
 

 

 
 
 

Luận văn 
Thực trạng  xuất khẩu mặt hàng rau 

quả của Việt Nam 



 

 

LỜI NÓI ĐẦU 
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện 

nay, xuất khẩu đang được coi là con đường hữu hiệu nhất trong việc chuyển 
đổi cơ cấu nền kinh tế, giảm thiểu đói nghèo. Kim ngạch xuất khẩu cho chúng 
ta thấy mức lớn mạnh của một nền kinh tế, thể hiện vị thế của mỗi quốc gia 
trên trường quốc tế. 

Đối với một quốc gia thuần nông như Việt Nam chúng ta, việc chuyển 
đổi nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng vẫn 
không thể nào thiếu sự đóng góp của ngành nông nghiệp nói chung và sản 
xuất rau quả nói riêng. Trong những năm gần đây khi mà công cuộc đổi mới 
đang có những bước tiến rõ rệt nhất, ngành sản xuất rau quả cũng có một 
phấn đóng góp của mình trong đó. Là một quốc gia có lợi thế về điều kiện tự 
nhiên, thổ nhưỡng và tập tục canh tác lâu đời, chúng ta có đầy đủ khả năng để 
phát triển ngành sản xuất rau quả lớn mạnh. Hơn nữa, rau quả lại là một trong 
những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của con người. Nhu cầu tiêu dùng mặt 
hàng này trên thế giới luôn có xu hướng gia tăng. Điều này đang tạo ra một cơ 
hội hết sức thuận lợi cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Nhận ra lợi thế 
này, nhiều năm nay chính phủ cũng như các doanh nghiệp đã có các biện 
phấp nhằm đảy mạnh hơn nữa xuất khẩu rau quả của Việt Nam nhằm tối đa 
hóa hiệu quả kinh tế mà nó mang lại. 

Thực tế những năm gần đây kim ngạch xuất khẩu rau quả liên tục tăng 
trưởng và tăng trưởng ở mức khá cao. Thế nhưng so với các quốc gia cùng 
điều kiện tương đồng ở trong khu vực thì những con số ấy chưa thể phản ánh 
đúng tiềm năng mà chúng ta vốn có. Hơn nữa, ngành rau quả có đóng góp khả 
quan vào tình hình xuất khẩu chung của cả nước nhưng mức đóng góp này 
thực sự còn quá nhỏ bé và một lần nữa lại không tương xứng với tiềm năng 
của Việt Nam. 

Bài viết này sẽ phân tích thực trạng xuất khẩu rau quả những năm gần 
đây để làm rõ nghi vấn ở trên. Từ đó có những nhận xét xác thực và hướng 
khắc phục trong thời gian tới. 

Bài viết sử dụng các phương pháp tống hợp, phân tích số liệu, các 



 

 

phương pháp tư duy lozic… để phân tích. 
Kết cấu bài viết gồm 3 phần: 
Chương 1. Tính thiết yếu của việc đẩy mạnh xuất khẩu rau quả đối với 

Việt Nam 
Chương 2. Thực trạng  xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam 
Chương 3. . Biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng rau quả của 

Việt Nam. 
  
 



 

 

CHƯƠNG 1.TÍNH THIẾT YẾU CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH 
XUẤT KHẨU RAU QUẢ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

1.1. Tình hình sản xuất rau quả của Việt Nam 
Địa hình Việt Nam khá đa dạng, nhiều sông ngòi cùng với việc chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt đới gió mùa tạo điều kiện rất thuận lợi cho 
việc phát triển ngành nông nghiệp nói chung và mặt hàng rau quả nói riêng. 
Tiếp tục khai thác những lợi thế này,tình hình sản xuất rau quả đang ngày 
càng phát triển.  

1.1.1. Tình hình sản xuất rau 
Bẩy vùng địa lí ở nước ta có tỉ lệ phát triển cây rau khác nhau, tương ứng 

với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của mỗi vùng. Từ trước tới nay, 
lợi thế về điều kiện tự nhiên giúp khu vực đồng bằng sông Hồng trở thành 
vùng trồng rau lớn nhất của cả nước. Rau các loại có diện tích gieo trồng hơn 
7 vạn ha, chiếm 27,8% diện tích rau cả nước, khoảng 30% sản lượng rau của 
cả nước. Rau được trồng tập trung nhiều ở vành đai xung quanh các khu công 
nghiệp và thành phố. Vùng sản xuất rau lớn thứ hai là khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Bảng 1.1. Diện tích và sản lượng rau Việt Nam 
Năm Diện tích(nghìn ha) Sản lượng(nghìn tấn) 
2000 464,6 5752,1 
2001 514,6 6777,6 
2002 560,6 7485,0 
2003 577,8 8183,8 
2004 605,9 8876,8 
2005 610,0 9125,0 
2006 612,5 9315,45 
2007 650,0 10030,5 
2008 722,0 11400,0 
2009 795,0 12670,0 

Nguồn: rauhoaquavietnam.com  



 

 

Nhìn vào bảng trên có thể thấy rằng diện tích và sản lượng rau giai đoạn 
từ năm 2000 đến nay liên tục tăng. Năng suất bình quân giai đoạn 2005 đến 
2009 đạt mức 15.46 tạ/ha, tốc độ tăng năng suất bình quân đạt 1,56%. Sự gia 
tăng này nhằm đáp ứng được hai nhu cầu đó là tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu. Ngày nay, xu hướng phát triển hàng hóa ngày càng tăng và sản xuất rau 
cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, mức độ thương mại 
hóa lại không giống nhau giữa các vùng. Nguyên nhân là do xu hướng tập 
trung chuyên canh khác nhau ở các vùng trong cả nước, những vùng sản xuất 
nhỏ lẻ, manh mún sẽ có tỉ suất hàng hóa thấp. 

  Về cơ cấu chủng loại rau được tiêu thụ ở mỗi vùng cũng khác nhau ( Ví 
dụ như rau su hào có trên 90% số hộ nông dân ở miền núi phía Bắc và đồng 
bằng sông Hồng tiêu thụ nhưng có chưa đầy 15% số hộ ở miền Đông Nam Bộ 
và đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ). Chỉ có ở thành thị, tỉ lệ tiêu thụ với tất 
cả các sản phẩm đều cao. 

Các loại rau được tiêu thụ rộng rãi nhất là rau muống ( 95% ), cà chua ( 
88%) và tỉ lệ tiêu thụ rau gần gấp 3 lần so với tỉ lệ tiêu thụ quả. 

Một số vùng trồng rau tập trung là: 
Nấm: trồng chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh 

phía bắc ( Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh,…) 
Khoai tây: trồng nhiều ở Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh 
Cải bắp, su hào, bắp lơ, cà chua: trồng nhiều ở khu vực đồng bằng sông 

Hồng và khu vực miền núi phía Bắc. 
Măng: trồng tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc, một số tỉnh phía 

nam( Bạc Liêu,…) 
Còn lại hầu hết các loại rau khác đều được trồng rải rác trên khắp cả 

nước. 
1.1.2. Tình hình sản xuất quả 
Theo số liệu thống kê, diện tích trồng cây ăn trái của nước ta trong 

những năm gần đây tăng khá nhanh, với tốc độ tăng bình quân đạt trên 8,5 
%/năm. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích cây ăn quả 
lớn nhất ( 262,1 ngàn ha ), sản lượng đạt 2,93 triệu tấn ( chiếm 35,1% về diện 



 

 

tích và 46,1% về sản lượng ). 
Do sự đa dạng về sinh thái nên chủng loại cây ăn quả nước ta cũng rất đa 

dạng và phong phú. Điển hình phải kể đến một số cây ăn quả nhiệt đới đặc 
trưng như: chuối, xoài,dứa,sầu riêng, măng cụt…, cây ăn quả á nhiệt đới như: 
vải, nhãn, chôm chôm,…, cây ăn quả ôn đới như: mận, lê, đào,…Trong đó, 
nhóm cây vải, nhãn, chôm chôm có sự gia tăng diện tích mạnh nhất vì ngoài 
việc tiêu thụ trong nước nó còn phục vụ cho việc xuất khẩu tươi, khô đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng trên thế giới. Ngoài ra, diện tích cây có múi, xoài và chuối 
cũng đang có xu hướng gia tăng. 

Dựa vào đặc điểm sinh thái của từng loại quả và tính thích ứng trên mỗi 
vùng sinh thái khác nhau mà có loại quả được trồng trên khắp cả nước ( 
chuối, dứa, mít, đu đủ, na, táo, hồng xiêm…). Có loại quả đặc sản chỉ có thể 
trồng được ở một số địa phương mới cho năng suất, chất lượng và sản lượng 
cao như vải, bưởi, nho, thanh long… 

Đến nay, cả nước đã hình thành các vùng chuyên sản xuất cây ăn quả 
như: 

 Vải thiều: vùng vải tập trung lớn nhất cả nước là Bắc Giang (chủ yếu ở 
3 huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Lạng Giang ), có diện tích 35,1 ngàn ha, sản 
lượng đạt 120,1 ngàn tấn. Tiếp theo là Hải Dương ( tập trung ở 2 huyện 
Thanh Hà và Chí Linh ) với diện tích 14 ngàn ha, sản lượng 36,4 ngàn tấn. 
Ngoài ra, vải cũng được trồng nhiều ở Đông Triều ( Quảng Ninh ).  

 Cam sành: được trồng tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long, với diện 
tích 28,7 ngàn ha, cho sản lượng trên 200 ngàn tấn. Nơi sản lượng lớn nhất là 
tỉnh Vĩnh Long: năm 2005 cho sản lượng trên 47 ngàn tấn, tiếp theo là các 
tỉnh Bến Tre (45 ngàn tấn) và Tiền Giang (42 ngàn tấn). Trên vùng Trung du 
miền núi phía Bắc, cây cam sành cùng được trồng khá tập trung ở tỉnh Hà 
Giang với sản lượng đạt gần 20 ngàn tấn. 

 Chôm chôm: được trồng nhiều ở miền Đông Nam Bộ, với diện tích 14,2 
ngàn ha, sản lượng xấp xỉ 100 ngàn tấn ( chiếm 40% diện tích và 61,54% sản 
lượng chôm chôm cả nước ). Nơi có diện tích chôm chôm tập trung lớn nhất 
là Đồng Nai (11,4 ngàn ha), tiếp theo đó là Bến Tre (4,2 ngàn ha).  



 

 

 Thanh long: được trồng tập trung chủ yếu ở Bình Thuận ( diện tích 
khoảng 5 ngàn ha, sản lượng gần 90 ngàn tấn, chiếm 70 % diện tích và 78,6% 
về sản lượng thanh long cả nước ). Tiếp đến  là Tiền Giang với 2 ngàn ha.  

 Bưởi: nước ta có nhiều giống bưởi ngon, được người tiêu dùng đánh giá 
cao như bưởi Năm Roi, Da xanh, Phúc Trạch, Thanh Trà, Diễn, Đoan 
Hùng…Tuy nhiên, chỉ có bưởi Năm Roi là có sản lượng mang ý nghĩa hàng 
hoá lớn. Tổng diện tích bưởi Năm Roi là 9,2 ngàn ha, phân bố chính ở tỉnh 
Vĩnh Long ( diện tích 4,5 ngàn ha cho sản lượng 31,3 ngàn tấn, chiếm 48,6% 
về diện tích và 54,3% về sản lượng bưởi Năm Roi cả nước ); trong đó tập 
trung ở huyện Bình Minh: 3,4 ngàn ha đạt sản lượng gần 30 ngàn tấn. Tiếp 
theo là tỉnh Hậu Giang ( 1,3 ngàn ha ). 

 Xoài: cũng là loại cây trồng có tỷ trọng diện tích lớn của Việt Nam. 
Hiện có nhiều giống xoài đang được trồng ở nước ta, trong đó giống có chất 
lượng cao và được trồng tập trung là giống xoài cát Hoà Lộc. Xoài cát Hoà 
Lộc được phân bố chính dọc theo sông Tiền với diện tích 4,4 ngàn ha, đạt sản 
lượng 22,6 ngàn tấn. Diện tích xoài Hoà Lộc tập trung chủ yếu ở tỉnh Tiền 
Giang ( diện tích 1,6 ngàn ha, sản lượng 10,1 ngàn tấn ); tiếp theo là tỉnh 
Đồng Tháp ( 873 ha, sản lượng 4,3 ngàn tấn). 

 Măng cụt: phân bố chủ yếu ở 2 vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và 
Đông Nam Bộ, trong đó trồng nhiều ở Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng 
diện tích khoảng 4,9 ngàn ha, cho sản lượng khoảng 4,5 ngàn tấn. Riêng tại 
Bến Tre là nơi có diện tích tập trung lớn nhất: 4,2 ngàn ha ( chiếm 76,8% diện 
tích cả nước ).  

 Dứa: là một trong 3 loại cây ăn quả chủ lực phục vụ xuất khẩu. Các 
giống được sử dụng chính bao gồm giống Queen và Cayene; trong đó giống 
Cayene là loại có năng suất cao, thích hợp để chế biến ( nước quả cô đặc, 
nước dứa tự nhiên…). Các địa phương có diện tích dứa tập trung lớn là Tiền 
Giang ( 3,7 ngàn ha ), Kiên Giang ( 3,3 ngàn ha ); Nghệ An ( 3,1 ngàn ha ), 
Ninh Bình ( 3,0 ngàn ha ) và Quảng Nam ( 2,7 ngàn ha ). 

