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XUẤT NHẬP KHẨU 

 
Xuất khẩu rau quả Việt Nam 7 tháng đầu năm 2012 tăng 13,8% 
  

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, kim ngạch 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam 7 tháng đầu năm nay đạt 
405,6 triệu USD, tăng 13,8%  so với cùng  kỳ năm trước. 
Tuy nhiên, đà tăng trưởng xuất khẩu đã giảm. Trong 
tháng 7, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 55,52 triệu USD, giảm 
23,3% so với tháng trước đó. 
 
Trung  Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với kim 
ngạch đạt 109 triệu USD trong 7 tháng  đầu năm nay, 
chiếm khoảng 1/3  (26,8%) tổng kim ngạch xuất khẩu rau 
quả của Việt Nam. Xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục 
tăng trưởng và đạt mức tăng 16,97%  so với cùng kỳ năm 
trước. Năm 2011, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang 

Trung Quốc cũng đạt tới 146,1 triệu USD, chiếm 23% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau 
quả của Việt Nam.  
 
Đối tác thứ hai là Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường 
Nhật Bản đạt 30,3 triệu USD, chiếm 7,4% trong tổng xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 
7 tháng đầu năm nay và tăng 19,53% so với cùng kỳ năm trước.  
 
Chiếm vị trí thứ ba là Hoa Kỳ. Trong 7 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam sang Hoa Kỳ đạt 21,1 triệu USD, chiếm 5,2% và tăng 32,34% so với cùng kỳ năm 
trước. Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là các mặt hàng: nấm rơm muối, nấm rơm 
đóng lon, ngô non đóng lon, ngô luộc, các loại khoai lang, hành củ, tỏi, gừng, nghệ...  Hoa 
Kỳ đang tăng nhập khẩu các sản phẩm rau tươi và giảm dần các sản phẩm rau đóng hộp từ 
Việt Nam. 

Tiếp theo là các thị trường Indonesia (chiếm 5%), Nga (chiếm 4,3%), Đài Loan (chiếm 
3,3%), Hàn Quốc (3,1%), Hà Lan (3,0%), Thái Lan (2,8%), Singapore (2,8%). 
 
Xuất khẩu rau quả sang các thị trường thế giới trong 7 tháng đầu năm phần lớn đều tăng. 
Một số thị trường có kim ngạch xuất khẩu tăng cao gồm: Ucraina tăng 139,9%, Thái Lan 
tăng 43,76%, Anh tăng 34,61%, Hoa Kỳ tăng 34,32%, Malaysia tăng 30%.  
 
Tuy nhiên, có một số thị trường giảm nhập khẩu, điển hình là các thị trường EU do ảnh 
hưởng từ cảnh bảo của EU khi các mặt hàng của Việt Nam không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh 
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an toàn và kiểm dịch từ đầu năm 2012. Các thị trường có mức giảm nhập khẩu là: Italia giảm 
51,53%, Hà Lan giảm 33,39%, Indonesia giảm 27,14%, Đức giảm 23,83%, Pháp 19,7%, 
Australia 14,47%, Nga 7,01%, Hồng Kông giảm 4,68%, Hàn Quốc giảm 2,55%. 
 
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục 35,3% và kim ngạch 622,5 
triệu USD trong năm 2011. Tuy nhiên, sang năm 2012, đà tăng trưởng giảm mạnh và Việt 
Nam đang đứng trước nguy cơ mất thị trường EU do nhiều lô hàng vi phạm hàng rào chất 
lượng của thị trường này. Từ đầu năm 2012 đến nay, phía EU cảnh báo khi phát hiện 3 lô 
hàng rau xanh nhập khẩu từ Việt Nam có sâu đục lá. Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) đã 
ra thông báo ngừng cho phép xuất khẩu năm mặt hàng rau sang EU. Năm mặt hàng rau quả 
tươi là quế (húng quế), ớt, cần tây, khổ qua (mướp đắng) và ngò gai sẽ bị tạm ngưng làm thủ 
tục kiểm dịch thực vật đến hết ngày 01/02/2013. Ngoài EU, một số thị trường như Nhật Bản, 
Hàn Quốc cũng đã gửi cảnh báo về một số lô hàng chưa qua kiểm dịch, có dị vật lạ, dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật cao.  
 
Số liệu thống kê xuất khẩu rau quả Việt Nam 

 
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam 2005-2012 
Đvt: triệu USD 

Rau quả 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7T/2012 
 

Xuất khẩu 235 259 305,6 396 438 460,2 622,5 405,6 
 

Tăng trưởng so 
với cùng kỳ 
năm trước (%) 
 

31,3 10,2 18 29,6 10,6 5,1 35,3 13,8 

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
 
Biểu đồ 1: Tăng trưởng xuất khẩu rau quả Việt Nam 2005-2012 

 
(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
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Biểu đồ 2: Tỷ trọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các nước năm 2011 
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
 
Bảng 2: Các thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam 7 tháng 2012 
Đvt: Triệu USD 
TT Thị trường NK Trị giá NK 

