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Hiện trạng thương mại 
giữa Việt Nam và EU về 
trứng, sữa và mật ong?

Tổng thể thương mại nông lâm thủy sản

EU là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ hai 
của Việt Nam (chiếm 15%-17%) thị phần, chỉ sau Trung 
Quốc (220-22%). Các mặt hàng xuất khẩu chính sang thị 
trường này là cà phê, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, tiêu, 
điều, cao su tự nhiên…

EU cũng là một trong những đối tác Việt Nam nhập khẩu 
nhiều hàng hóa nông lâm thủy sản nhất, chủ yếu là các 
sản phẩm gỗ nguyên liệu, sữa và sản phẩm sữa, các sản 
phẩm chăn nuôi. 

Về cán cân thương mại, Việt Nam đã và đang xuất siêu 
sang EU (kim ngạch 3,8 tỷ USD, thặng dư 2,3 tỷ USD năm 
2015). Tuy nhiên, tăng trưởng nhập khẩu các sản phẩm 
nông lâm thủy sản từ EU vào Việt Nam là khá cao (trung 
bình 17%/năm), cao hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đi 
EU (trung bình khoảng 14,5%/năm).

1
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Thương mại trứng, sữa, mật ong

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhóm sản phẩm trứng, 
sữa và mật ong của Việt Nam với EU tăng trưởng liên tục 
(8,1%/năm giai đoạn 2001-2005). 

Việt Nam nhập siêu từ EU (thâm hụt cán cân thương 
mại năm 2015 là 328 triệu USD)

Về sữa: Sữa là sản phẩm nhập khẩu chính (Sữa và sữa 
kem hàm lượng chất béo dưới 1,5% (52%); sữa whey 
và whey đã cải biến (24%); pho mát (9%); các loại sữa 
và sữa kem (dạng bột), sữa chua , bơ , buttermilk (nước 
sữa)…)

Về trứng: Việt Nam chưa xuất khẩu hay nhập khẩu 
sản phẩm trứng với EU

Về mật ong: Kim ngạch xuất khẩu mật ong của Việt 
Nam sang EU hiện chưa đáng kể do (i) EU có yêu cầu 
rất cao về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với chất lượng sản 
phẩm này; và (ii) Từ 2007-2013, EU không cho phép 
nhập khẩu mật ong Việt Nam (do không đáp ứng các 
quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm), EU chỉ mới 
cấp phép nhập khẩu trở lại cho mật ong Việt Nam 
3/2013)
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Hộp 1 - Một số tiêu chí kỹ thuật đối với mật ong 
nhập khẩu vào EU

Tiêu chuẩn lý hóa chung:

Hàm lượng nước (thủy phần) không vượt quá 
18,6% 

Khối lượng riêng của mật ong: 1450kg/m3 - 
1500kg/m3 

Mùi thơm tự nhiên, không có mùi lạ 

Màu sắc đặc trưng của từng loại mật. 

Tổng lượng đường chuyển hóa không nhỏ hơn 
65% Đường sacarose có trong tổng lượng đường 
không được lớn hơn 3 - 5 %.

Dư lượng kháng sinh thuốc bảo vệ thực vật:

Chloramphenicol không được lớn hơn 0,3 ppb ( 
1ppb = một phần tỷ ) 

Streptomicyne không được lớn hơn 10ppb 
Flumequine không được lớn hơn 2ppb 

Chất diệt nấm Carbedazim không được lớn hơn 
10ppb (để xác định được hàm lượng này phải 
thực hiện xét nghiệm nghiêm ngặt).
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Hiện trạng 
ngành mật ong 
Việt Nam?