Xét về mức độ thương mại hóa giữa các vùng thì Đồng bằng sông Cửu 
Long  là vùng có tỉ suất hàng hóa quả cao nhất với khoảng 70% sản lượng 



 

 

được bán ra trên thị trường. Tiếp đến là Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ với 
tỉ lệ tương ứng là 60% và 58%. Tỉ lệ này ở các vùng còn lại khoảng từ 30 % – 
40%. Việc này được giải thích là do mức đọ tập trung chuyên canh với quy 
mô lớn ở Miền Nam cao hơn so với các vùng khác. Hầu hết sản xuất quả còn 
với quy mô nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu ở các hộ gia đình. Quả sản xuất tại vườn 
các hộ gia đình thường mang tính hàng hóa thấp nên khó có thể trở thành 
nguồn cung cho hoạt động xuất khẩu. 

Từ đây có thể thấy rõ rằng việc hình thành các vùng chuyên canh rau quả  
là yếu tố quan trọng nhằm phát triển ngành rau quả trong thời gian tới. 
1.2. Đặc điểm của mặt hàng rau quả 
        Là một trong những sản phẩm đặc trưng của nhóm hàng nông sản, rau 
quả mang những đặc điểm chung của nhóm hàng này và cũng có những đặc 
điểm riêng biệt. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của mặt hàng rau quả 
nói chung : 
Thứ nhất, mặt hàng rau quả mang tính mùa vụ cao: Vào mùa thu hoạch sản 
lượng thu được sẽ cao, ngược lại, trái mùa sản lượng sẽ thấp. Điều đó dẫn tới 
việc cung cấp các sản phẩm trái vụ sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mặt hàng này. Rau quả là mặt hàng dễ 
hỏng nên cần hoàn tất hợp đồng trong thời gian ngắn. Đặc tình này giúp các 
doanh nghiệp biết được thời điểm để huy động được một số lượng hàng lớn 
nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất.  
Thứ hai là phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên: Sản lượng rau quả cao hay thấp, 
chất lượng tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Khí hậu, 
thời tiết, thổ nhưỡng ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất rau quả từ khâu gieo 
trồng tới khâu thu hoạch và bảo quản. 
Thứ ba là giá trị gia tăng cao: Thời gian thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nhanh 
, giá trị đầu tư không quá cao nên dễ quay vòng sản phẩm, quay vòng vốn. 
Thứ tư, rau quả là mặt hàng sử dụng nhiều hóa chất công nghiệp: Từ khâu 
gieo trồng đến khâu bảo quản hậu thu hoạch đều cần sử dụng công nghệ, hóa 
chất để chất lượng sản phẩm đạt được tốt nhất. Mỗi loại rau quả có thời gian 
sử dụng và khả năng chịu tác động của môi trường bên ngoài khác nhau. Do 



 

 

đó cần có biện pháp phù hợp trong việc sử dụng hóa chất và phải đặc biệt chú 
ý tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Thứ năm, rau quả là sản phẩm tươi nên cần bảo quản kĩ lưỡng khi vận 
chuyển: Việc vận chuyển mặt hàng rau quả đòi hỏi phải có những phương tiện 
vận chuyển chuyên dụng với hệ thống kho bảo quản, hệ thống làm lạnh công 
nghệ cao và đồng bộ. Tất cả nằm tránh cho rau quả trong quá trình vận 
chuyển bị dập, thối dẫn đến mất giá trị. 

1.3. Vai trò của xuất khẩu rau quả đối với Việt Nam 

      Là một trong những sản phẩm quan trọng của ngành sản xuất nông sản, 

xuất khẩu rau quả đang khẳng định vai trò quan trọng của mình, thể hiện ở : 

      Xuất khẩu rau quả đang dần trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn: Thực tế 

kim ngạch xuất khẩu rau quả những năm gần đây cho thấy xuất khẩu rau quả 

đang đóng góp rất tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Xuất thân 

là một ngành sản xuất nhỏ bé, thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa, sản xuất 

rau quả đã và đang khẳng định vị trí xứng tầm của mình trong nền kinh tế. 

      Xuất khẩu rau quả phát triển tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phụ 
trợ phát triển, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Đồng thời nó kéo theo sự phát 
triển của công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan. Như vậy nó đã góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. 
      So với các ngành công nghiệp khác thì cùng một lượng kim ngạch xuất 
khẩu, thu nhập ngoại tệ ròng của hàng nông sản nói chung và hàng rau quả 
nói riêng sẽ cao hơn nhiều so với các mặt hàng khác do tỉ lệ chi phí sản xuất 
mang nguồn gốc ngoại tệ của mặt hàng rau quả thấp. 
      Ngành sản xuất rau quả là ngành sử dụng nhiều lao động. Việc gieo trồng 
và xuất khẩu rau quả đã tạo ra công ăn việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp 
,đặc biệt là ở vùng nông thôn và miền núi. ( Ví dụ, để trồng và chăm sóc 1 ha 
dứa mỗi năm cần sử dụng tới 20 lao động ). Có việc làm ổn định, thu nhập 
của người nông dân được cải thiện, nhờ đó nâng cao mức sống, giảm đói 
nghèo. 



 

 

     Xuất khẩu rau quả tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp, góp phần cho sản xuất trong nước phát triển ổn định. Đồng thời 
việc khẳng định được thương hiệu trên thị trường thế giới đã góp phần nâng 
cao vị thế quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. 
      Xuất khẩu rau quả đem lại nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, góp phần vào 
việc cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, tạo nguồn vốn cho hoạt động nhập 
khẩu và các hoạt động kinh tế xã hội khác. 

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu rau quả 

       Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu rau quả như: giống, điều 
kiện tự nhiên, tiến bộ khoa học công nghệ, nhu cầu người tiêu dùng, mức độ 
cạnh tranh trên thị trường, các rào cản kĩ thuật, tác động của việc gia nhập tổ 
chức thương mại thế giới ( WTO ),… 
       Giống: Với những loại cây có giống tốt sẽ chịu được tác động xấu của 
môi trường, tránh được sâu bọ dẫn đến cho năng suất cao, chất lượng tốt. 
       Điều kiện tự nhiên: 

+ Khí hậu: Là yếu tố quyết định tới khả năng được mùa hay mất mùa của 
hoạt động sản xuất rau quả. Khí hậu thời tiết thuận lợi sẽ giúp cho việc gieo 
trồng, thu hoạch diễn ra thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngược lại, 
khí hậu không thuận lợi có thể làm thời gian thu hoạch bị kéo dài, ảnh hưởng 
đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. 

+ Thổ nhưỡng: Là một trong các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng mặt hàng rau quả. Mỗi vùng đất với kết hợp với vùng khí hậu sẽ có thể 
sản xuất ra những loại rau quả đặc trưng như: rau Trà Quế ( Quảng Nam ), 
Xoài cát Hòa Lộc ( Tiền Giang ), xoài tượng ( Bình Định ), cam xã Đoài ( 
Nghệ An ), nhãn lồng Hưng Yên, Bưởi Năm Roi ( Hậu Giang, Vĩnh Long ), 
Đoan Hùng ( Phú Thọ), vải Thanh Hà ( Hải Dương),… 

+ Địa lí: vi trí địa lí và địa hình có ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận 
chuyển rau quả. Trước kia khi khoa học công nghệ chưa phát triển, việc vận 
chuyển rau quả gặp nhiều khó khăn do đặc tính tươi và dễ hỏng của mặt hàng 
này. Vì thế mà đối tác thương mại bị hạn chế. Ngày nay với sự phát triển 
mạnh mẽ của khoa học công nghệ , nhược điểm này đã dần được khắc phục. 



 

 

      Tiến bộ khoa học công nghệ: cũng giống như các ngành  khác, sự tiến bộ 
của khoa học công nghệ có  tác động rất lớn tới ngành rau quả. Trước hết, 
công nghệ có ý nghĩa to lớn trong việc lai tao ra các giống mới, tạo ra nhiều 
chủng loại phong phú với chất lượng tốt, năng suất cao. Thứ hai, sự phát triển 
của công nghệ khiến cho việc thu hoạch, chế biến, bảo quản diễn ra nhanh 
chóng, nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể chiếm lĩnh thị trường. Thứ ba, 
nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ mà quá trình vận chuyển được rút 
ngắn, dễ dàng hơn khiến cho hoạt đông thương mại đạt kết quả cao hơn. 
       Nhu cầu tiêu dùng: Xu hướng tiêu dùng trên thế giới hiện nay là gia tăng 
việc tiêu thụ đối với các sản phẩm tươi và các sản phẩm trái vụ. Thu  nhập 
của người tiêu dùng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ rau quả . Ở 
các quốc gia phát triển, nhu cầu này luôn cao hơn ở các quốc gia đang phát 
triển. 
       Mức độ cạnh tranh trên thị trường: chất lượng mặt hàng rau quả có thể 
coi là nhân tố quyết định khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chất lượng là 
yếu tố quyết định trong việc tạo dựng thương hiệu , uy tín trong kinh doanh 
xuât khẩu, tìm bạn hàng mới, tạo dựng mối quan hệ ổn định lâu dài. Muốn 
thâm nhập vào các thị trường mới cần tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, 
đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng phổ biến trên thế giới. Ngoài ra, mức 
độ cạnh tranh trên thị trường còn được xem xét trên khía cạnh có bao nhiêu 
doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, mức độ cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp cùng quốc gia và khác quốc gia như thế nào ?... 
      Các rào cản kĩ thuật: là một hình thức tự vệ của các nước nhập khẩu nhằm 
ngăn chặn sự thâm nhập thị trường nội địa của các sản phẩm trái cây nước 
ngoài không đáp ứng được các tiêu chuẩn kĩ thuật, chất lượng, có khả năng 
gây hại cho người tiêu dùng. Các rào cản kĩ thuật càng chặt chẽ, khắt khe thì 
xuất khẩu rau quả sang các thị trường này càng gặp nhiều khó khăn. 
        Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và kí kết các Hiệp định  
thương mại song phương đã mở ra cơ hội rất lớn cho hoạt động xuất khẩu nói 
chung và xuất khẩu rau quả nói riêng. Tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất 
khẩu, có thể được hưởng những mức thuế ưu đãi, từ đó có thể tăng kim ngạch 



 

 

xuất khẩu. Tuy nhiên cũng cần chú ý tới các tác động tiêu cực như hàng hóa 
trong nước sẽ phải cạnh tranh găy gắt với hàng hóa nhập ngoại, dẫn tới nguy 
cơ tiêu dùng hàng nội địa bị thủ tiêu,… 
     Các yếu tố khác: Ngoài các yếu tố ở trên, xuất khẩu rau quả còn chịu sự 
tác động của các yếu tố khác như: môi trường chính trị, luật pháp mỗi quốc 
gia, các chính sách về thuế, hải quan, tỉ giá hối đoái ,tình hình kinh tế thế giới, 
thị hiếu người tiêu dùng,…  

1.5. Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả thường được sử dụng 

       Việc sử dụng các biện pháp để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả là hết sức cần 
thiết và cấp bách để nhanh chóng đưa vị trí ngành rau quả xuất khẩu tương  
xứng với tiềm năng vốn có của nó. Đẩy mạnh xuất khẩu rau quả là các biện 
pháp làm tăng số lượng cũng như chất lượng mặt hàng rau quả xuất khẩu và 
mở rộng được thị trường xuất khẩu và đảm bảo được tính bền vững. 
     Đẩy mạnh xuất khẩu rau quả được đo lường bằng sự đầu tư về vốn, công 
nghệ, nhân lực được sử dụng nhằm làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu, gia 
tăng doanh thu của doanh nghiệp xuất khẩu và người dân trồng rau quả. 
     Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả: 

+ Về phía Chính phủ : Các biện pháp chủ yếu để  thực hiện đó là: đề ra 
chiến lược ngành để có mục tiêu phấn đấu, thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp và người dân( hỗ trợ nghiên cứu thị trường, đào tạo cán bộ, 
hỗ trợ về vốn, tín dụng, quy hoạch vùng…) 

+ Về phía doanh nghiệp xuất khẩu: Các biện pháp chủ yếu mà doanh 
nghiệp thực hiện đó là : nghiên cứu thị trường xuất khẩu, quảng cáo cho mặt 
hàng rau quả xuất khẩu, tham gia các hội chợ, triển lãm về rau quả… 

+ Về phía Hiệp hội rau quả Việt Nam ( Vinafruit ) : Các biện pháp chính 
mà Vinafruit đã thực hiện đó là việc thiết lập website chung của Hiệp hội và 
cho các thành viên; tổ chức các hội chợ, hội thảo chuyên ngành rau quả; tăng 
cường giao dịch thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp, giữa doanh 
nghiệp với khách hàng, … 



 

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG RAU 
QUẢ CỦA VIỆT NAM 

2.1. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả 
Theo số liệu tổng hợp nghiên cứu của các chuyên gia, thị trường giao 

dịch gạo, cà phê, cao su… trên thế giới mỗi năm không quá 10 tỷ 
USD/năm/loại; trà, điều nhân, hồ tiêu khoảng 3 tỷ USD/năm, trong khi với 
rau quả khoảng 103 tỷ USD/năm và tăng 3,5%/năm, đặc biệt là quả nhiệt đới. 
Qua đó thấy rằng, đây là thị trường giao dịch đầy tiềm năng, nhất là khi Việt 
Nam có điều kiện về khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển. 

