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1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

Trong hoạt động xuất khẩu của nước ta hiện nay, thủy sản là một trong những 

sản phẩm xuất khẩu chủ lực, với vị trí thứ 4 trong nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu 

chính sau dầu thô, dệt may và giày dép. Với việc đòi hỏi vốn đầu tư không lớn, 

tận dụng được điều kiện tự nhiên xã hội đất nước, hoạt động xuất khẩu thuỷ sản 

đã có sự phát triển to lớn, hàng năm đem về cho đất nước một nguồn ngoại tệ lớn 

phục vụ tái đầu tư thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá  đất nước. Có được 

những thành tựu đó là nhờ sự góp phần của các chính sách tài chính của Chính 

phủ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản . Tuy nhiên, hiện 

nay một số chính sách tài chính đang tồn tại một số hạn chế như: hệ thống chính 

sách chưa phát triển kịp tiến trình hội nhập chung, các chính sách hỗ trợ tuy nhiều 

nhưng chưa nhất quán, và chưa hiệu quả. Vì vậy, thật cần thiết phải có một nghiên 

cứu tổng thể đánh giá các chính sách tài chính hiện tại, từ đó có được các chính 

sách khuyến khích hỗ trợ phù hợp để khai thác lợi thế và khắc phục hạn chế nhằm 

thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam. Nếu các 

chính sách tài chính này được nghiên cứu đầy đủ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu cho 

các nhà tạo lập chính sách điều chỉnh hệ thống chính sách hiện hành, ban hành 

các chính sách mới phù hợp, giúp các doanh nghiệp thuỷ sản có thể phát huy được 

lợi thế, chủ động hội nhập, hướng đến xuất khẩu bền vững. Trước thực tiễn đó, 

việc nghiên cứu các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản nước ta một cách bền vững mà không vi phạm các cam 

kết quốc tế là hoàn toàn cấp thiết. Chính vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn: 

“Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận án. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 

Tác giả chọn lọc và phân loại các công trình khoa học trong và ngoài nước mà 

luận án có so sánh, kế thừa và phát triển theo 2 nhóm:  

- Một là nhóm các công trình nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu của các 

doanh nghiệp thuỷ sản: Lĩnh vực thuỷ sản đã được rất nhiều tác giả trong và ngoài 

nước đề cập trên nhiều quan điểm, theo nhiều khía cạnh và phạm vi khác nhau, từ 



khía cạnh khoa học kỹ thuật đối với tạo giống mới, đến các khâu khai thác, nuôi 

trồng, chế biến, và xuất khẩu thuỷ sản. Đối với các nghiên cứu nước ngoài, đa 

phần các nghiên cứu của FAO, UNCTAD chủ yếu thông kê dữ liệu hoạt động 

khai thác và xuất khẩu thuỷ sản thế giới. Một số các nghiên cứu khác thì khẳng 

định tầm quan trọng của việc bảo vệ các nguồn lợi thuỷ hải sản, chú trọng phát 

triển nguồn cung thuỷ sản bền vững. Đối với các nghiên cứu trong nước, nhiều tác 

giả quan tâm chú ý tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và các giải pháp thúc đẩy thương mại xuất khẩu thuỷ sản. Tuy nhiên, hiện 

nay chưa có nghiên cứu nào đi sâu nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của các DN 

thuỷ sản Việt Nam theo chuỗi giá trị.  

- Hai là nhóm các công trình nghiên cứu về chính sách tài chính nhằm thúc 

đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản: Các công trình nghiên 

cứu về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thuỷ sản còn hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu ở nước ngoài thiên về các 

hoạt động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên biển, các chính sách khuyến khích phát 

triển thuỷ sản bền vững và đưa ra một số các thống kê về vốn đầu tư của một số 

quốc gia cho ngành thuỷ sản phục vụ xuất khẩu, cũng như đánh giá mối quan hệ 

giữa trợ cấp của chính phủ đối với ngành thuỷ sản. Trong khi đó, các công trình 

nghiên cứu ở Việt Nam chủ yếu xây dựng các giải pháp để thúc đẩy phát triển 

ngành thuỷ sản theo các lĩnh vực khác nhau như khai thác, nuôi trồng, chế biến 

thuỷ sản. Một số nghiên cứu chỉ nghiên cứu chính sách thúc đẩy xuất khẩu thuỷ 

sản của một địa phương, hoặc tại khoảng thời gian trước khi Việt Nam gia nhập 

WTO, vì vậy thực trạng cũng như giải pháp của nghiên cứu đó không còn phù 

hợp với xu thế phát triển hiện tại về hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp 

thuỷ sản ở Việt Nam. 

Có thể thấy, hiện tại vẫn còn thiếu những nghiên cứu đánh giá về chính sách 

tài chính khuyến khích hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản. Chính 

vì vậy, đề tài luận án là công trình khoa học hoàn toàn mới, đáp ứng yêu cầu lý 

luận và thực tiễn. 

3. Mục đích nghiên cứu của luận án 



Đề tài vận dụng các kiến thức lý luận, đối chiếu với thực tiễn chính sách tài 

chính đã tác động đến chuỗi hoạt động xuất khẩu của các DN thủy sản Việt Nam 

trong thời gian qua và kinh nghiệm một số nước, để từ đó có những đề xuất hoàn 

thiện các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thủy sản của Việt Nam sang các nước trong điều kiện hội nhập và thực 

hiện các cam kết quốc tế. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

Về đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chính sách tài chính đối với hoạt động 

xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản. 

Về phạm vi nghiên cứu 

+ Về nội dung:  

Vấn đề sử dụng các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản rất 

đa dạng, phức tạp với nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau. Do vậy, luận án chỉ tập trung 

nghiên cứu chính sách tài chính có tác động mạnh mẽ nhất, đó là chính sách tài 

chính từ phía Nhà nước bao gồm chi NSNN, tín dụng, thuế và bảo hiểm. Các chủ 

thể khác tuy có hỗ trợ nhưng sự hỗ trợ này không đáng kể, cho nên luận án không 

đề cập đến. 