Ngành mật ong phần lớn bao gồm các hộ gia đình, kinh 
doanh nhỏ lẻ và một số ít các doanh nghiệp:

Có khoảng 34.000 hộ, trong đó số hộ nuôi ong chuyên 
nghiệp khoảng 6.350

Có khoảng 43 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mật 
ong

Tổng đàn ong ở Việt Nam là khoảng 1,5 triệu đàn ong:

Đàn ong (giống) nội là 350.000 đàn (23,33%)

Đàn ong (giống) ngoại là 1.150.000 đàn (76,67%)

Việt Nam hiện đứng thứ 6 thế giới và thứ 2 Châu Á (sau 
Trung Quốc) về xuất khẩu mật ong:

Việt Nam xuất khẩu hơn 47 nghìn tấn mật ong, đạt 
kim ngạch trên 120 triệu USD (2014)

90% xuất khẩu là vào thị trường Hoa Kỳ, chỉ có 10% 
còn lại là ở các thị trường khác (trong đó có EU); 

Xuất khẩu mật ong sang EU mặc dù chưa đáng kể nhưng 
đang có dấu hiệu tăng (80 tấn năm 2015).

2
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Hiện trạng 
ngành sữa
Việt Nam?

Về các chủ thể kinh doanh, ngành sữa Việt Nam phân hóa 
thành 02 nhóm chủ yếu:

Nhóm các hộ kinh doanh nhỏ (nuôi bò, kinh doanh sữa 
bò), chủ yếu cung cấp sữa tươi hoặc các sản phẩm từ 
sữa tươi tiêu dùng ngay

Nhóm các doanh nghiệp sản xuất sữa có thương hiệu, 
sản phẩm sữa đa dạng (khoảng 70 doanh nghiệp)

Về doanh thu, năm 2016, ngành sữa ước đạt trên 95.000 
tỷ đồng, tương đương trên 4 tỷ USD (trong đó doanh thu 
của Vinamilk chiếm xấp xỉ 50%).

Sản phẩm của ngành sữa Việt Nam khá phong phú:

Sữa nước (45% tổng doanh thu)

Sữa bột (29%)

Sữa chua (12%)

Sữa đặc (8%)

Bơ, pho mát (1%)

3
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Kem, các loại đồ uống giải khát từ sữa, casein, lactose… 
(5%)

Về nguồn nguyên liệu:

70%-75% nguồn nguyên liệu là nhập khẩu (867 triệu 
USD năm 2016, giảm 3,8% so với năm 2015)

Nguồn cung nội địa đang được cải thiện dần, với 
nhiều dự án xây dựng vùng sữa nguyên liệu (Vinamilk, 
Friesland Campina VN, TH truemilk, IDH, Công ty sữa 
Ba Vì, Sữa Cô gái Hà Lan, Sữa Mộc Châu…); vì vậy, đàn 
bò sữa của cả nước hiện tăng mạnh (275.300 con năm 
2016, tăng 20,9% so với 2015)

Về thị trường tiêu thụ:

Phần lớn các sản phẩm sữa Việt Nam hiện vẫn tiêu 
thụ ở thị trường trong nước; nhu cầu thị trường nội địa 
được dự báo tiếp tục tăng trưởng (khoảng 9%/năm), 
đạt mức 27-28 lít sữa/người mỗi năm vào 2020 (gấp 
1,5 lần mức hiện tại)

Một số doanh nghiệp bước đầu đang thử nghiệm 
đầu tư, xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài (Thái Lan, 
Myanmar, Châu Phi...).

Việt Nam chưa xuất khẩu sữa sang EU bởi hiện EU chưa 
cấp phép cho sản phẩm sữa Việt Nam nhập khẩu vào thị 
trường này.
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Ngành sản xuất trứng của Việt Nam bao gồm 03 nhóm 
chính:

Các hộ kinh doanh chăn nuôi nhỏ lẻ 

Các trang trại chăn nuôi cỡ nhỏ, vừa

Các doanh nghiệp sản xuất chế biến chuyên nghiệp 
(C.P, Ba Huân, Emivest, Dabaco, Vĩnh Thành Đạt, Hòa 
Phát, ĐTK…)

Năm 2016, tổng sản lượng trứng gà đạt 5,443 tỉ quả, với 
tốc độ tăng trưởng 9,5%/năm. 