Cùng với sự gia tăng diện tích và sản lượng mặt hàng rau quả, kim ngạch 
xuất khẩu rau quả giai đoạn 2001 – 2009 đã có những chuyển biến tương đối 
tích cực. Đặc biệt là sau khi trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương 
mại thế giới WTO, bất chấp ảnh hưởng từ cuộc đại suy thái kinh tế thế giới, 
xuất khẩu rau quả liên tục đạt mức tăng trưởng cao và vẫn duy trì mức đóng 
góp ổn định trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Bảng 2.1.Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam giai đoạn 2001 – 2009 

Năm 
Kim ngạch XK 

(tr.USD) 
Tốc độ tăng 
trưởng (%) 

Tổng kim 
ngạch XKVN 

(tr.USD) 

Tỉ lệ KNXK rau 
quả so với tổng 

KNXK (%) 
2000 213,1    
2001 330,0 54,9 15029,0 2,19 
2002 200,0 - 39,4 16706,1 1,19 
2003 151,5 - 24,25 20149,3 0,75 
2004 179,0 18,15 26485,0 0,68 
2005 235,5 31,56 32447,1 0,73 
2006 259,0 9,98 39826,2 0,65 
2007 305,6 17,99 48561,4 0,63 
2008 396,0 29,6 62906,0 0,63 
2009 438,0 10,6 56600,0 0,77 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 



 

 

Năm 2001 đánh dấu một bước đột phá trong việc đảy mạnh xuất khẩu 
rau quả khi gây ấn tượng bằng con số kỉ lục mà trước đó chưa năm nào đạt 
được: 330 triệu USD. Con số này gấp 6 lần so với giá trị kim ngạch xuất khẩu 
rau quả năm 1995 ( 56,1 triệu USD ) và gấp 2,2 lần so với năm liền kề trước 
đó, năm 2000 ( mức tăng trưởng là 54,9%). Năm 2001, rau quả cũng là mặt 
hàng có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong ngành nông nghiệp. Và đây cũng là 
lần duy nhất cho tới tận bây giờ, kim ngạch xuất khẩu rau quả đóng góp 
2,19% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bước sang năm 2002 và 
năm 2003, kim ngạch xuất khẩu rau quả không duy trì được tốc độ tăng 
trưởng so năm 2001, kim ngạch xuất khẩu giảm sút đáng kể. Trong năm 2001, 
Trung Quốc được coi là đối tác nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với 
tỉ trọng lên đến hơn 50%. Như vậy, những biến động tại thị trường này sẽ có 
ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi hàng 
rau quả xuất khẩu của chúng ta còn phụ thụôc quá nhiều vào thị trường Trung 
Quốc như vậy thì Hiệp định Thái Lan – Trung Quốc ra đời, gây ra rất nhiều 
khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam. Tham gia hiệp định này, lộ trình thuế 
vào Trung Quốc đến 2005 của Thái Lan sẽ là 0% còn với Việt Nam là từ  
27% - 1,67% theo tinh thần của Hiệp định thống nhất hình thành khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN – Trung Quốc. Hiệp định Thái – Trung ra đời không được 
báo trước với các nước thành viên, theo đó, gần 190 mặt hàng rau quả của 
Thái Lan ( phần lớn là các loại rau quả xuất khẩu chính của Thái Lan ) được 
hưởng ngay mức thuế 0%. 

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ rau quả lớn nhất châu Á, đồng 
thời cũng là nước xuất khẩu và nhập khẩu lớn của khu vực. Khoảng 90% rau 
quả xuất hay nhập vào Trung Quốc dưới dạng tươi, chỉ khoảng 10% là qua 
chế biến. Nhu cầu cao về rau quả kết hợp với sự ra đời của Hiệp định Thái – 
Trung đã làm tăng cơ hội cho rau quả Thái Lan, tính cạnh tranh cua hàng Thái 
theo đó cũng tăng vượt trội so với hàng từ Việt Nam. Với cơ cấu sản phẩm 
tương đồng, thậm chí hàng râu quả Thái Lan luôn có giá cả và chất lượng 
cạnh tranh hơn so với hàng Việt Nam thì nhập khẩu của Trung Quốc từ Thái 
tăng đồng nghĩa với việc nhập khẩu từ Việt Nam sẽ giảm xuống. Chúng ta bị 



 

 

bất ngờ, lại quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên không ứng phó kịp 
thời và hậu quả làm cho kim ngạch xuất khẩu rau quả giảm mạnh là điều tất 
yếu. 

Từ giai đoạn 2004 đến nay, chúng ta dần lấy lại thế cân bằng và liên tục 
gia tăng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Không còn phụ thuộc quá nhiều vào thị 
trường Trung Quốc, chúng ta đã nghiên cứu phát triển các thị trường tiềm 
năng  khác và kết quả đạt được tương đối khả quan. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 6 năm (2004-2009) đạt 1,82 tỷ 
USD, tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm, trong đó  riêng năm 2009 đạt  438 
triệu USD, tăng 10,6% so với năm 2008 và tăng 32,73% so với năm 2001.  

Cũng từ năm 2004 đến năm 2009, tỉ lệ kim ngạch xuất khẩu rau quả so 
với tỉ lệ kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt mức trung bình là 0,68%/năm 
và rau quả vẫn luôn là một trong những mặt hang chủ lực của ngành nông 
nghiệp nói chung. 

 

 
Hình 2.1: Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam giai đoạn 2004 – 2009  

( Đơn vị: triệu USD ) 
Nguồn: Báo cáo tình hình xuất khẩu rau quả năm 2009 – Vinafruit 

Giai đoạn từ năm 2004 đến 2009, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã có dấu 
hiệu phục hồi khả quan, kim ngạch không còn tăng nhanh nhưng tăng liên tục. 
Đặc biệt, năm 2008 và 2009, cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu gây ảnh 



 

 

hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nhưng xuất khẩu rau quả vẫn đạt 
mức tăng trưởng dương ( tốc độ tăng trưởng năm 2009 là 10,6% ). 

2.2. Chủng loại, chất lượng và giá cả mặt hàng rau quả xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Rau quả xuất khẩu Việt Nam muốn chiếm lĩnh được thị trường thế giới 
cần có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là trước mật độ xuất hiện các nhà 
cung cấp mới và sự vươn lên của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Chính 
vì vậy, sự  phong phú về chủng loại, chất lượng rau quả và giá cả cạnh tranh 
là yếu tố thiết thực nhất giúp cho sự phát triển của rau quả xuất khẩu. 

Về chủng loại xuất khẩu:  
Nằm trong khu vực có vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên 

việc phát triển đa dạng mặt hàng rau quả là điều tất yếu. Từ những loại rau 
phổ biến thường ngày như rau muống, rau cải, rau thơm, … đến các loại rau 
vụ đông có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, khoai tây, cà chua, ngô rau, tỏi 
Các loại quả nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới cũng vô cùng đa dạng. 

Sự đa dạng ấy khiến cho các loại rau quả xuất khẩu của ta rất phong phú, 
từ rau quả tươi đến rau quả chế biến, đóng hộp.  So với các quốc gia khác 
trong cùng khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Indonesia.. 
chúng ta không hề thua kém vè chủng loại sản phẩm. 

Tiến hành phân tích số liệu xuất khẩu của trái cây miền Nam theo thị 
trường ( bảng 2.2.) ta có thể chia các mặt hàng trái cây xuất khẩu theo 3 nhóm 
như sau:  

Nhóm 1: bao gồm dừa, thanh long, nhãn, bưởi, chanh, xoài với tổng 
lượng xuất khẩu cao nhất ( xấp xỉ 180.000 tấn/ năm ). Trong đó, dừa và nhãn 
chủ yếu được xuất  đi Trung Quốc; thanh long chủ yếu xuất đi các nước châu 
Á, cũng gồm cả Trung Quốc; bưởi, xoài chủ yếu xuất đi châu Âu và Canada; 
chanh chủ yếu xuất đi châu Á ( không bao gồm Trung Quốc ). 

Hai mặt hàng dừa và thanh long có lượng xuất khẩu cao nhất, với số 
liệu tương ứng là 100.000 tấn/ năm và 74.000 tấn/ năm. 



 

 

Riêng thanh long là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao nhất hiện 
nay trong nhóm hàng rau quả thì 60% thị phần là cho thị trường Trung Quốc, 
25% thị phần là cho thị trường châu Á  khác ngoài Trung Quốc( trong đó 
riêng Đài Loan chiếm 10% ); 15% thị phần là cho thị trường châu Âu và 
Canada, và hiện mới chỉ có dưới 1% thị phần là cho thị trường Mỹ và Nhật. 

Nhóm 2: bao gồm na, sapochê, chuối, chôm chôm, đu đủ, táo ta, cóc thì 
sản lượng xuất khẩu của mỗi loại chỉ dao động trong mức 10-100 tấn/ năm và 
chủ yếu được  xuất đi châu Âu và Canada. 

 Nhóm 3: bao gồm cam, dâu, dứa, dưa gang, dưa hấu, khế, mận, mãng 
cầu, xiêm, măng cụt, me, mít, nho, ổi, vải, vú sữa, sản lượng xuất khẩu của 
mỗi loại chỉ ở trong mức 100 kgs -1 tấn/ năm và chủ yếu xuất đi châu Âu và 
Canada. 



 

 

Bảng 2.2. Số liệu trái cây xuất khẩu theo thị trường (trung bình của 3 
năm 2007- 2009)  

 

Nhóm Loại quả 
Trọng 
lượng 
(Tấn) 

Khu vực xuất chủ yếu 

TQ 
Châu Á 

không phải 
TQ 

Châu 
Âu - 

Canada 

Mỹ - 
Nhật 

NHÓM 
1 

(>100 
T/năm) 

  

1. Dừa 100.000 +++       
2. Thanh long 74.000 60% 25% 15% <1% 
3. Nhãn 1.700 +++       
4. Bưởi 700     +++   
5. Chanh 440   +++     
6. Xoài 120     +++    
  176.960         

NHÓM    
2 

(10-
100 

T/năm) 
  

1. Na 60     +++   
2. Sapoche 55     +++   
3. Chuối 50     +++   
4. Chôm chôm 28     +++   
5. Đu đủ 20     +++   
6. Táo ta 12     +++   
7. Cóc 10     +++   
   235         

NHÓM 
3 

(<10 
T/năm) 

Cam,dâu, dứa, 
dưa gang, dưa 
hấu, khế, mận, 
mãng cầu, 
xiêm, măng 
cụt, me, mít, 
nho, ổi, vải, 
vú sữa. 

0,1 tấn - < 
10 tấn 

    

+++ 

  



 

 

       
Chú thích: +++ : Xuất chủ yếu  ( >80%)  
 

(Nguồn: Chi cục Kiểm Dịch thực vật Vùng 2, Cục Bảo vệ thực vật) 
Tuy nhiên, trái với nhu cầu tiêu thụ rau quả tươi trên thế giới ngày một 

tăng thì các mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của ta hầu hết lại là các loại 
rau quả chế biến như: trái cây đóng hộp ( hoa quả  cô đặc, rau quả puree, dứa 
khoanh, vải thiều nước đường, gấc đông lạnh …), trái cây sấy khô, khoai lang 
sấy khô, dưa chuột đóng hộp, rau sấy khô. Chỉ có một số loại trái cây tươi có 
tiềm năng xuất khẩu tương đối lớn như thanh long, bưởi, vú sữa, nhãn,vải, 
xoài, sầu riêng, hồng xiêm, cam . 

Về chất lượng mặt hàng rau quả xuất khẩu: Hiện nay, chất lượng của 
nhiều loại rau quả tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu luôn là một vấn đề nóng 
. Chất lượng của rau quả là hàm số phụ thuộc vào một số biến cơ bản gồm 
giống, phương pháp canh tác - thu hoạch, bảo quản - chế biến và vận chuyển. 
Chỉ có rất ít các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả trong nước đạt được chỉ tiêu 
chất lượng tốt cho mỗi lô hàng xuất khẩu. Do công nghệ yếu kém, năng lực 
sản xuất hạn chế mà hàng rau quả của chúng ta thường không đồng đều về 
chất lượng, xấu mã, trái cây thường bị sâu bệnh, mau hư hỏng, quá trình thu 
hái, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp…khiến trái cây bị bầm dập, xây xước,bao 
bì xấu, không đáp ứng được yêu cầu của đối tác… 

Nhưng không chỉ dừng lại ở đây, rau quả xuất khẩu của ta chưa đảm bảo 
được các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên nhân chính là do 
chúng ta chưa xây dựng được mô hình trồng rau quả theo tiêu chuẩn GAP, do 
đó mà các sản phẩm rau quả của ta rất khó được cấp chứng nhận Global GAP( 
sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế). Hiện tại mới xây dựng được 
một số vùng sản xuất rau an toàn, nhưng sản lượng cũng chưa đáp ứng được 
nhu cầu trong nước chứ đừng nói đến thúc đẩy cho xuất khẩu. Số lượng trái 
cây được cấp chứng nhận Global GAP còn rất hạn chế, mới chỉ có một số loại 
đặc trưng như: thanh long, vú sữa, chôm chôm, bưởi, nhãn tiêu Huế, nhãn 
xuồng cơm vàng,… Tiêu chuẩn này được coi là tấm giấy thông hành cho 



 

 

hang rau quả xuất khẩu, vì vậy nó có vai trò rất quan trọng trong việc trực tiếp 
thúc đẩy xuất khẩu rau quả thời gian tới. 