Luận án phân tích chính sách tài chính của Nhà nước nhằm hỗ trợ chuỗi giá 

trị hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản. Do Việt Nam đã trở thành 

thành viên của WTO và các hiệp định thương mại tự do, chính vì vậy, chính sách 

tài chính hỗ trợ của Nhà nước đa phần tác động vào khâu tạo nguồn nguyên liệu 

(khâu sản xuất) của chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ 

sản.  

+ Thời gian nghiên cứu:  

Từ năm 2013 đến 2017 tại Việt Nam. Đây là giai đoạn ngành thuỷ sản xuất 

khẩu có nhiều biến động, và Nhà nước cũng ban hành rất nhiều chính sách tài 

chính mới mang tính bước ngoặt cho ngành thuỷ sản xuất khẩu.  

Các giải pháp đề xuất đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

5. Phương pháp nghiên cứu  



Luận án sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để thu 

thập thông tin, dữ liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, bao gồm các phương 

pháp luận chung, phương pháp nghiên cứu cụ thể, Phương pháp tiếp cận hệ thống, 

và phương pháp tiếp cận theo chuỗi giá trị ứng dụng lý thuyết chuỗi giá trị của 

Michael Porter. Phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, dự báo, phương pháp 

chuyên khảo so sánh. Luận án cũng sử dụng phương pháp chuyên gia để tranh thủ 

kỹ năng, sự hiểu biết và kinh nghiệm của các chuyên giả giỏi liên quan tư vấn, 

định hướng và góp ý về nội dung, và giải pháp…Bên cạnh đó, luận án sử dụng 

phương pháp mô hình SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 

thức đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam, từ 

đó để xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản một cách phù hợp.  

6. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Về lý luận 

Luận án thực hiện hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản. Đồng thời, tác giả xây dựng khung lý thuyết các nội 

dung của chính sách tài chính và các nhân tố ảnh hưởng tới việc hoạch định chính 

sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các DN thuỷ sản theo 

chuỗi giá trị. 

Về thực tiễn 

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng một cách có hệ thống tác động của 

chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của DN thuỷ sản theo 

chuỗi giá trị. Từ nghiên cứu thực tiễn cũng như tham khảo các ý kiến chuyên gia 

về các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt 

Nam, đề tài đánh giá những mặt tích cực, hạn chế, và nguyên nhân của những hạn 

chế để đưa ra các giải pháp chung và cụ thể cho từng chính sách và khuyến nghị 

nhằm hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các 

doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam sao cho phù hợp với các quy định và cam kết 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 



7. Câu hỏi nghiên cứu 

- Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các DN thuỷ 

sản là gì? Những nhân tố tác động vào việc hoạch định chính sách tài chính nhằm 

thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của DN thuỷ sản.  

- Nội dung của các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

của các DN thuỷ sản bao gồm những nội dung gì?  

- Thực trạng chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các 

DN thuỷ sản ở Việt Nam giai đoạn 2013 -2017 như thế nào? Những tồn tại trong 

chính sách tài chính đó là gì?  

- Hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các 

DN thuỷ sản ở Việt Nam là hoàn thiện những nội dung nào? Quan điểm, định 

hướng và giải pháp về việc hoàn thiện này là gì? 

8. Kết cấu của luận án 

- Chương 1: Lý luận về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản. 

- Chương 2: Thực trạng chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam. 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam. 

 

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NHẰM THÚC 

ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỶ 

SẢN 

1.1 Khái quát về hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

1.1.1 Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản  

Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản là xuất khẩu sản phẩm thuỷ 

sản, dịch vụ thuỷ sản, trong đó thêm những lợi thế so sánh về lao động kết tinh 

trong sản phẩm giữa các quốc gia thông qua trao đổi hàng hoá thuỷ sản. 

Trong chuỗi giá trị của hoạt động xuất khẩu của các DN thuỷ sản thì lợi 

nhuận thu được ở công đoạn sản xuất là thấp nhất, khâu thương mại xuất khẩu là 



cao nhất. Đây chính là nguyên nhân mà thông thường rất ít nhà đầu tư bỏ vốn vào 

sản xuất mà chỉ tập trung cho thu mua và thương mại xuất khẩu. Do vậy, chính 

sách tài chính của chính phủ nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thuỷ sản cần phải theo hướng hỗ trợ theo chuỗi giá trị tạo ra mặt hàng thuỷ 

sản xuất khẩu từ các yếu tố ngoài chuỗi đến các yếu tố trong chuỗi.  

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản 

Thứ nhất, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản mang tính thời 

vụ do thuỷ sản là hàng hoá mang tính thời vụ, phụ thuộc vào thời tiết, ngư 

trường…  

Thứ hai, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản đòi hỏi tính liên 

ngành cao, có mỗi liên hệ chặt chẽ đồng bộ các khâu: khai thác, nuôi trồng, chế 

biến, xuất khẩu. 

Thứ ba, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản chịu sự kiểm soát 

chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về bảo vệ môi trường. 

Thứ tư, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản chứa đựng độ rủi 

ro cao. 

Thứ năm, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản phải chịu mức 

độ cạnh tranh khá cao. 

1.1.3 Vai trò của hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản trong 

nền kinh tế 

- Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản góp phần thúc đẩy 

nhanh quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá nền kinh tế. 

- Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản làm tăng nguồn thu ngoại 

tệ, góp phần làm cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. 

- Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản tạo công ăn việc làm cho 

người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp của đất nước. 

- Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản đóng góp vào việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản góp phần mở rộng và thúc 

đẩy các quan hệ kinh tế quốc tế. 



- Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản góp phần thúc đẩy cải tiến 

cơ chế quản lý, chính sách kinh tế của nhà nước cho phù hợp với luật pháp và 

thông lệ quốc tế. 

1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp 

thuỷ sản 

1.1.4.1 Các nhân tố khách quan 

Một là, cầu của thị trường các nước nhập khẩu 

Hai là, môi trường cạnh tranh 

Ba là, các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước 

1.1.4.2 Các nhân tố chủ quan 

Một là, giá cả và chất lượng 

Hai là, yếu tố về sản xuất và chế biến 

Ba là, chất lượng nguồn nhân lực  

1.1.5 Các tiêu chí đánh giá hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ 

sản 

Thứ nhất, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

Thứ hai, thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

Thứ ba, cơ sở hạ tầng và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực. 

Thứ năm, trình độ khoa học công nghệ. 

1.2 Chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp 

thuỷ sản 

1.2.1 Quan điểm về chính sách tài chính 

Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp 

thuỷ sản được xác định gồm các yếu tố sau: 

Thứ nhất, mục tiêu của chính sách: Nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản theo chuỗi giá trị một cách bền vững, không vi phạm 

các cam kết quốc tế. 

Thứ hai, chủ thể của chính sách: Nhà nước là chủ thể của chính sách tài chính 

nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản. Nhà nước và 



các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành các chính 

sách để tác động, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ 

sản. 

Thứ ba, đối tượng của chính sách: Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản được thể hiện dưới hình thức là hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính nhằm quy định, 

hướng dẫn áp dụng cho các đối tượng thực thi chính sách, bao gồm các chủ thể 

nằm trong chuỗi giá trị của hoạt động xuất khẩu của các DN thuỷ sản: Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các 

hộ khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thuỷ sản. 

Thứ tư, các giải pháp của chính sách: là các giải pháp hay các công cụ mà 

Nhà nước sử dụng để tác động nhằm đạt được mục tiêu chính sách trong những 

điều kiện cụ thể về không gian và thời gian xác định, chủ yếu bao gồm: các quy 

định trình tự, thủ tục và phương thức đầu tư, các chế độ ưu đãi, khuyến khích hỗ 

trợ cho các đối tượng thụ hưởng (các đối tượng nằm trong chuỗi giá trị hoạt động 

xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản). 

1.2.2 Các chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thuỷ sản 

1.2.2.1 Chi ngân sách nhà nước 

Cơ chế tác động của chi NSNN đến quá trình hoạt động xuất khẩu của DN 

thuỷ sản là vừa tạo nguồn vốn thực hiện, vừa định hướng, vừa lôi kéo tham gia 

đầu tư của toàn xã hội.  

- Chi đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phục vụ hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản 

- Chi NSNN đầu tư phương tiện khai thác thuỷ sản, và đẩy mạnh nghiên cứu 

khoa học công nghệ trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu. 

- Chi NSNN cho hoạt động xúc tiến thương mại 

1.2.2.2 Chính sách tín dụng 

Tín dụng nhà nước có tác dụng đối với việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của 

DN thuỷ sản không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn mà còn khuyến khích các chủ thể 



muốn sử dụng nguồn vốn TDNN phải chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh để có thể hoàn trả được vốn và lãi. 

Chính sách tín dụng hỗ trợ đóng mới tàu thuyền 

Chính sách tín dụng ưu đãi cho nuôi trồng thuỷ sản 

Chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu 

1.2.2.3 Chính sách thuế 

Một mức thuế suất hợp lý đối với hoạt động xuất khẩu của DN thuỷ sản, sẽ 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thuỷ sản trên thị trường 

quốc tế, dẫn tới tăng kim ngạch xuất khẩu của các DN thuỷ sản. Nhà nước có thể 

tiến hành ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ 

sản thông qua công cụ thuế suất, thông qua việc áp dụng chế độ miễn, giảm thuế 

1.2.2.4 Chính sách bảo hiểm  

Chính sách bảo hiểm được thực hiện thông qua việc Nhà nước hỗ trợ kinh 

phí mua bảo hiểm cho các đối tượng trong chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản. 

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

1.2.3.1 Các nhân tố thuộc về chủ thể của chính sách tài chính 

- Quan điểm chính sách hỗ trợ của nhà nước 

- Khả năng về các nguồn lực của nhà nước và các tổ chức để thực hiện chính 

sách tài chính 

1.2.3.2 Các nhân tố thuộc về đối tượng của chính sách tài chính 

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản 

- Khả năng tiếp nhận hỗ trợ từ các chính sách tài chính của các chủ thể sản 

xuất mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu 

1.2.3.3 Các nhân tố khách quan 

- Các điều kiện về cầu đối với mặt hàng thuỷ sản 

- Áp lực cạnh tranh ngày càng nhiều hơn 

- Vị thế quốc gia trên thị trường quốc tế 

- Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. 



1.3 Kinh nghiệm sử dụng chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động 

xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở một số nước và bài học cho 

Việt Nam 

Qua khảo cứu các kinh nghiệm của ba quốc gia có kim ngạch xuất khẩu lớn 

trên thế giới có thể rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như sau: 

- Về chi NSNN, Chính phủ cần chi đầu tư hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, chi đầu 

tư phục hồi nguồn lợi thuỷ sản, chi khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong 

nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, chi quy hoạch không gian bền vững cho chuỗi 

giá trị hoạt động xuất khẩu của các DN thuỷ sản 

- Về thuế, miễn các loại thuế liên quan đến nông nghiệp nhiều hơn. 

