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V/v khả năng thúc đẩy xuất khẩu các mặt
hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị
trường Trang Quốc

Kính gửi:
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Hiệp hội Rau quả Việt Nam;
Cục Xúc tiến thương mại nhận được Công điện số 163/2Ơ20 ngày 12 tháng
10 năm 2020 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cung cấp thông tin
về Chợ bán buôn rau quả nhập khẩu Long Ngô tại Thượng Hải và khả năng thúc
đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả Việt Nam vào thị trường khu vực
Hoa Đông và toàn Trung Quốc thông qua Chợ đầu mối này.
Cục Xúc tiến thương mại xin gửi kèm theo Công điện nêu trên để các Sở
Công Thương, Hiệp hội Rau quả Việt Nam tham khảo, thông tin tới các đốanh
nghiệp xuất khẩu hoa quả, nông sản của địa phương, doanh nghiệp hội viên; đồng
thời nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội xúc tiến xuất khẩu, giới thiệu các doanh nghiệp
hoa quả tiêu biểu của Việt Nam theo nội dung đề xuất của Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam tại Thượng Hải.
Kính gửi Quý Đơn vị để biết và triển khai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục XNK; Vụ AP;
- Lưu: VT, CSXT.
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Kínỉi gửi: - Cuc Chế biển và phát ưiển thị tnrcmg nông sản, Ạ
Bộ Nông Nghiệp và Phát triên Nông thôn;
- Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương;
- Cục Ngoai vụ, Bộ Ngoại giao;
- Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao.
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1. Ngày 04/10/2020, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thựợng Hài Ninh Thảnh
Công đã có chuyên khảo sát Chợ bán buôn rau quả nhập khẩu Long Nẹô Thượng
Hài và làm việc vởi ông Bao Kiếm Lăng, Tổng Giám đoc để trao đôi vi khả năng
thúc đẫy nhập khẩu các mặt hồng nông sàn, hoa quả Việt Nam vào thị trường
Trung Quốc.
Chợ Long Ngô là chợ đầu mổi hoa quả nhập khầu thảnh iập sớm nhẩt tại
Thượng Hải (nãra 2000), quy mô thử hai vùng Hoa Đông, Tnmg Quốp (diên tích
hơn 50.000 m2). Lượng hoa quả nhập khẩu qua chợ này những năm gần đày tăng
trung bình 30%/năm. Chợ Long Ngô đã và đang tích cực xúc tién thương mại trái
cây xuyên biên giới, giởi thiệu hoa quà chât lượng cao cùa nhiêu nựớc như Nam
Phi, Mỹ, Úc, Thái Lan, Malaysia... vảo Trung Quốc, đỗng vai trò kết nối các nhà
cung ứng trái cây nước ngoài với các nhà phân phối trái cây trong nước.

về vị trí, chợ Long Ngô nằm ờ khu vực cảng, kết nối trực tiếp với đưởng
vành đai trong và vành đai ngoài Thượng Hồi, két nối với đường cao tốc iiên tỉnh
và quốc lộ, cung ứng cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Tnròng Giang và các
địa phương lân cân. Chợ cách trung tâm thành phố Thượng Hải vả Sân bay quoc
tế Hồnậ Kiểu 45 phút ỉáỉ xe, rất được ngưởi đẵn Thượng Hảĩ ua chuộng bời nguồn
cung clp trái cây dồi dào và VỊ trí thuân tiện.

về dịch vụ, trong chợ cỗ khu vực kiểm dỉch và kiểm ừa hải quan tại chỗ
nên trái cây nhâp khẩu có thể được khai bảo, kiểm tra, thông quan và nhập khầu
vào thị trường nhanh chóng sau khi đên, đâm bảo chất lượng, gíàm thiêu thât thoát
do hư hỏng. Chợ cũng được trang bị cảc dịch vụ hô trợ như kho lạnh quy mô lởn,
bsi lưu công-ten-nơ, dịch vu logistics và phân phôi^ bôc xẽp V.V...VỚĨ Khu vực
mậu dịch tự do (FTZ) Thượng Hải, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan được
cắt giảm, tạo thuận lợi cho hoa quá các nước nhâp khâu vào Trung Quốc hường