Giá cả mặt hàng rau quả xuất khẩu: trong khi việc cạnh tranh về chất 
lượng trái cây xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn thì thêm vào đó, giá bán trái 
cây Việt Nam lại thường đắt hơn so với trái cây cùng loại của các nước nhiệt 
đới khác.Ví dụ như sầu riêng Mongthon hạt lép của Thái Lan giá 0,5 
USD/kg,còn sầu riêng trái vụ của ta giá là 30.000 đ/kg, đắt gấp 3 lần mà chất 
lượng so với sầu riêng Thái Lan kém hơn. Hay như giá chuối tươi xuất khẩu ở 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thường ở mức 115-120 USD/tấn chưa kể 
bao bì và chi phí khác trong khi giá xuất khẩu FOB trong nhiều năm tại các 
cảng của Philippines cũng ở mức 110-115 USD/tấn với khối lượng lớn và 
đồng đều.  

Cùng nằm trong một khu vực và có các điều kiện phát triển ngành rau 
quả tương đối đồng đều nhưng chúng ta lại không thể cạnh tranh được với 
Thái Lan. Giống như phân tích ở trên, trong khi xoài Việt Nam giá 300 
USD/tấn thì của Thái Lan chỉ là 65 USD/tấn. Như vậy không phải là một hai 
mặt hàng mà hầu hết các mặt hàng của ta đều không có sức cạnh tranh về mặt 
giá cả.  Nguyên nhân tại sao? Điều này được lí giải rằng do giá cước tàu thủy 
của Việt Nam cao hơn Thái Lan vì không có cảng biển nước sâu, hàng bốc 
bằng tàu có container nhỏ trung chuyển sang tàu container lớn tại cảng Hong 
Kong, Singapore, còn phí vận chuyển bằng hàng không sang châu Âu: Việt 
Nam là 2,5 USD/kg, Thái Lan: 2 USD/kg. Trong khi đó, phí vận chuyển 
chiếm 60% tổng chi phí hoạt động của thương gia buôn bán trái cây. Vì thế 
các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam thường mang lại lợi nhuận thấp hơn so 
với các lô hàng của Thái Lan. 

Tương tự khi so sánh giá trái cây Việt Nam với  Trung Quốc, dưa hoàng 
kim và dưa lưới là mặt hàng thế mạnh của miền Tây Nam Bộ. Hai loại dưa 
này bán lẻ ở chợ giá khoảng 25.000 -27.000 đồng/kg (loại ngon). Dưa có vị 
mát, ngọt. Trong khi đó, dưa cùng loại nhập từ Trung Quốc có giá chỉ 9.000-
13.000 đồng/kg, vị nhạt hơn. Hàng nhập khẩu về mà giá lại rẻ hơn hàng sản 
xuất trong nước và lại được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng hơn nên 



 

 

khả năng cạnh tranh trái cây trong nước kém là điều đương nhiên. Thêm vào 
đó, giá cả lại là một biến số thay đổi theo thời gian. Ở mỗi thị trường mức giá 
bán một chủng loại rau quá đã khác nhau và ngay tại một thị trường con số 
này cũng không ngừng biến động. Việc dự báo xu hướng tăng giảm và tối 
thiểu hóa chi phí vận chuyển là rất khó khăn. 

2.3. Các thị trường xuất khẩu rau quả chính 
Trước năm 1991, rau quả của ta chủ yếu được xuất khẩu sang Liên Xô 

cũ, các nước Đông Âu và SNG. Tuy nhiên , ngay sau đó khi mà các nước này 
thay đổi chế độ thì việc xuất khẩu của chúng ta rơi vào thế bế tắc, gặp nhiều 
khó khăn. Từ giai đoạn năm 2000 trở lại đây, kèm theo sự gia tăng kim ngạch 
đáng kể, chúng ta cũng từng bước chuyển hướng và tìm được các bạn hàng 
lớn. Hiện nay, mặt hàng rau quả của ta đã xuất khẩu rau quả tới khoảng trên 
80 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là thị trường Châu Á, Tăy Bắc Âu 
và Mỹ . Theo thống kê của Tổng cục Hải quan thì  năm 2009, tổng kim ngạch 
xuất khẩu trái cây và rau quả Việt Nam vào khoảng 438 triệu đô la Mỹ, cao 
hơn 7,8% so với năm 2008. Dẫn đầu các thị trường chính vẫn là Trung Quốc, 
sau đó là thị trường Nga rồi đến thị trường Nhật Bản và các nước châu Âu. 



 

 

Bảng 2.3 : Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các thị trường 
chính 

Đơn vị: triệu USD 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Trung 
Quốc 

142,8 59,8 49,4 24,9 34,9 24,61 24,2 43,8 
54,4 

Nhật 
Bản 

13,7 16 15,5 22,1 29 27,6 23,8 28 
32,4 

Hoa Kỳ 2,6 6,5 6,0 14,9 13,2 18,4 18 18,5 21,7 

Nga 4,65 5,03 5,29 10,19 12,6 22,07 20 33,8 33,4 

Đài 
Loan 

20,3 21,1 21,4 19,6 26,9 27,16 26,4 28,8 
20,4 

Thái 
Lan 

0,4 0,6 0,9 0,6 3,2 9,04 6,98 9,4 
8,4 

Hồng 
Kông 

4,2 3,8 3,6 4,8 7,4 10,16 7,34 9,73 
5,9 

Singapo 2,46 3,4 3,06 3,68 4,31 7,92 9 11,1 10,0 

Hà Lan 2,38 3,87 6,55 8,42 10,23 8,94 9,3 11,9 17,6 

Đức 1,73 1,72 2,68 4,7 4,75 2,95 5,1 5,74 5,7 

Pháp 2,2 2,62 2,9 4,1 6,1 3,95 4,46 5,3 5,6 

Nguồn: Số liệu thống kê xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan. 
 Xuất khẩu sang một số lượng thị trường đạt kim ngạch tương đối lớn 

nhưng số thị trường ta có kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD trở lên trong 
năm 2008 và 2009 còn ít, chỉ có 7 thị trường thường xuyên đạt mức kim 
ngạch này gồm Trung Quốc, Nhật bản, Nga, Singapo, Hà Lan, Đài Loan và 
Hoa Kỳ. 

Việc Việt Nam gia nhập WTO tạo ra rất nhiều thuận lợi cho xuất khẩu 
rau quả tìm kiếm thị trường mới. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang các thị 
trường này còn rất nhỏ. Vì vậy đây chỉ được coi là các thị trường mới, thị 
trường tiềm năng. Trên thực tế, Trung Quốc ,Nhật Bản, Nga, Đài Loan vẫn 



 

 

luôn là những đối tác nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam đồng thời đây 
cũng được xác định là các thị trường chủ lực cho xuất khẩu rau quả.  

Mặc dù Trung Quốc hiện vẫn đang là đối tác lớn nhất của Việt Nam 
nhưng khác với Nga và Đài Loan là hai  thị trường mà kim ngạch xuất khẩu 
rau quả luôn có chiều hướng gia tăng thì ngược lại, kim ngạch xuất khẩu rau 
quả của ta sang Trung Quốc lại đang có xu hường giảm xuống. Trong cả giai 
đoạn từ năm 2003 đến năm 2007, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 
liên tục giảm và chỉ có dấu hiệu tăng trở lại vào năm 2008 và năm 2009. 
Nhưng sự tăng lên này cũng không đáng kể so với con số kỉ lục năm 2001 đã 
đạt được.  

Giai đoạn từ năm 2001 đến 2009, cùng với những biến động của thị  
trường Trung Quốc, một số thị trường khác đã có sự gia tăng đáng kể trong 
việc nhập khẩu rau quả từ Việt Nam như: Hoa Kỳ, Singapo và Hàn Quốc.  
Kim ngạnh xuất khẩu rau của ta sang các quốc gia còn lại tuy không  nhiều 
nhưng bù lại lại tương đối ổn định và vẫn đang có những triển vọng lớn ( 
Đức, Hà Lan, Thái Lan, Pháp, Pakistan, Malaysia,…) 

Việt Nam có những điều kiện hết sức thuận lợi để thâm nhập thị trường 
ASEAN, đặc biệt là sự gần gũi về địa lí và một số nước trong khu vực như 
Singapore và Malaysia có nhu cầu tương đối lớn đối với các loại rau quả, đặc 
biệt là rau quả tươi. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang các nước 
ASEAN còn khá khiêm tốn với 25 triệu USD trong năm 2007, kim ngạch 
xuất khẩu năm  2008 của mặt hàng này sang ASEAN là 32 triệu USD, tăng 
30% so với năm 2007 nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực sự mà 
ta có thể đạt được. Hiện tại chúng ta mới chỉ thúc đẩy rau quả xuất sang 
Singapo và Thái Lan, thị trường Campuchia cũng có những dấu hiệu khả quan 
với mức tỉ trọng năm 2006 là 4%. 

Năm 2009, có khoảng hơn 64 thị trường nhập khẩu rau quả của Việt 
Nam, giảm 19 thị trường so với năm 2008. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 
sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài 
Loan…vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt trong năm 2009, kim ngạch xuất khẩu 
sang thị trường Italia và Campuchia đạt mức tăng trưởng rất mạnh với mức 



 

 

tăng trưởng tương ứng là 5,9 triệu và 3,1 triệu USD, tăng 80% và 67% so với 
năm 2008. Và sang năm 2010, đây được coi là hai thị trường nhiều tiềm năng 
cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam. 

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả về cơ bản trong hai năm 2008 và 
2009 không có sự khác biệt lớn mà chỉ là sự xáo trộn vị trí của nhóm thị 
trường chủ lực. Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Đài Loan cao 
hơn của Nhật Bản và Đài Loan trở thành thị trường lớn thứ ba ( sau Trung 
Quốc và Nga ) nhập khẩu rau quả của Việt Nam. 

 

                                                    



 

 

 
Hình 2.2 : So sánh thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam năm 

2001 và 2009 
Nguồn: http://www.rauhoaquavietnam.vn 
Năm 2002, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc gặp khó 

khăn và có chiều hướng tụt giảm nghiêm trọng cả về kim ngạch cũng như tỷ 
trọng. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2002 chưa  
bằng một nửa của năm 2001 và trong năm 2003 thì lại chỉ bằng khoảng 1/3 
năm 2001. Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2004 sang Trung Quốc chỉ còn 
24,9 triệu USD đồng thời tỷ trọng của thị trường Trung Quốc cũng giảm 
mạnh từ mức 45% - 55% thời kỳ 2000-2003 xuống chỉ còn 13% năm 2004. 
Đáng lo nhại hơn là kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc còn liên 
tục giảm vào hai năm liên tiêp nữa là năm 2006 và 2007 với mức kim ngạch 
tương ứng là 24,61 triệu USD và 24,2 triệu USD. Năm 2001, tỉ trọng thị 
trường Trung Quốc chiếm 52% thì đến năm 2009, con số này còn lại là 21%.  

Hiện tại chúng ta đang phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước 
trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Thái Lan. Vì vậy, việc mở rộng và 



 

 

giữ vững được thị trường tiêu thụ là rất quan trọng. 
2.4. Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả đã được sử dụng 
Có rất nhiều biện pháp có thể sử dụng để thúc đẩy xuất khẩu rau quả và 

mỗi chủ thể lại sử dụng những biện pháp khác nhau. Có cả điểm chung và 
điểm riêng trong cách thực hiện của mỗi chủ thể nhưng nhìn chung, các biện 
pháp được sử dụng đều mang tính hỗ trợ, liên kết giữa các chủ thể với nhau 
để tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động thúc đẩy xuất khẩu rau quả. 

Về phía Nhà nước: Xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phân tích, dự 
báo thị trường xuất khẩu rau quả. Tông tin được thu thập từ nhiều nguồn, đặc 
biệt chú trọng khai thác thông tin từ các tham tán thương mại ở nước ngoài. 
Từ đó đề ra chiến lược phát triển ngành rau quả Việt Nam. 

Về phía các doanh nghiệp: doanh nghiệp có nhiều cách để nghiên cứu thị 
trường, tùy thuộc vào mục tiêu, chiến lược, phương thức kinh doanh mà các 
doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình cách nghiên cứu truyền thống hay 
cách nghiên cứu học hỏi từ những người sử dụng tiên phong hoặc là nghiên 
cứu bằng cách xâm nhập thực tế.  

Ngoài việc tăng cường  nghiên cứu thị trường thì các biện pháp nhằm 
đẩy mạnh xuất khẩu rau quả mà các doanh nghiệp thường sử dụng còn bao 
gồm việc tham gia các hội chợ, triển lãm về rau quả xuất khẩu do Chính phủ, 
hiệp hội rau quả tổ chức để có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ 
các doanh nghiệp khác. Qua đó có thể quảng bá, giới thiệu mặt hang của mình 
đến người tiêu dùng và các đối tác lớn. 