- Về tín dụng: tích cực cho vay hỗ trợ tổn thất trong nuôi trồng thuỷ sản, nâng 

cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp 

- Về chính sách bảo hiểm: khuyến khích phát triển bảo hiểm xuất khẩu thuỷ 

sản, đổi mới đa dạng hoá các sản phẩm bảo hiểm. 

 

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NHẰM THÚC 

ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP  

THUỶ SẢN Ở VIỆT NAM 

 

2.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt 

Nam 

2.1.1 Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp 

thuỷ sản 

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thủy sản đã được quan tâm đầu tư nhưng 

chưa đáp ứng yêu cầu (nhất là đối với hạ tầng phục vụ khai thác như cảng cá, bến 

cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; hạ tầng vùng sản xuất giống và nuôi tập 

trung…). 

2.1.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản theo 

chuỗi giá trị 

2.1.2.1 Về khâu cung ứng đầu vào 

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động chế biến xuất khẩu của doanh 

nghiệp thuỷ sản vẫn từ hai nguồn chính là nuôi trồng thuỷ sản, khai thác thuỷ sản 

và một phần nhập khẩu từ nước ngoài. Sản lượng NTTS luôn chiếm trên 50% 



tổng sản lượng thủy sản của cả nước với các đối tượng chủ lực là tôm thẻ và  cá 

tra, nhuyễn thể. Năm 2017, tổng sản lượng thủy sản trong nước đạt 7.279 nghìn 

tấn trong đó sản lượng nuôi trồng thủy đạt 3.858 nghìn tấn, chiếm 53%, sản lượng 

khai thác thủy sản đạt 3.421 nghìn tấn, chiếm 47%. Tình trạng thiếu nguyên liệu 

cho chế biến xuất khẩu khiến các doanh nghiệp thuỷ sản của Việt Nam phải nhập 

khẩu nguyên liệu thuỷ sản từ 70 nước với giá trị liên tục tăng. Đến năm 2010, 

khối lượng nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu là 130,2 nghìn tấn, trị giá 325,375 

triệu USD. Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 1,43 tỷ USD. 

2.1.2.2 Về khâu thu mua 

Hầu hết nguồn nguyên liệu của các doanh nghiệp chế biến sử dụng đều thu 

mua qua các nậu vựa. Hiện nay, chưa có doanh nghiệp nào đầu tư thiết lập hệ 

thống tổ chức thu mua nguyên liệu trực tiếp từ ngư dân. 

2.1.2.3 Về khâu chế biến của các doanh nghiệp thuỷ sản 

Tính đến năm 2017, cả nước có 636 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy 

sản quy mô công nghiệp đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ điều 

kiện xuất khẩu và các thị trường. Có 300 nhà máy chế biến thủy sản tập trung 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong vùng nguyên liệu tôm, cá tra và hải sản. Số 

lượng nguyên liệu thủy hải sản được đưa vào chế biến đạt 70%, tương đương trên 

4 triệu tấn. Công suất chế biến trung bình được sử dụng đạt 65%. 

2.1.2.4 Về khâu thương mại, xuất khẩu 

- Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam 

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ qua 

từng năm với mức tăng trưởng bình quân 15,6%/năm. Trong năm 2017, sản phẩm 

thủy sản được XK sang 167 nước và vùng lãnh thổ. 

- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam Các 

sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam là tôm, cá tra và một số nhóm  đối 

tượng/sản phẩm quan trọng khác như: mực và bạch tuộc, cá biển và  nghêu đông 

lạnh và hàng khô. Trong đó, tôm và cá tra vẫn là hai mặt hàng chính của xuất 

khẩu thủy sản, đây là hai mặt hàng chủ lực của Việt Nam. 

- Cơ cấu thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 



Trong giai đoạn 2013-2017, XKTS vẫn tập trung vào 3 thị trường chính EU, 

Mỹ và Nhật Bản, đồng thời mở rộng các thị trường khác như Hàn Quốc, các nước 

thuộc Asean, Trung Quốc và Hồng Kông.  

2.1.3 Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

ở Việt Nam. 

Những kết quả đạt được 

Một là, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản ngày càng tăng. 

Hai là, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. Đến nay, sản phẩm thủy sản 

của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được tiêu thụ ở hơn 172 thị trường ở 5 

châu lục. 

Những hạn chế 

- Năng lực cạnh tranh về giá của hàng thủy sản Việt Nam chưa cao. Chi phí 

nhân công, nhiên liệu, và nhập khẩu nguyên liệu ngày càng tăng làm giảm sức 

cạnh tranh về giá của doanh nghiệp xuất khẩu 

- Chất lượng nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu chưa ổn định. Hàng 

thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn một số lô hàng bị cảnh báo về mức độ 

an toàn. 

- Trình độ khoa học cộng nghệ còn nhiều hạn chế. Vẫn còn 40% số nhà máy 

chế biến quy mô nhỏ với máy móc, thiết bị đã cũ và lạc hậu, công nghệ nghèo 

nàn, chủ yếu là sơ chế, không đáp ứng được yêu cầu vệ sinh thực phẩm. 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng thuỷ sản chưa được đồng bộ. Hệ thống cơ sở hạ tầng 

nghề cá, hệ thống thuỷ lợi,… chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nghề cá và chưa tương xứng với tiềm năng thủy sản và yêu cầu phát triển 

bền vững. 

- Nguồn nhân lực hiện chưa theo kịp yêu cầu hoạt động xuất khẩu của các 

doanh nghiệp thuỷ sản. Tình trạng thiếu lao động cả về số lượng và chất lượng 

cũng như tính bất ổn về lao động đang hạn chế rất nhiều năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp xuất khẩu. 

2.2 Thực trạng chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu 

của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam 



Trong phạm vi đề tài sẽ tập trung nghiên cứu đánh giá ở một số chính sách 

tài chính : Chi NSNN, chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm 

có tác động đến chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

bao gồm: khâu cung ứng nguyên liệu đầu vào (khai thác thuỷ sản và nuôi trồng 

thuỷ sản), khâu chế biến xuất khẩu, và xúc tiến thương mại.  