"thuế suất bằng 0", cảng Thượng Hái chắc chắn sỗ trở thảnh cảng nhập khẩu trái
cây lớn nhất của Trung Quốc thòi gĩan tói.
Là cơ quan ngoại thưcrag tại chỗ của Chợ Long Ngô, Công ty Sản phẩm
nông nghiệp Y Hòa, thành lâp từ năm 2006, cung cấp dịch vụ phân phổi toàn cầu
về thực pham tươi sống nhập khẩu chất lượng cao. Công ty có ham 160 giấy phép
kiêm dich động thực vật nhâp cảnh do Tổng cuc Giám sát, Kiểm tra và Kiểm dịch
chẩt lượng cấp, cũng như các giấy tờ thônẹ quan hàng không, giúp tao thuận lợi
cho quy tdnh khai báo, kiêm tra, vân chuyên, thanh toán ngoại hối các sản phẩm
nhập khâu. Năm 2019, doanh thu của Y Hòa đạt hom 3 tỳ nhân dân tệ, lợi nhuận
ròng đạt 168 triệu nhân dân tệ, trong dó thit nhập khẩu và rau quả tươi chiểm tỷ
trọng lốn (4,94 triệu tẳn thịt và 5,53 triệu tấn ừái cây nhâp khẩu).
2. Hiện thanh ỉong và chuối là hai mặt hàng ừái cây Việt Nam được tiêu
thụ phô biêtt nhất tại Chợ Long Ngô, tuy nhiên sổ lượng còn khiêm tốn so với các
mrởc khác. Lãnh đao Chơ Long Nệô bày tỏ mong muốn thúc đẩy nhập khấu thêm
nhiều loại trải cây từ Viêt Nam đê đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, sỗm
được phép nhầp khầu sầu riêng từ Việt Nam, loại quả đang ngày một phổ biển và
cỏ lượng tiêu thụ rất lớn ở thị ưưòng Trung Quốc nhưng hiẹiĩ chu yểu mới chỉ
nhập từ Thải Lan, Malaysia. Tổng Giám đốc Bao Kiểm Lăng kiến nghị phía Việt
Nam tiếp tục phát huy việc tổ chức các hội nghị giao thương trực tuyến như vừa
qua1 đê khăc^phục khó khăn giai đoạn hậu COVID-19. Tuy nhiên, trong các hội
nghi trực tuyến, thời gian cho các doanh nghiêp tự giới thiệu, kểt nổi vẫn còn hạn
chế; ông kiển nghị các cơ quan chức năng Việt Nam cung cấp bộ catalogue giói
thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả hàng đầu Việt Nam vứi thông tin cơ
bản, ngắn gọn về doanh nghiêp, năng ỉực sân xuất, các mặt hàng thế mạnh, đầu
môi liên hệ...; tạo thuận lợi cho các nhà nhập khầu Trung Quốc tim kiểm, tiếp
cận để hợp tác. Phía Long Ngô sẵn sàng tổ chức đoàn khâo sát thực tế giữa hai
bẽn và mong rauổn hai nưởc sớm nối lại đưòng bay thương mại, bảo đâm tốt việc
phòng chống dịch để tiếp tuc tổ chức các hoat động giao thương trực tiếp.
3. Khu vưc Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang lả thị trường tiềra năng của
nông sân, hoa quà Viêt Nam; là nguồn nhập khẩu hoa quả chính ngạch có yêu cầu
chất lượng cao, số lượng lón cần tiếp tục được khai thác nhăm góp phần thúc đẩy
phát triển thương mại song phưong, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tỉm kiếm đầu
ra cho sản phâm trong tình hình mới. Chợ Long Ngô là nền tảng cung cấp dịch vụ
xuất khầu thực phẩm, hoa quă uy tín, quy mô ở Thượng Hải, có thề đóng vai trò
là cửa ngõ để trái cây và các mặt hảng nông sản khác cùa Việt Nam thâm nhập
vào thị trường khu vực Hoa Đông và toàn Trung Quốc.
Tổng Lãnh sự quản Việt Nam tại Thượng Hãi trân ữọng đề nghị Quỷ Cơ
quan nghiên cứu, thônệ bảo rộng rãi cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam
tham khảo thông tin vê Chợ Long Ngô để kết nổi, tìra kiém cơ hội họp íảc trong
1 Ngày 24/9/2020, Tổng Líltih tự quin Việc Nam tw Thưọiis Hủi dil phái hợp YỎ1 Cvc Xúc tỉến Thtrong m?i, Bộ
Công Thưong vả Hiệp hội Tròi củy Thượng ỉ-lải tỏ elmc thảnh cỗriB Hội nghi B'a0 thưong trực luyén sản phỉm
hoa quả ViịtNam chõ doanh ngbiỆp hoi mtởc.

thòi gian tới; cung cấp catalogue giới thiệu các doanh nghiêp hoa quả tiêu biểu
của Viêt Nam bằng tiếng Trung hoặc tiéng Anh nbư đề xuất cửa Bạn. Đầu mổi
liên hệ của Tổng Lãnh sự quán: Đ/c Trần Hà Trang, ĐT: +8613585749586, Emaiỉ:
sh vnconsiiỉate@vahoo.cũm.
Xin trân trọng câm ơn sự hop tảc của Quý Cơ quan./.
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- Phòng Hảòh cíiính;
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