Đối với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn, họ còn tham gia các 
hội chợ triển lãm rau quả do nước ngoài tổ chức. Mặc dù tốn kém nhưng bù 
lại họ có thể đưa mặt hang của mình giới thiệu rộng rãi tới bạn bè quốc tế, mở 
rộng cơ may tìm đối tác làm ăn. 

Ngoài ra, việc quảng cáo rộng rãi sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, thiết lập website cũng rất được chú trọng. Thời đại bùng nổ internet 
hiện nay việc thiết lập website quảng cáo của doanh nghiệp gặp nhiều thuận 
lợi. Kết hợp với quảng cáo trên tivi, đài, báo, các ấn phẩm tạp chí sẽ đưa sản 
phẩm gần hơn tới người tiêu dùng. 



 

 

Về phía Hiệp hội rau quả: bên cạnh một số phương thức quảng bá và tiếp 
cận thị trường truyền thống như tham dự các hội chợ quốc tế xúc tiến thương 
mại quốc gia thì Hiệp hội  cũng đã thành công trong việc xây dựng các trang 
web của các thành viên và Hiệp hội; tổ chức hội chợ chuyên ngành rau quả 
Việt Nam; tăng cường giao dịch bằng thương mại điện tử (e-commerce) giúp 
DN giao dịch trực tuyến với khách hàng nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho DN.  

Tuy nhiên, việc liên kết thành viên trong nội bộ khối còn lỏng lẻo. Vai 
trò của Hiệp hội rau quả còn mờ nhạt, đặc biệt là trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại bởi hiện nay, việc xúc tiến thương mại quốc gia của ngành rau 
quả lại được giao cho Tổng công ty rau quả Việt Nam. 

Ngoài ra, sự ra đời của mô hình liên kết bốn nhà: nông dân – doanh 
nghiệp – nhà khoa học – Nhà nước bước đầu chưa gặt hái được những thành 
công đáng kể nhưng cũng tạo ra tiền đề cho việc xây dựng chuỗi liên kết giá 
trị đáp ứng nhu càu xuất khẩu. 

Theo mô hình này, trách nhiệm và lợi ích của người sản xuất và doanh 
nghiệp được gắn liền với nhau. Để nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản thì 
Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp phải làm thế nào để giúp nông dân 
nâng cao được giá trị của nông sản. Nhưng trên thực tế, bốn nhà chẳng những 
ít liên kết mà còn làm khó nhau. Hợp đòng tiêu thụ giữa doanh nghiệp và 
người sản xuất có thể bị phá vỡ bất cứ khi nào nếu có  những biến động có hại 
cho một bên nào đó. 

Bên cạnh đó, vai trò của nhà khoa học chưa được thể hiện rõ. Còn Nhà 
nước vẫn chưa có các biện pháp tích cực để hỗ trợ về vốn cho các doanh 
nghiệp.  

2.5. Đánh giá về thực trạng xuất khẩu rau quả Việt Nam giai đoạn 2001 – 
2009  

2.5.1. Kết quả 
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2009 đã đạt được một 

số kết quả như: 
Kim ngạch xuất khẩu rau quả gần đây tăng trưởng liên tục và khá đều. 



 

 

Đặc biệt là vào năm 2008, khi mà hầu hết các mặt hàng nông sản chủ lực đều 
rơi vào trạng thái thụt giảm nhưng ngành hàng rau quả vẫn tiếp tục tăng 
trưởng. Điều đó cho thấy tiềm năng mặt hàng này của Việt Nam trên thị 
trường thế giới còn có thể tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. 

Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Trong những năm qua, 
ngành rau quả xuất khẩu luôn luôn không ngừng tìm kiếm thị trường mới để 
có thể mau chóng đẩy vị thế của mình nên một tầm cao mới. Từ việc buôn 
bán chủ yếu với Liên Xô và các nước SNG, đến nay cơ cấu bạn hàng của ta 
đã có những thay đổi đáng kể. Khoảng 80 quốc gia trên thế giới có quan hệ 
thương mại rau quả với Việt Nam và con số này tất nhiên chưa thể dừng lại 
trong tương lai. 

Sản phẩm rau quả xuất khẩu ngày càng đa dạng và mới lạ hơn. Chủng 
loại cây trồng của ta gần như không có sự thay đổi lớn nên về cơ bản chủng 
loại rau quả tươi xuất khẩu của ta không thay đổi nhiều. Tuy nhiên cùng với 
sự phát triển của khoa học công nghệ, các sản phẩm chế biến đa dạng hơn rất 
nhiều. từ các sản phẩm sấy khô đơn thuần đến các sản phẩm đông lạnh, puree, 
hoa quả cô đặc với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, tạo cho người tiêu 
dùng cảm giác mới lạ.  

Chất lượng rau quả đã được cải thiện đáng kể do việc nâng cao khả năng 
nhận thức của doanh nghiệp và người nông dân trong việc đầu tư, sản xuất, 
bảo quản, chế biến, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để đảm bảo và duy 
trì chất lượng rau quả. Và cũng từ đó mà ngày nay rau quả xuất khẩu đã có 
thể thâm nhập vào một số thị trường khó tính, mặc dù số lượng  rau quả xuất 
khẩu đáp ứng được yêu cầu này chưa cao nhưng nó cũng góp phần khẳng 
định vị trí của rau quả Việt Nam trong thương mại quốc tế. 

Một số doanh nghiệp chế biến cũng đã dược cấp chứng nhận HACCP, 
ISO, BRC, Kosher …, tạo thuận lợi cho xuất khẩu rau quả thời gian tới. 

2.5.2. Hạn chế  
Mặc dù không thể phủ nhận những kết quả đã đạt được ở trên nhưng 

xuất khẩu rau quả vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế như:  
Tuy kim ngạch xuất khẩu những năm gần đây tăng trưởng khá đều 



 

 

nhưng vẫn chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước. Với khoảng 1,5 triệu ha, diện tích rau quả chỉ sau cây lúa, vượt xa so 
với diện tích cà phê, điều, hồ tiêu, cao su…thế nhưng mức đóng góp vào tỉ 
trọng kim ngạch xuất khẩu của cả nước lại thấp hơn các mặt hang này. Trong 
giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2009, tỉ lệ kim ngạch xuất khẩu rau quả so 
với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước năm cao nhất mới đạt 2,19%. Là 
một ngành có tiềm năng và lợi thế phát triển thì đây thực sự là một con số quá 
khiêm tốn.  

 Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu là do giá trong khi lượng tăng ít hơn. 
Theo các chuyên gia nước ngoài nhận định, sản lượng rau quả Việt Nam đứng 
hàng thứ 5 ở châu Á, đây là một điều rất thuận lợi cho việc tăng sản lượng 
xuất khẩu, đặc biệt là khi xu hướng tiêu dùng mặt hang rau quả ngày càng 
tăng trên thế giới. Thế nhưng 85% sản lượng rau quả sản xuất ra được tiêu thụ 
trong nội địa, lượng xuất khẩu mỗi năm tăng lên không đáng kể và có năm 
còn bị giảm xuống. Sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu chủ yếu là do những 
biến động có lợi về giá cả của những mặt hang mà chúng ta đã có thương 
hiệu. Trái lại với Việt Nam, Trung Quốc những năm gần đây kim ngạch xuất 
khẩu rau quả cung gia tăng đột biến nhưng đóng góp chủ yếu trong đó là sự 
tăng lên về số lượng xuất khẩu. Trái cây Trung Quốc tràn ồ ạt vào thị trường 
Việt Nam với giá cả thấp nhưng vẫn đem lại nguồn thu đang kể bởi được 
người tiêu dùng Việt nam tiêu thụ nhiều hơn cả sản phẩm trái cây nội địa. 

Xuất khẩu tươi rất ít so với rau quả chế biến. Chỉ 25% sản lượng rau quả 
phục vụ cho xuất khẩu nhưng trong số đó, xuất khẩu tươi chỉ chiếm tỉ trọng 
rất nhỏ ( 2,5%) so với rau quả chế biến( xuất khẩu tươi chủ yếu là xuất khẩu 
thanh long, bưởi… sang các nước trong khu vực ASEAN). Đây có thể coi là 
một điều bất lợi lớn bởi việc tiêu thụ rau quả dưới dạng tươi bao giờ cũng 
mang lại hiệu quả cao nhất. Rau quả tươi luôn được người tiêu dùng ưa 
chuộng, giá cả cao trong khi đó rau quả chế biến tốn kém chi phí mà giá cả lại 
không cạnh tranh. 

 Yếu kém trong khâu sản xuất, bảo quản , chế biến. Hiện nay, tỉ lệ hư 
hỏng sau bảo quản của trái cây Việt Nam dao động ở mức 20-30%. Ví dụ như 



 

 

mới chỉ có 10% lượng vải quả và nhãn được đưa vào chế biến nhưng do chưa 
có công nghệ và cơ sở vật chất thích hợp nên tỷ lệ tổn thất lên tới 25-30%. 
Một số loại quả như chuối, vải, nhãn được sấy khô, tuy đã kéo dài được thời 
gian sử dụng nhưng lại  không còn  giữ được hương vị tự nhiên.  

Chi phí vận chuyển đường biển, đường hang không cao. Đẩy mạnh xuất 
khẩu rau quả tươi có thể đạt được nếu tiến hành vận chuyển bằng tàu công 
suất lớn hoặc bằng máy bay. Tuy nhiên việc này không hề đơn giản bới chi 
phí vận chuyển bằng hai phơng tiện này quá cao, rất khó để các doanh nghiệp 
có thể tiến hành được, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thêm vào đó,  
chi phí vận chuyển của ta luôn cao gấp 1,5 lần đối với hàng không. Vẫn biết 
tiềm năng thương mại với các quốc gia ngoài châu lục là rất lớn nhưng việc 
đáp ứng các đơn đặt hàng lớn trong thời gian ngắn đang gặp rất nhiều khó 
khăn. Việc xuất khẩu sang các nước trong khu vực chi phí cũng không cạnh 
tranh được với các quốc gia như Thái Lan và Trung Quốc. 

Vẫn còn nhiều khúc mắc trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Hầu 
hết các sản phẩm rau quả của chúng ta gặp khó khăn trong xuất khẩu là do 
chưa đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, trong đó nổi cộm lên là vấn đề 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này đã gây ra nhiều tổn thất cho các doanh 
nghiệp Việt Nam: khó khăn trong tìm bạn hang, hang sang đến nơi bị trả lại, 
ép giá,… làm giảm sút uy tín với các nhà nhập khẩu, chưa có chỗ đứng vững 
chắc trên các thị trường đầy tiềm năng nhưng khó tính . Hiện nay, hệ thống 
thực hiện chức năng an toàn vệ sinh thực phẩm của ta gần như tê liệt. Như các 
chuyên gia nhận định thì “ rau an toàn” chỉ là mỹ từ để trấn an dư luận. 

Hiện nay, các vùng sản xuất “rau an toàn” của chúng ta vẫn cho phép sử  
dụng phân bón vô cơ và thuốc trừ sâu trong danh mục với thời hạn quy định, 
cách sử dụng quy định và liều lượng nhất định. Những yếu tố này thường do 
nhà sản xuất đưa ra trong điều kiện thực nghiệm để được xem là “an toàn” 
cho sức khỏe con người. Nhưng mỗi giai đoạn phát triển, cây trồng lại gặp 
phải những loại bệnh khác nhau, từ đó dẫn đến việc “loạn” trong sử dụng hóa 
chất.  