2.2.1 Chính sách chi ngân sách nhà nước 

2.2.1.2 Chi Ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng – kỹ thuật thúc đẩy 

hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. 

-  Chi NSNN cho quy hoạch và bảo vệ nguồn lợi để khai thác thuỷ sản: Trong 

giai đoạn 2011 - 2015, cần tổ chức thiết lập và đưa vào hoạt động 25 khu bảo tồn 

vùng nước nội địa, trong đó có 01 khu bảo tồn loài liên quốc gia. Giai đoạn 2016 - 

2020, tổ chức thiết lập và đưa vào hoạt động 15 khu bảo tồn vùng nước nội địa. 

- Chi NSNN xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đầu tránh trú bão 

phục vụ khai thác thuỷ sản. Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 

của Chính phủ, đến năm 2020, cả nước có 124 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 

cá gồm 20 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng và 104 khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh, đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 83.960 tàu 

cá. 

- Chi ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển vùng nuôi trồng 

thuỷ sản. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng 

thuỷ sản đến năm 2020 tại Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 3/3/2011. Hàng năm, 

ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình khoảng 500 – 600 tỷ đồng để triển khai 

các dự án cụ thể. Vì vậy, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nuôi trồng thuỷ sản (hệ 

thống đường, điện, kênh mương, đê bao và cầu cống) đã được đầu tư xây dựng, 

phục vụ sản xuất trong thời gian vừa qua. 

2.2.1.2 Chi Ngân sách nhà nước vào khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

- Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp tàu thuyền và các trang thiết bị 

phục vụ khai thác thuỷ sản. 



Cùng với việc tăng số lượng tàu đánh bắt hải sản xa bờ thì tổng công suất các 

tàu đánh bắt hải sản xa bờ cũng không ngừng tăng lên. Năm 2010 tổng số tàu cá 

chỉ có 19.251 chiếc với công suất 4.145,4 nghìn CV, thì đến năm 2017 đã tăng lên 

32.878 chiếc, tương ứng với công suất 12.339 nghìn CV. 

- Chi ngân sách đầu tư vào khoa học công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản 

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững giai đoạn 2016 – 

2020, Chi NSNN 4.300 tỷ đồng nhằm phát triển thuỷ sản bền vững, trong đó có 

đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản và giống thuỷ sản triển khai theo Nghị định 

số 67/2014/NĐ-CP: 

- Chi NSNN đầu tư phòng dịch và ứng phó thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản. 

Hiện nay kinh phí chi cho hoạt động quan trắc môi trường NTTS hàng năm 

rất hạn chế trong khi nhu cầu quan trắc rất lớn. Kinh phí quan trắc môi trường 

Trung tâm quốc gia quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh 

thuỷ sản ở khu vực miền Bắc là 400 triệu đồng/năm, khu vực miền Trung là 530 

triệu đồng/năm, khu vực Nam bộ là 550 triệu đồng/năm, Trung tâm quốc gia quan 

trắc, cảnh báo môi trường biển là 500 triệu đồng/năm.  

- Chi Ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản 

thông qua hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ, và xây dựng 

các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ về chế biến thuỷ sản. 

Để có thể đạt được các mục tiêu của quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản 

toàn quốc đến năm 2020 theo quyết định số 2310/QD-BNN-CB, tổng nhu cầu vốn 

đầu tư cho phát triển chế biến thuỷ sản cho toàn giai đoạn 2011 - 2020 là 24.547 

tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 13.384 tỷ đồng và giai đoạn 2016 - 

2020 là 11.163 tỷ đồng. 

2.2.1.3 Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động xúc tiến thương mại 

Vốn đầu tư cho chương trình xúc tiến thương mại đã được bổ sung trong số 

các dự án vốn đầu tư vào ngành chế biến thuỷ sản xuất khẩu là 1.375.000 triệu 

đồng, trong đó có 687.500 triệu đồng là Vốn từ NSNN. Giai đoạn 2016 – 2020 

Chi NSNN cho xúc tiến thương mại thuỷ sản tăng lên 29% so với giai đoạn 2011 

– 2015 là 906.250 triệu đồng. 



2.2.2 Chính sách tín dụng 

- Chính sách cho vay đóng mới và nâng cấp tàu thuyền khai thác thuỷ sản 

Theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: chính sách tín dụng cho ngư dân vay đóng 

mới tàu vỏ thép với mức cao nhất lên tới 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi 

suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 6%/năm. 

- Chính sách tín dụng đối với nuôi trồng thuỷ sản 

Theo Quyết định số 540/QĐ-TTg, ngày 16-04-2014 của Thủ tướng Chính 

phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 26/2014/TT-NHNN, 

ngày 16-09-2014, quy định về việc ngân hàng thương mại Việt Nam tái cấp vốn 

đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam.  

- Chính sách tín dụng xuất khẩu  

Trong thời gian qua các chính sách về tín dụng nêu trên đã tương đối góp 

phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp thủy 

sản Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ 15/5/2017 đến nay, theo quy định của Chính phủ 

tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, Ngân hàng Phát triển đã dừng việc giải ngân 

cho vay tín dụng xuất khẩu để tập trung thu nợ và xử lý nợ xấu của các khoản vay 

tín dụng xuất khẩu trước đây. 

