường EU, https://congthuong.vn/nang-chat-
de-gia-tang-xuat-khau-nong-san-tai-thi-truong-eu-182071.html, 05/07/2022. 
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Kết luận 

EU là một thị trường xuất khẩu quan trọng thứ ba của hàng nông sản Việt Nam. 

Tuy nhiên, tổng giá trị nông sản xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ chiếm 4% tổng nhu 

cầu nhập khẩu của khối. Nông sản Việt Nam đã tới hầu hết thành viên của EU, trong 

đó tập trung chủ yếu vào một số nước gồm Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Bỉ, 

Pháp, Ba Lan. EVFTA là cơ hội để ngành hàng nông sản Việt Nam đẩy mạnh thâm 

nhập thị trường quan trọng này. Từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8/2020, xuất 

khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU đã tăng mạnh. 

Để tận dụng được cơ hội EVFTA mang lại, nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều 

thay đổi, từ doanh nghiệp, nhà sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước… từ đó tổng giá 

trị xuất khẩu nông sản vào EU đã được nâng cao, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực. 

Tuy vậy, còn rất nhiều việc cần thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thị trường khó tính 

này, nhất là liên quan đến những vấn đề nội tại của nông nghiệp Việt Nam, từ đó tiếp 

tục nâng cao hiệu quả xuất khẩu nông sản vào EU, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp 

xuất khẩu nhất là sản phẩm chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản Việt 

Nam ở châu Âu, từ đó hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế đất nước. 