Về thị trường, phần lớn sản phẩm trứng Việt Nam vẫn 
đang tiêu thụ ở trong nước. Dự kiến thị trường nội địa vẫn 
có triển vọng tăng trưởng cao do:

Cầu ở thị trường nội địa vẫn còn rất lớn (Việt Nam mới 
chỉ tiêu thụ 89 quả trứng/người/năm, trong khi Thái 
Lan là 125 quả; Indonesia là 340 quả)

Ngành sản xuất bánh kẹo, thực phẩm chế biến trong 
nước cũng đang phát triển, tăng nhu cầu trứng gia 
cầm các loại

Về xuất khẩu, Việt Nam đã xuất khẩu trứng tươi và sản 
phẩm trứng (trứng muối, bột trứng) vào một số thị trường 

Hiện trạng ngành 
trứng gia cầm 
Việt Nam?4
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như Singapore, Brunei, Trung Đông, châu Phi… Gần đây 
Việt Nam xuất khẩu được trứng sang Nhật Bản.

Thách thức lớn nhất đối với hoạt động xuất khẩu trứng là:

Khả năng sản xuất theo chuỗi để kiểm soát được chất 
lượng, giá thành

Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường 
(Global GAP, HACCP, HALAL…)

Tính kịp thời trong công tác công bố vùng dịch, chấm 
dứt vùng dịch và thỏa thuận thú y giữa Việt Nam với 
nước nhập khẩu

Về thị trường EU, hiện Việt Nam và EU gần như không 
có quan hệ thương mại trong ngành này mặc dù EU nhập 
khẩu một lượng lớn trứng và sản phẩm trứng từ thế giới. 
Nguyên nhân chính là do EU có tiêu chuẩn chất lượng cao 
và Việt Nam chưa được cấp phép được xuất khẩu sang thị 
trường này
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Về cam kết

Trong EVFTA, EU cam kết mở cửa rất mạnh cho sản phẩm 
sữa Việt Nam:

Xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với phần lớn các dòng thuế 
nhóm sản phẩm sữa cho Việt Nam ngay khi Hiệp định 
có hiệu lực (trong khi hiện tại các sản phẩm này đều 
đang chịu mức thuế đáng kể)

Xóa bỏ thuế quan với lộ trình 4-6 năm đối với nhóm 
bơ và nhóm sữa/kem chưa thêm đường/chất tạo ngọt

Về phía mình, Việt Nam cam kết dành cho các sản phẩm 
sữa nhập khẩu từ EU mức tương đối:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với các sản phẩm sữa whey và sữa whey đã cải biến 
(nhóm Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu cao) và 
một số loại bơ đặc thù

Giảm dần đều và xóa bỏ thuế quan sau 3-5 năm kể 
từ Hiệp định có hiệu lực đối với tất cả các sản phẩm 
sữa còn lại

Cam kết thuế quan trong EVFTA 
đối với sản phẩm sữa và tác động 
đối với ngành sữa Việt Nam?5
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Về tác động

Về xuất khẩu

Mặc dù EU gần như xóa bỏ thuế quan hoàn toàn ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực cho các sản phẩm sữa Việt Nam, cam 
kết này sẽ không tác động tới gì triển vọng xuất khẩu sữa 
của Việt Nam nếu EU không cấp phép nhập khẩu cho sữa 
Việt Nam trong tương lai.

Vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu sữa cần chú ý:

Vận động các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm 
làm việc với đối tác EU về quy trình và kế hoạch giám 
sát chất lượng sản phẩm để cấp phép nhập khẩu cho 
sản phẩm sữa Việt Nam

Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường ngách thích hợp với 
năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường EU để 
sẵn sàng tiếp cận thị trường này khi được cấp phép

Về nhập khẩu

Với các cam kết của Việt Nam trong EVFTA, các nhà sản 
xuất sữa có thể hy vọng có thể nhập khẩu các sản phẩm 
sữa nguyên liệu với giá hợp lý hơn trong thời gian 3-5 năm 
sau khi EVFTA chính thức có hiệu lực, qua đó cải thiện 
giá thành sản phẩm sữa, tăng sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp và khả năng tiếp cận các sản phẩm sữa cho người 
tiêu dùng Việt Nam. 

Cơ hội này là đáng kể đặc biệt đối với các sản phẩm mà 
Việt Nam hiện nhập khẩu khá nhiều từ EU như:

Sữa whey và sữa whey đã cải biến, pho mát (EU là 
nguồn cung của trên 50% tổng nhập khẩu)

Sữa và sữa kem dạng bột, hàm lượng chất béo không 
quá 1,5% (EU là nguồn cung của khoảng 30% tổng 
nhập khẩu)

Bên cạnh đó, với các cam kết mở cửa trong EVFTA, các 
doanh nghiệp sữa Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với thách 
thức cạnh tranh lớn hơn đến từ các sản phẩm sữa thành 
phẩm nhập khẩu từ EU, với thế mạnh về chất lượng và an 
toàn thực phẩm.
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Vì vậy, các doanh nghiệp nhập khẩu sữa cần chú ý nghiên 
cứu kỹ các cam kết (đặc biệt là về mức cam kết và lộ trình 
cụ thể) để:

Có chiến lược thích hợp tận dụng các cơ hội nguyên 
liệu giá hợp lý từ EU

Chuẩn bị sẵn sàng cho cạnh tranh trước các sản phẩm 
này tại thị trường nội địa.
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Về cam kết

Trong EVFTA, EU cam kết:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với sản phẩm mật ong tự nhiên của Việt Nam (từ mức 
thuế 17,3% hiện tại)

Xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 7 năm với mật ong 
nhân tạo (có pha hoặc không pha mật ong tự nhiên)

Về phía mình, Việt Nam cam kết:

Xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực cho mật 
ong tự nhiên của EU (từ mức 10% hiện tại)

Xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 10 năm với mật ong 
nhân tạo (có pha hoặc không pha mật ong tự nhiên)

Cam kết thuế quan 
trong EVFTA đối với 
sản phẩm mật ong và 
tác động đối với ngành 
mật ong Việt Nam?

6
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Về tác động

Cơ hội xuất khẩu

Cam kết loại bỏ thuế ngay với mật ong tự nhiên của 
EU tạo ra một lợi thế đáng kể cho ngành xuất khẩu 
mật ong của Việt Nam do Việt Nam hiện chỉ xuất khẩu 
duy nhất sản phẩm mật ong tự nhiên sang EU và với 
mức thuế khá cao. 

Với việc EU đã cấp phép nhập khẩu mật ong trở lại cho 
Việt Nam từ 2013 và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm 
này sang EU dù còn khiêm tốn nhưng đang gia tăng 
nhanh chóng, cam kết loại bỏ thuế quan sẽ giúp tăng 
sức cạnh tranh của sản phẩm mật ong Việt Nam ở EU.

Tuy nhiên, hiện sản phẩm mật ong Việt Nam chưa có 
thương hiệu trên thị trường EU nên việc cạnh tranh 
là khá khó khăn, người tiêu dùng EU không nhận biết 
được sản phẩm Việt Nam. Do đó các doanh nghiệp và 
cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cần hợp tác để 
xây dựng thương hiệu cho mật ong Việt Nam trên thị 
trường này.