2.2.3 Chính sách thuế  

2.2.3.1    Thuế thu nhập doanh nghiệp  

Chính phủ thực hiện miễn thuế thu nhập cho các hợp tác xã hoạt động trong 

lĩnh vực ngư nghiệp có thu nhập thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ nuôi 

trồng thuỷ sản của doanh nghiệp ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; Thu nhập 

từ hoạt động đánh bắt hải sản; 

2.2.3.2 Thuế Giá trị gia tăng 

Chính phủ bổ sung thêm các nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực thuỷ sản 

không chịu thuế GTGT: bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần 

thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; bảo hiểm cho ngư dân; phụ tùng 

thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học 



2.2.3.2 Thuế xuất nhập khẩu  

Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, 

thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để đóng 

mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên. 

Luật thuế xuất nhập khẩu 2016 quy định khi doanh nghiệp nhập khẩu máy 

móc thiết bị chuyên dùng để hình thành tài sản cố định thì được miễn thuế nhập 

khẩu.. Các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đổi mới 

trang thiết bị.  

2.2.4 Chính sách bảo hiểm 

Mục đích của chính sách bảo hiểm là phòng chống rủi ro và hỗ trợ các hoạt 

động liên quan đến xuất khẩu thủy sản khi có rủi ro xảy ra. Chính sách bảo hiểm 

của Việt Nam hiện nay chủ yếu mới liên quan đến khâu sản xuất thuỷ sản trong 

chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản.  

2.3 Đánh giá chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam 

2.3.1 Về chi ngân sách nhà nước 

Những kết quả đạt được: 

Một là, chi NSNN ngày càng tăng đã góp phần tạo thêm cơ sở vật chất cho 

hoạt động xuất khẩu của DN thuỷ sản. 

Hai là, chi NSNN đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh 

nghiệp thuỷ sản phát triển khá toàn diện trên tất cả các khâu của chuỗi giá trị 

Ba là, chi NSNN cho ngành thuỷ sản đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động 

KHCN, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất ngư nghiệp, định hướng đầu tư cho 

các chủ thể khai thác những sản phẩm cho thuỷ sản mới mẻ đầy tiềm năng.  

Những hạn chế và nguyên nhân:  

Một là, chi NSNN cho thuỷ sản mặc dù tăng qua các năm nhưng vẫn ở mức 

thấp, không tương xứng với sự đóng góp của ngành thuỷ sản cho nền kinh tế quốc 

dân. 



Hai là, cơ cấu vốn đầu tư chưa hợp lý, còn dàn trải, thiếu tập trung. Kết cấu 

đầu tư mới chỉ tập trung vào kích cung và khâu trực tiếp sản xuất chứ chưa chú ý 

đến khâu bảo vệ sản xuất, sau thu hoạch và thương mại.  

Ba là, chi NSNN thực hiện quy hoạch chưa hiệu quả, khoa học và hợp lý. 

Bốn là, chi NSNN đầu tư xúc tiến thương mại hiệu quả chưa cao. Nguyên 

nhân là do thiếu sự tham gia của các DN trong lĩnh vực này nên nhiều chương 

trình xúc tiến thương mại chưa xát với thực tế, và thiếu nguồn kinh phí. Mặt khác, 

chi phí quảng cáo, xúc tiến thương mại còn bị khống chế ở mức 15% theo Luật 

thuế TNDN sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. 

2.3.2 Về chính sách tín dụng 

Những kết quả đạt được: 

Thứ nhất, Chính phủ đã triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ tín dụng 

nhằm hỗ trợ giảm thiểu rủi ro do thiên tai. 

Thứ hai, Hệ thống Ngân hàng đã tích cực triển khai kịp thời đồng bộ các cơ 

chế, chính sách một cách chủ động, linh hoạt nhằm tăng cường đầu tư vốn cho 

DN thuỷ sản. 

Những hạn chế và nguyên nhân : 

Thứ nhất, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp thuỷ sản vẫn còn khó 

khăn. Do thủ tục vay vốn quá chặt. 

Thứ hai, chính sách tín dụng tương đối đầy đủ nhưng thiếu rõ ràng về điều 

kiện vay vốn, xử lý nợ xấu do rủi ro và thiếu nguồn lực để thực hiện. 

2.3.3 Về chính sách thuế 

Những kết quả đạt được: 

Thứ hai, việc mở rộng diện không chịu thuế giá trị gia tăng đã góp phần giảm 

chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thuỷ 

sản. 

Thứ ba, thuế xuất nhập khẩu đã đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách của 

Nhà nước về phát triển chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ 

sản theo hướng bền vững. 

Thứ ba, Thuế TNDN thông thoáng, ưu đãi cao cho doanh nghiệp thuỷ sản 



Thứ tư, về công tác quản lý thuế đã từng bước đơn giản hoá thủ tục hành 

chính cho người nộp thuế. 

Những hạn chế và nguyên nhân: 

+ Chính sách thuế trong đó có cơ chế ưu đãi thuế TNDN chưa ổn định, thay 

đổi liên tục trong thời gian ngắn, quá nhiều văn bản; thông tin đa chiều, thông tư, 

văn bản chưa hướng dẫn chi tiết, chưa rõ ràng, đôi lúc còn chồng chéo chưa nhất 

quán, gây khó khăn cho DN trong thực hiện. 

+ Việc cập nhật chính sách thuế mới của cơ quan quản lý thuế cho doanh 

nghiệp còn chậm; người kê khai thuế chưa được trang bị kiến thức đầy đủ, kịp 

thời. Việc áp dụng chính sách thuế của cán bộ thuế ở các chi cục không nhất quán 

với quy định hoặc cán bộ giải thích không rõ ràng làm DN lúng túng khi thực 

hiện. 

2.3.4 Về chính sách bảo hiểm  

Những kết quả đạt được: 

Thông qua chính sách bảo hiểm đã góp phần nâng cao ý thức, thói quen tuân 

thủ quy trình sản xuất trong chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thủy sản, phần nào chia sẻ rủi ro cho các chủ thể trong chuỗi giá trị. 