 Rau quả xuất khẩu chưa đáp ứng được các quy định về bảo vệ thực vật, 



 

 

hang rào kĩ thuật của một số nước nhập khẩu. 
 Rất ít đầu tư FDI vào lĩnh vực rau quả. 
 Các vùng nguyên liệu tập trung đang có nguy cơ bị thu hẹp do xu hướng 

chuyển dịch cây trồng khác hoặc đô thị hóa, xây dựng khu công nghiệp… 
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 
Mỗi một hạn chế ở trên được giải thích tương ứng với những nguyên 

nhân sau: 
        Rau quả xuất khẩu chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với kim ngạch xuất khẩu của 
cả nước là do rau quả của Việt Nam sản xuất ra chủ yếu được tiêu thụ ở trong 
nước, chỉ một phần nhỏ đáp ứng cho xuất khẩu. Trong khi đó các doanh 
nghiệp lại không đủ khả năng đáp ứng các đơn đặt hang lớn vì gặp khó khăn 
trong công tác thu mua, gom hàng. Tình trạng tranh chấp trong liên kết giữa 
các nhà, đặc biệt là hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nhà doanh 
nghiệp và nhà nông còn khá phổ biến. Một số loại trái cây có thị trường tiêu 
thụ nhưng chất lượng và giá cả chưa đáp ứng yêu cầu thị trường ( chuối, xoài, 
măng cụt…). Một số trái cây khác có tiềm năng phát triển xuất khẩu thì tốc độ 
phát triển quá chậm, không đủ cung cấp cho các nhà máy chế biến như dứa . 
     Chất lượng rau quả xuất khẩu của Việt Nam chúng ta còn thấp, không vượt 
qua được các rào cản kĩ thuật của các nước nhập khẩu. Vì thế việc gia tăng số 
lượng xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu 
là do sự biến động có lợi về giá của một số mặt hang đã có chỗ đứng nhất 
định trên thị trường và sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm trái vụ.   
        Xuất khẩu tươi rất ít bởi việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất, chế biến, vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp chưa đủ 
khả năng có được các công nghệ tiên tiến nhất và người nông dân cũng chưa 
được trang bị kĩ năng , kiến thức tốt trong gieo trồng, sản xuất. Sản phẩm tạo 
ra có chất lượng chưa cao, khả năng duy trì độ tươi ngon ngắn, quá trình vận 
chuyển với hệ thống làm lạnh thô sơ khiến rau quả tươi xuất khẩu bị mất giá. 
Vì thế, với những chủng loại mặt hang có sản lượng tương đối lớn hoặc thời 
vụ thu hoạch ngắn (dứa, vải, chôm chôm) hay với loại trái cây có phẩm cấp 
thấp thì không thể tiêu thụ toàn bộ dưới dạng tươi mà phải có chế biến (đây 



 

 

cũng là một biện pháp bảo quản).  
      Khâu sản xuất, bảo quản, chế biến còn nhiều yếu kém mà nguyên nhân 
chủ yếu là do việc  áp dụng các kỹ thuật thu hái, phân loại bảo quản còn thấp, 
kỹ thuật bảo quản mới chỉ dừng lại ở việc đóng gói bao bì và lưu giữ tại cảng 
bằng các kho mát chuyên dùng đã làm  ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản 
phẩm. Mặt khác, sản xuất cây ăn quả của nước ta chủ yếu theo quy mô nhỏ 
(vườn hộ gia đình) nên gây khó khăn trong việc đầu tư ,ứng dụng kỹ thuật cơ 
khí vào thu hái, lựa chọn và bảo quản. 
         Các doanh nghiệp xuất khẩu của ta phần lớn là các doanh nghiệp có quy 
mô vừa và nhỏ nên tiềm lực tài chính không lớn. Mà hiện nay Nhà nước cũng 
chưa có các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc cắt giảm chi 
phí vận chuyển. Việc xây dựng các kho bảo quản mát tại khu vực trung 
chuyển, các cửa khẩu nhằm bảo quản tạm thời hàng rau quả vẫn chỉ dừng lại 
ở mức đề xuất dự án. 
       Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được giải quyết hiệu quả bởi 
người sản xuất chưa ý thức được đầy đủ vấn đề này. Trong khi đó mô hình 
liên kết  bốn nhà: nông dân – doanh nghiệp – nhà khoa học – Nhà nước vẫn 
còn lỏng lẻo. Để khuyến khích người nông dân đầu tư vào sản xuất "sản phẩm 
nông nghiệp an toàn", các cơ quan chức năng thường hô hào rằng sản phẩm 
an toàn sẽ có giá cao hơn từ 10% đến 30% so với sản phẩm thông thường. 
Thế nhưng khi sản phẩm an toàn ra đời lại không có kênh phân phối chính 
thức khiến rau ,củ, quả an toàn và những loại rau quả sản xuất theo phương 
pháp truyền thống phải bán chung giá. Nhiều hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
an toàn thường giải thể sau khi những dự án hỗ trợ hết hiệu lực. Và phương 
pháp gieo trồng truyền thống lại được sử dụng lại. Mà phương pháp này để 
đạt được mục tiêu lợi nhuận, người dân không trừ bất cứ một loại hóa chất 
nào đem vào sử dụng và vì canh tác nhỏ lẻ manh mún nên chúng ta không thể 
giám sát được. Rau quả sử dụng không đúng liều lượng hóa chất đương nhiên 
sẽ không đảm bảo được các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, gây khó 
khăn cho hoạt động xuất khẩu. 

Đáng lẽ ra việc sản xuất rau quả an toàn với chi phí đầu vào như thuốc 



 

 

trừ sâu, phân bón ít hơn thì giá bán phải rẻ hơn. Giá rẻ hơn thì người tiêu 
dùng sẽ mua nhiều hơn vì lợi ích về kinh tế lẫn sức khỏe, có như vậy thì sản 
phẩm rau quả an toàn mới có thể tồn tại trên thị trường. 
      Công tác nghiên cứu tìm hiểu thị trường của các doanh nghiệp còn yếu 
kém, trong khi đó lại chưa nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước. 
Các doanh nghiệp xuất khẩu không nắm rõ được các quy định về hang rào kỹ 
thuật của bạn hang nên gặp khó khăn khi thực hiện hợp đồng. 
       Đầu tư FDI vào lĩnh vực rau quả thường gặp nhiều rủi ro và ít ưu đãi bởi 
lẽ thị trường rau quả luôn có những biến động thất thường và việc sản xuất 
rau quả chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Mà doanh nghiệp không thể lường 
trước được sự thay đổi của những yếu tố ấy, việc đầu tư vào lĩnh vực rau quả 
có thể mang lại hiệu quả cao nến gặp thuận lợi nhưng cũng có thể khiến nhà 
đầu tư thua lỗ nếu có những biến động bất lợi. Hơn thế nữa, đầu tư FDI chưa 
có sự ưu đãi gì từ phía nhà nước trong khi ở các lĩnh vực khác, nhà đầu tư 
phải chịu ít rủi ro hơn, được ưu đài nhiều hơn và mang lại hiệu quả kinh tế 
cao hơn. 
       Quy luật được mùa mất giá, mất mùa được giá tác động nhiều đến tâm lý 
người sản xuất. Khi được múa, giá rẻ khiến người dân hoang mang, chán nản 
và có xu hưởng cắt giảm diện tích gieo trồng cho các loại rau quả khác để tìm 
kiếm những cơ hội mới. Những vùng nguyên liệu tập trung không mang lại 
hiệu quả kinh tế cao sẽ có thể bị thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng các 
khu công nghiệp, khu đô thị,… gây khó khăn cho việc tìm kiếm nguyên liệu 
xuất khẩu, đặc biệt là những khi mất mùa. 



 

 

CHƯƠNG 3.BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 
MẶT HÀNG RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM 

 
3.1. Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Chính phủ 
Quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 

2020 đã đề ra mục tiêu phát triển của ngành rau quả như sau: 
Về diện tích, sản lượng (Phụ lục 1): 
Diện tích cây ăn quả đến năm 2010 đạt 1 triệu ha, đến năm 2020 khoảng 

1,3 triệu ha; diện tích rau đến năm 2010 đạt 700 ngàn ha, đến năm 2020 
khoảng 750 ngàn ha; trong đó, đến năm 2010: 

Trong đó: rau an toàn và rau công nghệ cao khoảng 100 ngàn ha; diện 
tích cây ăn quả chủ lực xuất khẩu khoảng 255 ngàn ha. 

Về kim ngạch xuất khẩu (Phụ lục 2 và 3): 
Phấn đấu đến năm 2010 tổng kim ngạch xuất khẩu rau hoa quả các loại 

đạt đạt 760 triệu USD/năm, đến năm 2020 đạt 1,2 tỷ USD/năm. Trong đó, đến 
năm 2010:        Rau (200 ngàn tấn): kim ngạch XK đạt 155 triệu USD  

                 Quả (430 ngàn tấn): kim ngạch XK đạt 295 triệu USD .  
 

3.2. Biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng rau quả của 
Việt Nam 

Các biện pháp được sử dụng trong phần này là những biện pháp cần 
được sử dụng nhằm giải quyết , khắc phục những mặt còn hạn chế trong vấn 
đề xuất khẩu rau quả. Đây là các biện pháp nhằm tháo gỡ, rồi trên cơ sở đó 
thúc đẩy xuất khẩu rau quả để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, hướng 
đến xuất khẩu bền vững mặt hàng rau quả Việt Nam. 

3.2.1 Nhóm biện pháp nhằm làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu rau quả 
Để tăng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong thời gian tới cần có các biện 

pháp làm gia tăng số lượng và chủng loại rau quả xuất khẩu; các biện pháp 
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả rau quả xuất 
khẩu; đồng thời sử dụng các biện pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ trong 
và ngoài nước. Để có thể thực hiện các biện pháp này một cách có hiệu quả, 



 

 

chúng ta cần: 
Thứ nhất, đối với việc tăng số lượng rau quả xuất khẩu cần tiến hành quy 

hoạch các vùng chuyên canh rau quả có tiềm năng trên cả nướcnhằm tạo 
nguồn hành ổn định với số lượng đủ để các doanh nghiệp đáp ứng được các 
đơn đặt hàng lớn. Theo đó, Chính phủ sẽ định hướng cho các tỉnh, thành phố 
tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất trái cây 
tập trung; chỉ đạo thực hiện việc dồn điền đổi thửa ở nơi cần thiết.. Cụ thể:  

Đối với cây ăn quả: Phát triển diện tích trồng cây ăn quả ở vùng Đông 
Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng; giảm diện tích 
cây ăn quả ở các vùng kém lợi thế cạnh tranh là Tây Nguyên và Duyên hải 
Nam Trung bộ. Chú trọng phát triển các loại cây ăn quả chủ lực ở đồng bằng 
sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Trung du miền núi phía Bắc; gắn sản xuất 
với bảo quản tiêu thụ tươi và chế biến; 

 Đối với rau: Chủ yếu tiến hành quy hoạch ở vùng đồng bằng sông Hồng 
và đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển mạnh các vùng trồng rau an toàn và 
rau công nghệ cao ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, Đông 
Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng; 

Thứ hai, đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá 
cả mặt hang rau quả xuất khẩu. Để nâng cao khả năng cạnh tranh về chất 
lượng, các doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vốn, công nghệ và lao động. 
Tùy theo chiến lược kinh doanh, chỉ tiêu sản lượng  đề ra từng thời kỳ mà có 
mức đầu tư về vốn và lao động cho phù hợp. Mỗi doanh nghiệp cần trang bị 
hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến để việc chế 
biến không làm tổn hại đến chất lượng sản phẩm.  Mặt khác, chất lượng mặt 
hang rau quả xuất khẩu được hình thành dựa trên cả một quá trình từ chọn 
giống, gieo trồng đến thu hoạch và chế biến bảo quản sau thu hoạch. Vì vậy, 
việc nâng cao chất lượng rau quả xuất khẩu không thể thiếu sự lien kết chặt 
chẽ giữa bốn nhà: nông dân – doanh nghiệp – nhà khoa học – Nhà nước, đặc 
biệt là giữa nông dân và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể dùng nhiều 
hình thức như: ứng trước vốn, vật tư nông nghiệp ( giống, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật,… ), hỗ trợ về canh tác, kỹ thuật bảo quản và sơ chế để 



 

 

khuyến khích người dân yên tâm sản xuất, tạo ra nguồn hang ổn định và đảm 
bảo chất lượng . Ngoài ra, các doanh nghiệp chỉ  nên tiến hành thu mua những 
sản phẩm tương đồng về chất lượng, tạo sự đồng đều đẹp mắt. Tuyệt đối 
không được gom hang từ nhiều nguồn khác nhau mà không thể truy nguyên 
nguồn gốc rồi tiền hành pha trộn. Hành vi này không thể tạo ra cơ sở cho một 
mối quan hệ thương mại lâu bền. 

Các doanh nghiệp cũng cần chú trọng cả khâu đóng gói, vận chuyển , 
trang bị hệ thống làm lạnh hiện đại tránh gây dập thối, xây xước làm giảm 
chất lượng sản phẩm. Đặc biệt chú trọng việc áp dụng công nghệ CA ( 
controlled atmosphere – điều hòa không khí ) bởi công nghệ này giúp kéo dài 
vòng đời sản phẩm, độ tươi và chất lượng được giữ nguyên trong suốt quá 
trình vận chuyển bằng cách hạ thấp tần số hô hấp của sản phẩm , kiểm soát và 
điều chỉnh độ oxy, cacbondioxit, nito. 

Để nâng cao khả năng cạnh tranh về giá cả, về nguyên tắc là phải giảm 
chi phí sản xuất. Trong đó đặc biệt chú ý tới chi phí thu gom hang và chi phí 
vận chuyển. Để cắt giảm các chi phí này, doanh nghiệp phải tìm kiếm được 
nguồn nguyên liệu ổn định, từ đó nhanh chóng thu gom chế biến, tuân thủ các 
quy định về tiêu chuẩn chất lượng và hoàn thành hợp đồng một cách nhanh 
nhất. Mặt khác, hang tới cửa khẩu hải quan mà không làm thủ tục thông quan 
được sẽ gây tốn kém trong việc lưu kho, lưu bãi. Vì vậy, trong trường hợp 
này, Chính phủ có trách nhiệm tạo ra hành lang pháp lí thuận tiện, kiện toàn 
bộ máy cán bộ hải quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hoạt động thông 
quan xuất khẩu được tiến hành thuận lợi nhất. 

Thứ ba là các biện pháp để mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Thị 
trường tiêu thụ trong nước là cơ sở, là tiền đề cho sự phát triển thị trường 
nước ngoài, đặc biệt là những khi được mùa. Nếu như khả năng cạnh tranh về 
chất lượng  và giá cả mặt hang rau quả của Việt Nam tăng lên thì mức tiêu 
dùng trong nước cũng tăng lên.  Song song với đó, Chính phủ nên hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp trong việc khuyến khích người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ 
rau quả nội địa  bằng các chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông, băng dôn, áp phích, tư vấn tiêu dùng. Còn để mở rộng thị trường tiêu 



 

 

thụ nước ngoài, bản than các doanh nghiệp cần tích cực nghiên cứu , tìm kiếm 
thị trường mới. Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin thông qua các 
trung tâm nghiên cứu thị trường của Chính phủ, của Hiệp hội rau quả, tìm 
hiểu thông qua các tham tán thương mại ở nước ngoài, … lien kết với Việt 
kiều  để tiếp cận với hệ thống siêu thị, chợ bán lẻ ở thị trường nước ngoài 
nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. 