 
Tỷ trọng 

(%) 
Tăng/giảm so với 

cùng kỳ năm trước 
(%) 

 Tổng XK rau quả của VN  405,6 100,0 13,8 
1 Trung Quốc  109,0 26,8 16,97 
2 Nhật Bản  30,3 7,4 19,53 
3 Hoa Kỳ  21,1 5,2 34,32 
4 Indonesia  20,5 5,0 -27,14 
5 Nga  17,5 4,3 -7,01 
6 Đài Loan  13,6 3,3 21,89 
7 Hàn Quốc  12,8 3,1 -2,55 
8 Hà Lan  12,4 3,0 -33,39 
9 Thái Lan  11,4 2,8 43,76 
10 Singapore  11,4 2,8 23,72 
11 Malaysia 8,6 2,1 30,08 
12 Canada  6,5 1,6 18,69 
13 Đức  4,7 1,1 -23,83 
14 Australia  4,6 1,1 -14,47 
15 Pháp  4,2 1,0 -19,7 
16 UAE 3,8 0,9 20,11 
17 Hồng Kông  3,5 0,8 -4,68 
18 Cămpuchia 2,4 0,6 2,43 
19 Italia  2,4 0,6 -51,53 
20 Anh  2,3 0,5 34,61 
21 Ucraina  1,2 0,3 139,9 
22 Cô oét  1,1 0,3 26,76 
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
 
Bảng 3: Xuất khẩu rau quả Việt Nam phân theo sản phẩm (mã HS)  
Đvt: nghìn USD 

HS Sản phẩm 2009 2010 
 

2011 
 

 
Tổng XK của Việt Nam  57.096.274 74.756.944 93.635.533 

  XK rau quả của Việt Nam  720.464 767.532 1.141.162 
0714 Sắn, củ dong, củ lan, A-ti-sô Jerusalem, khoai lang, 

các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng bột hoặc i-
nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã 
hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây 
cọ sago. 
 335.919 231.402 436.324 

0810 Qủa khác, tươi. 
 159.972 244.126 363.139 

2008 Qủa, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã 
chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc 
chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc 
rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  
 48.228 61.881 77.707 

0807 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi. 
 211 28.115 38.997 

0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
 11.769 20.552 36.639 

2001 Rau, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã 
chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
  41.664 36.781 26.589 

0703 Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi 
khác, tươi hoặc ướp lạnh.  
 9.177 10.243 22.323 

0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 
trong nước), đông lạnh. 
 8.711 14.520 21.271 

0811 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 
chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm 
đường hoặc chất ngọt khác.  
 1.745 13.919 19.771 

2009 Các loại nước ép trái cây và nước rau ép, chưa lên 
men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm 
đường chất làm ngọt khác.  
 21.142 30.770 19.098 

2004 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 5.869 9.760 15.348 
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khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã 
đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 
 

2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 
khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không 
đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 14.404 14.668 13.024 

0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 
 1.260 5.716 8.476 

0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng khí 
sunfurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh 
hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng 
không ăn ngay được. 
 14.704 10.184 7.768 

2003 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 
cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic.  
 10.704 8.754 7.614 

0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở 
dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.  
 4.592 3.855 5.713 

0805 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.  
 1.592 3.538 5.147 

0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn 
được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.  
 3.331 4.754 3.536 

0708 Rau đậu đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.  
 3.010 3.724 2.325 

0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 0801 đến 
0806; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc 
chương này. 
  6.507 1.375 2.292 

0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, 
tươi hoặc khô. 
 2.482 931 1.567 

2007 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, 
bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu 
được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm 
đường hay chất làm ngọt khác. 
 8.768 1.629 1.559 

2006 Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của 
cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm 
đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 
 26 1.660 1.350 

0706 Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát), cần củ, 
diếp củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, 525 734 1.136 
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tươi hoặc ướp lạnh. 
 

0713 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa 
bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
 923 2.524 840 

2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 
trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
 1.457 561 490 

0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh. 
 646 143 315 

0702 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 
 160 169 270 

0808 Quả táo, lê và qủa mộc qua, tươi. 
 160 119 263 

0806 Quả nho, tươi hoặc khô. 
 337 19 97 

0814 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại 
dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo 
quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh 
hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 
 67 58 60 

0705 Rau diếp, xà lách (lactuca sativa) và rau diếp, xà 
lách xoăn (cichorium spp), tươi hoặc ướp lạnh. 
 72 236 45 

0812 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ: 
bằng khí sunfurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 
hoặc dung dịch bảo quản khác) nhưng không ăn 
ngay được.  
 196 39 34 

0707 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 
 106 40 23 

0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận 
gai, tươi.  
 28 33 12 

 (Nguồn: Tổ chức Thương mại Thế giới – ITC) 
 
(Ghi chú: Số liệu tham khảo về mặt hàng rau quả ở trên được tính bao gồm các mã HS 07, HS 20 và 
một số mã HS 08 gồm: 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814. 
Nguồn thông tin tham khảo do ITC thu thập gián tiếp từ số liệu nhập khẩu của các nước từ Việt 
Nam). 