Những hạn chế và nguyên nhân:  

Thứ nhất, chưa ban hành kịp thời các văn bản pháp quy trong hướng dẫn bảo 

hiểm, đến hết năm 2016 Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về chính sách 

bảo hiểm để DN thực hiện. Dẫn đến hầu hết các địa phương dừng hoạt động bảo 

hiểm từ đầu năm 2017 đến tháng 4/2017 mới hoạt động trở lại. 

Thứ hai, bảo hiểm tàu cá và thuyền viên còn nhiều vấn đề bấp cập 

Thứ ba, diện bảo hiểm trong chính sách bảo hiểm chưa được phủ khắp chuỗi 

giá trị hoạt động xuất khẩu của các DN thủy sản.  

Nguyên nhân chính là do nền sản xuất thuỷ sản của Việt Nam còn manh mún, 

phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên khiến rủi ro cao. Quy mô sản xuất nhỏ thì 

khả năng tham gia bảo hiểm hạn chế, chi phí bảo hiểm lớn, làm cho chi phí tham 

gia bảo hiểm tăng cao.  

 



CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 

NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH 

NGHIỆP  

THUỶ SẢN Ở VIỆT NAM 

3.1 Phương hướng và mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

3.1.1 Dự báo thị trường thủy sản trên thế giới đến năm 203 

Xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và 

hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức 

đan xen rất phức tạp. Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trở thành yêu cầu 

cấp thiết cho các sản phẩm thủy sản. Sự phụ thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh 

và hợp tác giữa các nước ngày càng trở lên phổ biến. Trong khi đó, rào cản kỹ 

thuật bảo hộ thuỷ sản ngày một nhiều và tinh vi hơn 

3.1.2 Dự báo cung cầu nguyên vật liệu thủy sản ở Việt Nam đến năm 

2030 

Dự báo giai đoạn từ nay đến năm 2030 khó có thể đạt tốc độ tăng trưởng như 

giai đoạn trước mà chỉ dừng ở mức 2,86%/năm, thấp hơn giai đoạn 10 năm trước 

khoảng 5,5%/năm. 

3.1.3 Phương hướng và mục tiêu xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

3.1.3.1  Định hướng chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của DN thủy sản 

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn kết chế biến, tiêu thụ với sản xuất 

nguyên liệu; ưu tiên phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng; xây dựng và phát 

triển một số thương hiệu mạnh; nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ 

môi trường. Theo mục tiêu chiến lược, đến năm 2025 tầm nhìn 2030 ngành thủy 

sản sẽ phát triển thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, có 

khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế. 



3.1.3.2 Mô hình SWOT và vận dụng định hướng hoàn thiện chính sách 

tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản 

ở Việt Nam  

Mô hình SWOT chỉ ra các cơ hội và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu đối 

với hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản, từ đó có định hướng, 

phát triển các loại chiến lược, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các chính sách tài 

chính để phát huy những điểm mạnh, khai thác những cơ hội, tối thiểu hoá những 

điểm yếu và hạn chế những thách thức để hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thuỷ sản đạt hiệu quả, lợi nhuận cao, và tránh được các rủi ro.  

3.1.4 Quan điểm hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất 

khẩu thuỷ sản của Việt Nam 

Thứ nhất, các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản phải 

đảm bảo tính bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội và an 

ninh quốc phòng. 

Thứ hai, các chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh 

nghiệp thuỷ sản phải phù hợp với các cam kết quốc tế trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Thứ ba, chính sách tài chính phải đảm bảo hài hoà quyền lợi cho các chủ thể 

trong chuỗi giá trị của hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản. 

Thứ tư, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các DN 

thuỷ sản theo chiều rộng (gia tăng sản lượng để tăng giá trị) chuyển sang chính 

sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các DN thuỷ sản theo chiều 

sâu (gia tăng giá trị sản phẩm). 

Thứ năm, các chính sách tài chính phải phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của 

ngành thuỷ sản. 



3.2  Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ở Việt Nam trong thời gian tới 

3.2.1 Hoàn thiện chi ngân sách nhà nước 

Thứ nhất, nhà nước cần đảm bảo nguồn chi ngân sách nhà nước được duy trì 

tỷ lệ hợp lý trong tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách và trái phiếu 

chính phủ. 

Thứ hai, tăng cường quản lý hoạt động chi NSNN, tránh đầu tư dàn trải, thất 

thoát, gây lãng phí. 

Thứ ba, tăng cường chi NSNN theo hướng ưu tiên nâng cao năng lực, hệ 

thống cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá mới về 

năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 

Thứ tư, tăng cường chi NSNN hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất 

thuỷ sản chất lượng cao, đồng bộ, gắn kết khâu trong chuỗi giá trị. 

Thứ năm, tăng cường chi NSNN vào đào tạo nguồn nhân lực. 

Thứ sáu, ưu tiên quan tâm đầu tư bảo vệ môi trường, bảo vệ tái tạo và phát 

triển nguồn lợi thủy sản. 

Thứ bảy, chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo hướng đầu tư khai thác xa bờ và đầu 

tư mạnh vào nuôi trồng thuỷ sản, theo hướng thay thế nguyên liệu nhập khẩu.  

Thứ tám, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản trong việc 

thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường quốc tế. 

3.2.2 Hoàn thiện chính sách thuế 

- Rà soát lại chính sách ưu đãi thuế hiện hành để thu hút các nhà đầu tư vào 

thuỷ sản một cách có hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa việc ban hành chính sách 

mới làm giảm thu ngân sách nhà nước. 

- Bổ sung các giải pháp liên quan để hoàn thiện cơ chế báo cáo, đặc biệt là 

điều chỉnh các quy định có liên quan về quản lý thuế, ngân sách tạo điều kiện cho 

cơ quan thuế thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến chính sách ưu đãi thuế. 