3.2.2. Biện pháp để tận dụng sự biến động về giá cả rau quả xuất khẩu 
Thị trường rau quả thế giới nói chung và thị trường rau quả Việt Nam 

nói riêng luôn luôn có sự biến động. Rau quả thuộc nhóm hang thực phẩm 
tiêu dùng thường xuyên nên nhu cầu tiêu thụ mặt hang này lien tục tăng. Mức 
sống cao kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm rau quả trái vụ, 
sản phẩm chất lượng cao tăng, vì vậy giá cả mặt hang này cũng có xu hướng 
gia tăng. Việt Nam có chủng loại rau quả phong phú với những loại trái cây 
đặc sản có giá trị kinh tế cao, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng thế 
giới nên các doanh nghiệp phải nắm bắt được xu hướng biến động của thị 
trường, từ đó đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời kỳ để tận dụng sự biến 
động về giá một cách hiệu quả nhất. 

Biện pháp này cần có sự  hỗ trợ của Nhà nước trong việc đầu tư xây 
dựng các trung tâm dự báo sự biến động của thị trường rau quả thế giới bởi 
thực lực của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thể tự đánh giá được 
xu hướng biến động phức tạp này. 

3.2.3. Biện pháp để tăng sản lượng rau quả tươi xuất khẩu. 
Rau quả tươi có thời gian sử dụng ngắn, dể hỏng nên cần hết sức lưu ý 

trong bảo quản và vận chuyển. Để tăng sản lượng rau quả tươi xuất khẩu cần 
tạo ra các gống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao và đồng đều bằng 
cách ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và công nghệ sinh học ( công 
nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh ). Áp dụng khoa học công nghệ 
để kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm, xây dựng vùng chuyên canh rau quả 
tươi xuất khẩu để không phải thu mua hang từ nhiều nơi và có thể sớm hoàn 
thành hợp đồng. 

Nhà nước có vai trò trong việc đầu tư vốn ngân sách cho đội ngũ các nhà 



 

 

khoa học để lai tạo ra những giống cây chất lượng cao. 
3.2.4. Nhóm biện pháp để nâng cao năng lực sản xuất, bảo quản, chế 

biến rau quả xuất khẩu. 
Người dân nâng cao năng lực sản xuất của mình bằng việc học hỏi, 

nghiên cứu kĩ thuật canh tác, kĩ thuật gieo trồng, chăm bón,… thông qua sách 
báo, tạp chí, internet ( nếu có điều kiện ) hoặc tham gia các lớp học, các cuộc 
hội thảo do Chính phủ, doanh nghiệp hay các tổ chức mở ra. 

Nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng, ứng dụng 
các công nghệ bảo quản tiên tiến, hiện đại như: bảo quản mát, bảo quản trong 
môi trường khí quyển cải biến, chiếu xạ, … để tạo bước đột phá nhằm giảm 
tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian vận chuyển, bảo quản đi xa đồng thời 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. 

Doanh nghiệp chế biến phải tổ chức các lớp đào tạo cho lao động trong 
xí nghiệp của mình để họ có kỹ năng làm việc phù hợp với công nghệ mà 
doanh nghiệp sử dụng. 

3.2.5. Nhóm biện pháp hỗ trợ của Nhà nước trong việc cắt giảm chi phí 
vận chuyển 

Trước hết, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận 
chuyển rau quả bằng việc đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất 
và thương mại ( đường giao thông, công trình thủy lợi, điện, kho bảo quản, hệ 
thống thông tin, kiểm định chất lượng,… ) cho các vùng nguyên liệu tập trung 
gắn với cơ sở bảo quản chế biến. 

Xây dựng hệ thống kho bãi hiện đại tại các cửa khẩu hải quan, giảm chi 
phí lưu kho lưu bãi cho các lô hang chưa được thông quan, đơn giản hóa thủ 
tục hải quan và tiến tới áp dụng rộng rãi mô hình hải quan điện tử để tiết kiệm 
thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp khai báo hải quan. 

Do chi phí vận chuyển đường biển và đường hang không quá cao so với 
các nước trong cùng khu vực nên các hang hang không và vận tải biển cần ưu 
đãi giá cước vận chuyển rau quả xuất khẩu của Việt Nam  đến các thị trường 
trọng điểm như EU, Hoa Kỳ. 

 



 

 

3.2.6. Nhóm biện pháp nâng cao vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp 
ứng các tiêu chuẩn và hàng rào kĩ thuật. 

 Có kế hoạch triển khai rộng rãi quy trình sản xuất rau quả theo hướng 
thực hành nông nghiệp tốt ( GAP ) nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Mô hình này cần được thực hiện bởi sự lien kết của 
bốn nhà: nông dân – doanh nghiệp – nhà khoa học – Nhà nước. Cũng cần 
nghiên cứu tiêu chuẩn kĩ thuật và hang rào kĩ thuật của từng thị trường để lựa 
chọn bộ tiêu chuẩn sản xuất cho phù hợp.  

Ví dụ như rau quả đạt được tiêu chuẩn Globalgap thì việc tiêu thụ ở hầu 
hết các thị trường sẽ gặp thận lợi, thế nhưng nếu muốn trái cây Việt Nam có 
vị trí vững chắc trên thị trường EU thì việc đáp ứng tiêu chuẩn Globalgap là 
chưa đủ. Bởi thị trường EU có những quy định tiêu chuẩn kĩ thuật cao hơn, 
hang rào kĩ thuật khắt khe hơn so với những tiêu chuẩn của Globalgap. Vì 
vậy, nếu lựa chọn EU là thị trường mục tiêu thì các mô hình sản xuất nhất 
thiết phải lựa chọn bộ tiêu chuẩn EUREPGAP  làm cơ sở. 
      Sản xuất theo mô hình GAP phải gắn liền với việc xác định các loại rau 
quả có tiềm năng xuất khẩu hoặc đang có thị trường, diện tích sản xuất lớn và 
tập trung. 

      Nâng cao năng lực của người sản xuất trong việc đánh giá được tầm quan 
trọng của việc sản xuất phải an toàn cho con người và thân thiện với môi 
trường. Việc sản xuất phải được ghi chép đầy đủ, tạo điều kiện cho việc truy 
nguyên nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. 

       Đối với các doanh nghiệp, cần có nhận thức đúng đắn về các rào cản kỹ 
thuật có thể gặp phải và sự cần thiết phải thay đổi cách thức hoạt động của 
doanh nghiệp trong thời gian tới; cần có các đầu mối theo dõi các yêu cầu rào 
cản kỹ thuật triển khai việc thực hiện các hệ thống quản lý liên quan tới chất 
lượng , môi trường như ISO 9001, ISO 14000...; chủ động cập nhật tìm hiểu 
các  thông tin về luật pháp, quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của từng đối tác nhập 
khẩu. 



 

 

  Các bao bì nhãn mác sử dụng phải đồng bộ, đẹp mắt,quy trình đóng gói vận 
chuyển phải đáp ứng đúng theo yêu cầu của từng thị trường. 

      Về tác động từ phía Nhà nước, có một số kiến nghị như sau:  

     Cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống rào cản kỹ  thuật để bảo vệ người 
tiêu dùng và nhà sản xuất trong nước. Đồng thời ban hành bộ tiêu chuẩn 
VietGAP dựa trên cơ sơ của bộ tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời thành lập cơ 
quan thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về TBT tại Tổng cục Đo lường chất 
lượng...  

     Văn phòng TBT Việt Nam cần thông báo và phổ biến kịp thời các quy 
định của quốc tế, qui chuẩn trong hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến chất 
lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền, phổ biến các thông 
tin về luật lệ mới liên quan đến an toàn vệ sinh bảo vệ sức khỏe và đảm bảo 
chế độ người lao động của nước xuất khẩu. 

     Xây dựng các Trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm kiểm soát 
chất lượng hàng rau quả xuất, nhập khẩu theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật, phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. 
       Xây dựng hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm về nguy cơ đối với các thị 
trường xuất khẩu.  

       Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về chất lượng hàng hóa, nâng cao 
năng suất kết hợp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên & môi trường cho cán bộ ở 
doanh nghiệp. 

3.2.8. Biện pháp khắc phục vấn đề “ được mùa mất giá, mất mùa được 
giá ” và tăng cường đầu tư FDI trong lĩnh vực rau quả. 

Kể cả khi được mùa hay mất mùa thì hợp đồng tiêu thụ giữa nhà sản xuất 
và doanh nghiệp đều khó thực hiên. Những khi mất mùa, các doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong việc thu gom hang xuất khẩu bởi hang ít mà người sản 
xuất có xu hướng đẩy giá thành lên cao. Còn những khi được mùa, giá thành 



 

 

rẻ khiến các doanh nghiệp không muốn thực hiện hợp đồng, tiến hành ép giá 
gây nhiều bức xúc cho người sản xuất. Trong trường hợp này, Nhà nước cần 
phải , ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế tài xử lý tranh chấp 
đối với các hợp đồng thu mua rau quả, buộc các bên phải thực hiện đúng trách 
nhiệm của mình. Phần sản lượng rau quả còn lại sau khi hợp đồng được thực 
hiện, Nhà nước sẽ tiến hành thu mua của người dân với mức giá hợp lý, sau 
đó gom hang vào các kho bãi, các chợ đầu mối. Xây dựng kênh phân phối từ 
các chợ đầu mối đến các chợ nhỏ lẻ, khuyến khích người dân tiêu thụ hang 
trong nước. 

        Để tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực rau quả, Chính phủ cần có chính 
sách bảo hiểm đầu tư trong nông nghiệp, bảo hiểm hợp đồng tiêu thụ dài hạn, 
đặc biệt là đối với các loại rau quả xuất khẩu vốn có thị trường tiêu thụ tương 
đối ổn định, tạo niềm tin và giảm rủi ro cho các doanh nghiệp khi đầu tư, xây 
dựng vùng nguyên liệu ổn định lâu dài. Ngoài ra cũng cần có những mức ưu 
đãi phù hợp cho từng hình thức đầu tư để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 
 



 

 

KẾT LUẬN 
Với những lợi thế và điều kiện tự nhiên để phát triển, có thể khẳng địng 

rằng rau quả vẫn luôn là mặt hàng được quan tâm trong thời gian tới. Tầm 
quan trọng của hoạt động xuất khẩu rau quả được thể hiện bằng việc tạo công 
ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống cho khu vực nông thôn; đóng góp 
vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; góp phần thúc đẩy công cuộc 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Với những đóng góp như vậy, đẩy 
mạnh xuất khẩu rau quả là hoạt động cần thiết và tất yếu. Đã có nhiều biện 
pháp được sử dụng mang lại kết quả khả quan, trong đó đáng quan tâm phải 
kể đến các biện pháp như: đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại cho mặt 
hàng rau quả, tiến hành quy hoạch tổng thể các vùng chuyên canh trồng các 
loại trái cây chủ lực, … Tuy nhiên, vẫn còn những biện pháp mà Việt Nam 
thực hiện chưa  tốt như việc xây dựng mô hình lien kết bốn nhà: nông dân – 
doanh nghiệp – nhà khoa hoc – Nhà nước chưa thực sự mang lại hiệu quả cao, 
sản phẩm sản xuất ra vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và hang rào kỹ thuật; việc xây 
dựng thương hiệu còn gặp nhiều khó khăn…  

Với những kế hoạch và phương hướng phát triển đã đề ra, cần tổ chức 
thực hiện một cách nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ thì mới mong đạt kết 
quả. Tuy không chiếm giữ vị trí trung tâm nhưng Nhà nước có vai trò rất quan 
trọng, là cầu nối, là chất xúc tác gắn kết các chủ thể tham gia vào hoạt động 
xuất khẩu rau quả.  Việc thúc đẩy xuất khẩu rau quả chắc chắn sẽ gặp nhiều 
khó khăn phía trước, nhưng phải biết tùy cơ ứng biến để khắc phục nhanh 
nhất và tích lũy những bài học kinh nghiệm quý giá. Cùng với sự phát triển 
của đất nước, nhất định xuất khẩu rau quả sẽ có vị trí tương xứng với tiềm 
năng của nó. 

Bài chuyên đề này đã tập trung phân tích được thực trạng xuất khẩu mặt 
hàng rau quả giai đoạn từ năm 2001 – 2009. Từ đó đánh giá về những kết quả 
đã đạt được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của nó để trên cơ sở này 
đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục và thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng rau 
quả trong thời gian tới. 



 

 

Do kiến thức còn hạn chế và quá trình nghiên cứu đề tài được thực hiện 
trong thời gian ngắn nên bài chuyên đề của em còn rất nhiều thiếu sót. Em 
mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và các bạn. Em xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến thầy giáo hướng dẫn em là TS. Mai Thế Cường cùng các anh chị 
nơi em thực tập đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. 