Về nhập khẩu

Do Việt Nam hiện không nhập khẩu mật ong tự nhiên 
từ EU và cũng rất ít có khả năng Việt Nam sẽ nhập 
khẩu sản phẩm này từ EU (bởi EU không xuất khẩu 
sản phẩm này) nên cơ bản cam kết thuế quan của Việt 
Nam trong EVFTA sẽ không tạo ra tác động tích cực 
hay tiêu cực nào cho ngành mật ong Việt nam.
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Về cam kết

Trong EVFTA, EU cam kết:

Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối 
với sản phẩm trứng đã thụ tinh để ấp

Xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 7 năm với trứng tươi 
(trứng sống)

Áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các loại trứng 
chế biến dùng để làm thức ăn cho người và xóa bỏ 
thuế quan ngay với trứng chế biến không dùng cho 
người

Về phía mình, Việt Nam cam kết:

Xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với sản 
phẩm trứng đã thụ tinh để ấp

Xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 11 năm với trứng tươi 
(trứng sống), 8 năm với các loại trứng chế biến (đã 
bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc 

Cam kết thuế quan trong 
EVFTA đối với sản phẩm 
trứng gia cầm và tác động 
đối với ngành sản xuất 
trứng gia cầm Việt Nam?

7
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luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo 
quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất 
làm ngọt khác)

Về tác động

Cơ hội xuất khẩu

Với việc EU còn giữ hàng rào bảo hộ đáng kể đối với sản 
phẩm trứng sống và trứng chế biến (với lộ trình loại bỏ 
thuế dài), cùng với việc hiện EU chưa cấp phép nhập khẩu 
cho trứng Việt Nam, dự kiến cơ hội đối với ngành xuất 
khẩu trứng gia cầm Việt Nam từ EU là chưa đáng kể trong 
tương lai gần.

Tuy nhiên, với năng lực của ngành sản xuất gia cầm Việt 
Nam, khả năng tận dụng cam kết thuế quan về trứng của 
EU trong EVFTA trong tương lai là tương đối lớn. Vì vậy, 
trong thời gian lộ trình loại bỏ thuế, các cơ quan chức năng 
của Việt Nam cần làm việc với đối tác EU về quy trình và 
kế hoạch giám sát chất lượng sản phẩm để cấp phép nhập 
khẩu cho sản phẩm trứng Việt Nam vào thị trường này.

Về nhập khẩu

EU có thế mạnh về xuất khẩu sản phẩm trứng gia cầm (kim 
ngạch xuất khẩu khoảng 12,9 triệu USD lòng đỏ trứng, đã 
làm khô, và 16,3 triệu USD đối với sản phẩm trứng khác). 

Vì vậy, với cam kết về loại bỏ thuế nhập khẩu cho EU, 
trong tương lai ngành trứng gia cầm Việt Nam có thể sẽ 
phải đối mặt với cạnh tranh từ các sản phẩm trứng của EU, 
với thế mạnh về chất lượng và an toàn thực phẩm. 

Tuy nhiên, cam kết của Việt Nam là có lộ trình dài, không 
phải loại bỏ thuế ngay. Vì vậy các doanh nghiệp sản xuất 
trứng trong nước cần tận dụng thời gian này để cải thiện 
năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của mình, đặc biệt là 
về chất lượng.
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Bên cạnh các cam kết về thuế quan, EVFTA còn có một số 
nhóm cam kết khác có thể ảnh hưởng tới ngành trứng, sữa, 
mật ong trong tương lai.

Cam kết về TBT, SPS

EVFTA chủ yếu bao gồm các cam kết hợp tác, minh bạch 
hóa trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật (TBT), vệ sinh an 
toàn thực phẩm (SPS). 

EVFTA không có cam kết nào cụ thể liên quan tới các biện 
pháp TBT, SPS đối với sản phẩm sữa, mật ong, trứng ngoại 
trừ các cam kết về ghi nhãn hàng hóa (áp dụng chung cho 
mọi loại sản phẩm, rất quan trọng với nhóm sữa, mật ong, 
trứng). 