- Ổn định và xây dựng chính sách thuế hợp lý. 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế 

xuất nhập khẩu. 



- Nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT để tăng 

cường hiệu quả của chính sách thuế theo hướng tạo ra các chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao cạnh tranh của mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu trên 

thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo nguồn thu của ngân sách nhà nước. 

3.2.3 Hoàn thiện chính sách tín dụng 

Thứ nhất, chính sách tín dụng nhà nước nên được phủ khắp các hoạt động 

xuất khẩu của DN thuỷ sản theo chuỗi giá trị. 

Thứ hai, các ngân hàng và tổ chức tín dụng cần phối hợp với các đơn vị chức 

năng kiểm tra, sàng lọc đảm bảo hoạt động hiệu quả cho các dự án triển khai trên 

địa bàn, kiên quyết không để các dự án không có tính khả thi được vay vốn. 

Thứ ba, tăng cường cho vay tín dụng ưu đãi để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ mới 

Thứ tư, xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp thuỷ sản 

phù hợp hơn, đủ đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ vốn sản xuất, đồng thời mạnh 

dạn đầu tư cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở các khu vực khó khăn, hay 

gặp thiên tai vay vốn sản xuất. 

3.2.4 Hoàn thiện chính sách bảo hiểm 

- Tăng cường hỗ trợ phí bảo hiểm cho chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp thuỷ sản. 

- Nhà nước cần quản lý giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, hỗ trợ kinh phí 

cho các đối tượng thuộc chính sách, quản lý chi tiêu tiết kiệm hiệu quả nguồn 

kinh phí của Nhà nước. 

- Các cơ quan chức năng quản lý thuỷ sản ở địa phương cần phối kết hợp với 

các doanh nghiệp bảo hiểm trong công tác quản lý, giám sát rủi ro từ các khâu 

trong chuỗi giá trị. Đồng thời cần có cơ chế quản lý rủi ro, và chế tài xử phạt đối 

với những trường hợp trục lợi bảo hiểm.  

- Nhà nước cần khuyến khích thu hút sự hỗ trợ của các nhà nhận tái bảo hiểm 

nước ngoài. 



3.3 Kiến nghị 

3.3.1 Về phía Nhà nước 

- Đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các chính sách tài chính và giữa các 

chính sách tài chính với các chính sách khác 

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về việc ban hành và tổ 

chức thực thi các chính sách tài chính vĩ mô 

- Chính phủ cần đẩy mạnh hỗ trợ DN thuỷ sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, 

duy trì và phát triển liên kết chuỗi giá trị thị trường 

- Chính phủ cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thu hút đầu tư nước 

ngoài. 

3.3.2 Về phía các doanh nghiệp thuỷ sản 

- Xây dựng kế hoạch về vốn đầu tư và kinh doanh  

- Tổ chức huy động các nguồn vốn  

- Đầu tư cho công tác sản xuất, chế biến tạo ra nguồn cung nguyên liệu bền 

vững cho xuất khẩu  

- Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm và xây dựng uy tín, thương hiệu  

- Đầu tư nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại 

3.3.3  Về phía Hiệp hội 

Nâng cao vai trò của Hiệp hội để liên kết chặt chẽ hơn các doanh nghiệp kinh 

doanh thuỷ sản của cả nước lại với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp cho ngành 

thuỷ sản Việt Nam. 

Tìm kiếm các nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp thành viên, nên thành lập 

một quỹ của hiệp hội để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn. Vasep 

cũng cần hỗ trợ về tư vấn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản, 

cũng như các hỗ trợ khác như xúc tiến thương mại, triển lãm...mà Vasep tổ chức 

trong và ngoài nước. 

 

 

 

 



KẾT LUẬN 

Trên cơ sở những luận giải và số liệu thống kê thu thập được, luận án đã đi 

sâu phân tích và đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau: 

- Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động 

xuất khẩu của DN thủy sản và các tác động của chính sách tài chính thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu của DN thuỷ sản theo chuỗi giá trị. Khảo cứu kinh nghiệm sử 

dụng các chính sách tài chính của Trung Quốc và Thái Lan thúc đẩy hoạt động 

xuất khẩu của DN thủy sản, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam.  

- Thứ hai, luận án đã làm rõ thực trạng hoạt động xuất khẩu của DN thuỷ sản 

ở Việt Nam, cũng như làm sáng tỏ vai trò của các chính sách tài chính, bao gồm: 

chính sách chi ngân sách nhà nước, chính sách thuế, chính sách tín dụng và chính 

sách bảo hiểm đối với chuỗi giá trị hoạt động xuất khẩu của DN thuỷ sản ở Việt 

Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và 

phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của chính sách tài chính hiện 

hành. 

- Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực tiễn, đúc kết từ những nghiên cứu đi 

trước và tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế; kết hợp với định hướng phát 

triển xuất khẩu thủy sản Việt Nam và quan điểm thực hiện các chính sách tài 

chính tác động đến hoạt động xuất khẩu của DN thủy sản, luận án đã đưa ra 4 

nhóm giải pháp hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu của DN thủy sản một cách bền vững trong điều kiện hội nhập mới. Đồng 

thời, luận án cũng đưa ra ba điều kiện đồng bộ: về phía Nhà nước, doanh nghiệp 

và Hiệp hội nhằm tạo môi trường cho các giải pháp đã đề xuất có ý nghĩa thực 

tiễn cao. Để khuyến khích xuất khẩu thuỷ sản theo định hướng phát triển kinh tế 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nhà nước cần có những nghiên 

cứu thỏa đáng về các giải pháp chính sách kinh tế nói chung, chính sách tài chính 

nói riêng phù hợp với môi trường kinh tế quốc tế mới và điều kiện kinh tế trong 

nước.  
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