                                      Hà Nôi, ngày ... tháng ... năm ...  
                                          Sinh viên thực hiện 
                                               
 
                                           Nguyễn Thúy Hằng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Phụ lục 
Phụ lục phê duyệt quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 

2010, tầm nhìn 2020 
(Kèm theo Quyết định số  52 /2007/QĐ-BNN ngày  05/6/2007 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Phụ lục 1: Bố trí sản xuất rau, quả, hoa cây cảnh và hồ tiêu giai đoạn 
2006 - 2010  

TT 
 

Cả nước 
 

 
Diện tích năm 

2005 
(1000 ha) 

Mục tiêu của 
Đề án cũ  

Phương án điều chỉnh  
(đến 2010) 

Diện tích 
(1000 ha) 

Diện tích 
(1000 ha) 

Sản lượng 
(1000 tấn) 

I Rau 635,1 550 700 14000 
1 ĐB SH 158,6 130 170 4100 
2 TDMN BB 91,1 75 90 1260 
3 BTB 68,5 60 80 1080 
4 DH NTB 44,0 60 70 860 
5 TN 49,0 35 50 1100 
6 ĐNB 59,6 70 80 1700 
7 ĐBSCL 164,3 120 160 3900 
II Cây ăn quả 767,1 750 1000 10000 
1 ĐB SH 79,2 60 90 1160 
2 TDMN BB 178,4 170 230 1440 

3 BTB 58,5 70 80 720 
4 DH NTB 30,2 60 38 300 
5 TN 23,1 50 32 300 
6 ĐNB 128,4 90 150 1755 

7 ĐBSCL 269,3 250 380 4325 

III Hoa cây cảnh 13,2 10,9 15,0 6,3 

1 ĐB SH 7,20 5 8,00 3,28 

2 ĐNB 1,58 3 2,00 0,84 

3 TN 1,80 1,2 2,00 0,86 

4 Các vùng khác 2,07 1,7 3,00 1,32 



 

 

IV Hồ tiêu 49,2 10 50 120 

1 BTB 3,7  3,7 6 

2 DHNTB 1,2  1,3 2 

3 TN 13,8  14 35 

4 ĐNB 29,9  30 75 

5 ĐBSCL 0,6  1 2 

 

Phụ lục 2: Điều chỉnh chỉ tiêu đối với sản phẩm rau phục vụ xuất khẩu 

 

STT Loại cây 

Mục tiêu của Đề án cũ 
Phương án điều chỉnh  

đến năm 2010 

Sản phẩm 
xuất khẩu            
(1000 tấn) 

Giá trị 
KNXK        

(tr. USD) 

Sản phẩm 
xuất khẩu             
(1000 tấn) 

Giá trị 
KNXK        

(tr. USD) 

1 Măng tây 150 200  0 0  

2 Măng ta 150 150 30 20 

3 Nấm 100 100 100 100 

4 Đậu rau 120 60 10 5 

5 
Khoai sọ, khoai 
lang 80 30  8 3  

6 Cà chua 33 30  2 2  

7 Rau khác 40 20 50 25 

 Tổng 673 590 200 155 

 
 

Ghi chú: hoa tính tỷ cành 



 

 

Phụ lục 3: Điều chỉnh chỉ tiêu đối với quả các loại phục vụ xuất khẩu 

 

STT Loại cây 

Mục tiêu của Đề án cũ 
Phương án điều chỉnh  

đến năm 2010 

Sản phẩm 
xuất khẩu            
(1000 tấn) 

Giá trị 
KNXK        

(tr. USD) 

Sản phẩm 
xuất khẩu             
(1000 tấn) 

Giá trị 
KNXK        

(tr. USD) 

1 Dứa 120 150 100 85 

2 Chuối 500 100 100 35 

3 Quả có múi 30 30 30 30 

4 Vải 7 10 40 32 

5 Xoài 10 10 10 10 

6 Thanh long - - 90 45 

7 Cây ăn quả khác 50 50 60 58 

 Tổng 717 350 430 295 

 
 



 

 

Phụ lục 4 : Tiêu chuẩn GLOBALGAP 

CÁC NÔNG 
TRẠI 

TRẠI TRỒNG TRỌT 

Cây ăn trái và rau quả 
Hoa và cây cảnh 
Cây trồng hỗn hợp 
Cà phê 
Trà 

TRẠI CHĂN NUÔI 

Gia súc và cừu 
Heo 
Bò sữa 
Gia cầm 

TRẠI NUÔI THỦY SẢN 
Tôm 
Cá hồi 
Cá tra 

- Các nông trại:  
1. Hồ sơ lưu trữ và đánh giá nội bộ/ thanh tra nội bộ. 
2. Lịch sử và quản lý vùng đất. 
    2.1 Lịch sử vùng đất 
    2.2 Quản lý vùng đất 
3. Sức khỏe công nhân, an toàn và phúc lợi xã hội. 
    3.1 Đánh giá nguy cơ 
    3.2 Huấn luyện 
    3.3 Các mối nguy hiểm và sơ cứu thương 
    3.4 Quần áo/ thiết bị bảo hộ 
    3.5 Phúc lợi xã hội của người lao động 
    3.6 Hợp đồng phụ 
4. Quản lý chất thải và ô nhiễm, tái sản xuất và tái sử dụng. 
    4.1 Xác định chất thải và những chất gây ô nhiễm 
    4.2 Kế hoạch xử lý chất thải và ngăn ô nhiễm môi trường. 
5. Vấn đề về môi trường và sự bảo tồn. 
    5.1 Ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp đến môi trường và sự đa dạng 



 

 

sinh học 
    5.2 Khu vực không sản xuất (bảo tồn) 
    5.3 Hiệu quả năng lượng 
6. Khiếu nại. 
7. Truy nguyên nguồn gốc. 

- Nông trại trồng trọt: 
1. Truy nguyên. 
2. Vật liệu nhân giống. 
    2.1 Chất lượng và tình trạng vật liệu nhân giống. 
    2.2  Tính kháng sâu bệnh. 
    2.3  Xử lý hóa chất và phân bón. 
    2.4  Gieo hạt / trồng cây. 
    2.5  Cây trồng biến đổi gien. 
3. Lịch sử vùng đất và quản lý vùng đất. 
    3.1  Luân canh. 
4. Quản lý đất canh tác. 
    4.1  Bản đồ đất. 
    4.2  Canh tác. 
    4.3  Xói mòn đất. 
5. Sử dụng phân bón. 
    5.1  Các yêu cầu về dinh dưỡng. 
    5.2  Khuyến cáo về số lượng và loại phân bón. 
    5.3 Hồ sơ sử dụng phân bón. 
    5.4  Dùng máy móc. 
    5.5  Lưu giữ phân bón. 
    5.6  Phân hữu cơ. 
    5.7  Phân vô cơ. 
6. Tưới tiêu / bón phân qua hệ thống tưới tiêu. 
    6.1  Dự đoán nhu cầu tưới nước. 
    6.2  Phương pháp tưới / bón phân. 



 

 

    6.3  Chất lượng nước tưới. 
    6.4  Nguồn cung cấp nước tưới tiêu / phân bón theo tưới tiêu. 
7. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). 
8. Sản phẩm bảo vệ thực vật. 
    8.1 Lựa chọn sản phẩm bảo vệ thực vật. 
    8.2 Ghi chép các lần xử lý. 
    8.3 Thời gian cách ly trước khi thu hoạch (không áp dụng cho hoa và phụ 
liệu trang trí ). 
    8.4 Thiết bị xử lý. 
    8.5 Thải bỏ những nông dược dư sau khi phun thuốc. 
    8.6 Phân tích dư lượng các sản phẩm bảo vệ thực vật. 
    8.7 Tồn trữ các sản phẩm bảo vệ thực vật. 
    8.8 Vận hành các sản phẩm bảo vệ thực vật. 
    8.9 Bao sản phẩm bảo vệ thực vật đã sử dụng hết. 
    8.10 Các sản phẩm bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng. 

- Cây ăn trái và rau quả: 
1. Vật liệu nhân giống. 
    1.1 Lựa chọn giống cây trồng và gốc ghép. 
2.   Quản lý đất và các chất nền. 
    2.1 Khử trùng đất. 
    2.2 Chất nền. 
3.   Tưới tiêu và bón phân qua hệ thống tưới. 
    3.1 Chất lượng nước tưới. 
4. Thu hoạch. 
    4.1 Tổng quan. 
    4.2 Đóng gói sản phẩm tại nơi thu hoạch. 
5. Xử lý sản phẩm sau thu hoạch. 
    5.1 Nguyên tắc vệ sinh. 
    5.2 Vệ sinh cá nhân. 
    5.3 Điều kiện vệ sinh. 



 

 

    5.4 Khu vực đóng gói và kho. 
    5.5 Kiểm soát chất lượng. 
    5.6 Kiểm soát bộ gặm nhấm và chim. 
    5.7 Rửa sau thu hoạch. 
    5.8 Xử lý sau thu hoạch. 

- Trà: 
1. Vật liệu nhân giống. 
    1.1 Chọn giống. 
2. Quản lý nông trại và lịch sử nông trại. 
     2.1 Lịch sử nông trại. 
3. Quản lý đất và các giá thể. 
    3.1 Đất và khử trùng đất. 
    3.2 Giá thể. 
4. Sử dụng phân bón. 
    4.1 Khuyến cáo số lượng và chủng loại. 
    4.2 Phân hữu cơ. 
    4.3 Hồ sơ bón phân. 
    4.4 Tồn trữ phân bón. 
5. Tưới tiêu / Bón phân qua hệ thống tưới tiêu. 
    5.1 Phương pháp tưới. 
6. Sản phẩm bảo vệ thực vật. 
    6.1 Các yếu tố cơ bản. 
    6.2 Chọn thuốc bảo vệ thực vật. 
    6.3 Hồ sơ áp dụng. 
    6.4 Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. 
7. Thu hoạch. 
    7.1 Vệ sinh. 
    7.2 Thủ tục thu hoạch. 
    7.3 Tồn trữ và vận chuyển trà tươi. 
    7.4 Đo lường lượng trà thu hoạch. 



 

 

8. Bộ phận chế biến. 
    8.1 Tổng quát. 
    8.2 Các nguyên tắc vệ sinh. 
    8.3 Vệ sinh cá nhân. 
    8.4 Phương tiện vệ sinh. 
    8.5 Khu vực tồn trữ và chế biến. 
    8.6 Chế biến trà. 
    8.7 Nước chế biến. 
    8.8 Kiểm soát chất lượng. 
    8.9 Kiểm soát chim, chuột. 

9. Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của công nhân. 
    9.1 Thiết bị/quần áo bảo hộ, hộp thuốc cấp cứu. 
    9.2 Phúc lợi của công nhân. 
10. Tái sử dụng. 
    10.1 Tái sử dụng phụ phẩm trà. 
    10.2 Kế hoạch xử lý rác.    
11. Môi trường và bảo tồn. 
    11.1 Tác động của việc trồng trọt đối với môi trường. 
    11.2 Sử dụng năng lượng. 
12. Biểu mẫu khiếu nại. 

 

- Hoa và cây cảnh: 
1. Nguyên vật liệu nhân giống 
    1.1  Sự lựa chọn giống cây trồng hoặc gốc ghép. 
    1.2  Tính kháng sâu và bệnh hại. 
2. Quản lý đất và chất nền. 
    2.1  Khử trùng đất. 
    2.2 Chất nền. 
3. Sử dụng phân bón. 
    3.1  Yêu cầu dinh dưỡng. 



 

 

    3.2  Kho phân bón. 
4. Thu hoạch. 
    4.1  Vệ sinh. 
5. Xử lý sau thu hoạch. 
    5.1  Chất lượng nước. 
    5.2  Xử lý sau thu hoạch. 
6. Sản phẩm bảo vệ thực vật. 
   6.1 Lựa chọn sản phẩm bảo vệ thực vật.  
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
 
STT   
1 WTO ( World Trade Organization ) Tổ chức Thương mại Thế giới 
2 VINAFRUIT Hiệp hội rau quả Việt Nam 
3 ASEAN ( The Association of 

Southeast Asian Nations ) 
Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á 

4 FOB ( Free On Board ) Giao lên tàu 
5 SNG ( Sodruzhestvo Nezavisimykh 

Gosudarstv ) 
Cộng đồng các quốc gia độc 
lập 

6 GLOBALGAP Sản xuất nông nghiệp theo tiêu 
chuẩn quốc tế 

7 HACCP ( Hazard Analysis Critical 
Control Point ) 

Hệ thống phân tích mối nguy 
và điểm kiểm soát tới hạn 

8 ISO ( International Organization for 
Standardization ) 

Bộ tiêu chuẩn quốc tế 

9 BRC ( British Retailer Consortium ) Hệ thống quản lí chất lượng 
10 FDI ( Foreign Direct Investment) Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
11 CA ( Controlled Atmosphere ) Điều hòa không khí 
12 EU  (European Union ) Liên minh Châu Âu 
13 GAP (Good Agricultural Practices ) Thực tiễn nông nghiệp tốt 
14 EUREPGAP tiêu chuẩn về thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt của Châu 
Âu 

15 TBT ( Technical Barriers to Trade ) Hiệp định về Hàng rào Kỹ 
thuật trong Thương mại 

 
 
 