Vì vậy, về cơ bản:

EU và Việt Nam sẽ tiếp tục giữ quyền chủ động trong 
việc ban hành và áp dụng các biện pháp TBT, SPS 
(ngoại trừ một số ràng buộc về quy định TBT đối với 
việc ghi nhãn)

Các cam kết khác trong 
EVFTA có thể ảnh hưởng 
tới ngành trứng, sữa, 
mật ong Việt Nam?

8
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Có nhiều cơ hội hơn trong việc công nhận tương 
đương giữa EU và Việt Nam đối với các biện pháp SPS 
của mỗi bên

Việc ban hành và thực thi các biện pháp TBT sẽ được 
minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất 
nhập khẩu.

Về cơ bản thì các cam kết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho việc tham gia ý kiến và tuân thủ các quy định 
TBT, SPS của Việt Nam và EU. Tuy nhiên, mức tác động nói 
chung với hoạt động xuất nhập khẩu sữa, mật ong, trứng 
của các cam kết này là không lớn.

Riêng trường hợp các cam kết về ghi nhãn, dự kiến các cam 
kết này khi được thực hiện sẽ có tác động rất tích cực, hạn 
chế rủi ro và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu 
(do hiện các quy định về ghi nhãn đang là vướng mắc rất 
lớn của thực phẩm, đồ uống xuất khẩu, trong đó có sữa, 
mật ong, trứng).

Hộp 2 - Một số cam kết TBT về ghi nhãn hàng hóa 
đáng chú ý trong EVFTA

Thông tin bắt buộc phải có trên dấu, nhãn hàng 
hóa chỉ bao gồm các thông tin liên quan tới người 
tiêu dùng/sử dụng sản phẩm và/hoặc thông tin 
về sự phù hợp của sản phẩm với các quy chuẩn 
kỹ thuật bắt buộc 

Trừ trường hợp vì lợi ích công cộng, không bắt 
buộc phải đăng ký hay phê duyệt trước đối với 
nhãn hoặc dấu sản phẩm hàng hóa như một điều 
kiện để lưu hành hàng hóa trên thị trường nếu 
hàng hóa đó đã đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật 
bắt buộc liên quan;

Phải cho phép thực hiện gắn, bổ sung nhãn mác 
tại một địa điểm được chấp thuận trên lãnh thổ 
nước nhập khẩu (ví dụ kho ngoại quan tại cửa 
khẩu đến), tuy nhiên có thể yêu cầu vẫn giữ 
(không gỡ bỏ) nhãn cũ trên sản phẩm;

Khuyến khích việc chấp thuận các loại dấu, nhãn 
mác không cố định, có thể tách/bóc ra khỏi hàng 
hóa hoặc các dạng nhãn mác đi kèm các tài liệu liên 
quan khác mà không gắn trực tiếp vào hàng hóa. 
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Cam kết về hải quan, tạo thuận lợi thương mại

EVFTA có một Chương về hải quan và tạo thuận lợi thương 
mại, dự kiến sẽ có tác động tích cực tới hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa nói chung, trong đó có xuất nhập 
khẩu sản phẩm sữa, trong đó đáng chú ý là:

Các cam kết về minh bạch hóa các quy định hải quan, 
đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hải quan

Các cam kết về áp dụng phương pháp quản lý hiện đại, 
trong đó có quản lý rủi ro (đặc biệt có ý nghĩa với các 
sản phẩm sữa, trứng, mật ong vốn là đối tượng của các 
kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm)

Cam kết về đầu tư, cạnh tranh

EVFTA bao gồm các cam kết về:

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, bình đẳng 
cho các nhà đầu tư

Duy trì các nguyên tắc cạnh tranh và thị trường cạnh 
tranh

Với các cam kết này, có thể hy vọng vào việc thu hút đầu 
tư, đặc biệt là đầu tư từ EU, để phát triển các ngành sữa, 
trứng, mật ong, cải thiện một bước về công nghệ và quy 
trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, qua đó thúc đẩy cơ 
hội xuất khẩu các sản phẩm này sang thị trường EU. 
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