
 Tham luận 1: “Góc nhìn, đánh giá, đề 
xuất cho ngành Tôm nuôi Việt Nam”

1

Trình bày: Ông Lê Văn Quang

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

(MINH PHU SEAFOOD CORP.)

Tp. HCM, 22/11/2018

Chương trình Đối thoại Bàn tròn Ngành Thủy sản 2018 (ARD 2018)

Nâng cao giá trị cho sản phẩm Nuôi trồng thủy sản của Việt Nam



NỘI DUNG CHÍNH

I. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ngành tôm

II. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến ngành tôm

III. Đề xuất giải pháp cho ngành tôm Việt Nam

2



I. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng thị
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 Thời tiết đầu năm 2018 không thuận lợi, các nước như Mỹ,
Canada có bão tuyết nên lượng tiêu thụ tôm giảm đáng kể, hàng
tồn kho lớn, kéo theo lượng hàng tồn kho ở Nhật, Hàng Quốc,
EU cao.

 Trung Quốc siết chặt lại vấn đề tôm xuất khẩu đường tiểu
ngạch qua biên giới, do vậy tôm từ Ấn Độ, Ecuado Indonesia…
không nhập được đường tiểu ngạch vào Trung Quốc làm hàng
tồn kho của các nước này tăng đáng cao.

 Nhu cầu mua tôm những tháng đầu năm thường thấp và khách
hàng có tâm lý đợi giá tôm giảm “đến giá đáy” mới mua vào.
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 Trong khi các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Thailand,
Malaysia, Philipines, Việt Nam… đang vào thu hoạch, người
nuôi tôm muốn bán được tôm và các nhà máy chế biến cũng muốn
bán được hàng nên giá tôm trên thị trường giảm.

 Khi không bán được hàng thì người bán tiếp tục giảm giá để bán
được hàng và với tình hình như vậy đã tạo ra tâm lý tiếp tục chờ
giá giảm, trong đó giá ở các thị trường Ấn Độ, Ecuado, Việt Nam
giảm liên tục. Giá nguyên liệu giảm, người nuôi lo giá sẽ giãm
nữa và sẽ lỗ nên thu hoạch sớm.
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 Trước đây, thường người nuôi sẽ thu hoạch tôm khi đạt size 30 –
50 con/kg, nhưng đầu năm 2018 với tâm lý bất ổn về giá nên phần
lớn người nuôi đã thu hoạch đồng loạt sớm khi tôm nuôi đạt size
70 - 100con/kg. Với lượng tôm có size nhỏ như vậy và thu đồng
loạt làm cho nguồn cung ở 1 size rất cao, cộng với năng suất chế
biến ở các nhà máy hạn chế nên dư thừa nguyên liệu dẫn đến áp
lực về cung vượt cầu làm cho giá tôm trong tháng 4 đến đầu
tháng 5 giảm hơn 20% và sấp xỉ chạm mốc giảm 30%.

 Với giá mua tôm nguyên liệu các tháng đầu năm rất rẻ, kích thích
tiêu dùng nhưng người nuôi tôm tại các quốc gia như Ấn Độ,
Indonesia, Việt Nam… bị lỗ và họ treo ao không nuôi tiếp.
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 Nhìn chung, tình hình nuôi tôm 6 tháng đầu năm 2018 của các
nước trong khu vực tăng trưởng tốt, nhất là Ấn Độ, Ecuado, Việt
Nam… với mức tăng trưởng trên 10% năng suất nhưng mức tiêu
thụ đầu năm giảm, dẫn đến nguồn cung vượt cầu, kéo theo giá
tôm 6 tháng đầu năm 2018 giảm liên tục và ở mức thấp hơn giá
tôm của năm 2017 khoảng 20%.

 Bước vào vụ hè năm 2018, người nuôi tôm hạn chế thả nuôi vì
giá tôm nguyên liệu thấp và chi phí sản xuất tăng trong nửa đầu
năm 2018 khiến nhiều người nuôi thua lỗ. Giá tôm thế giới ổn
định và tăng từ cuối tháng 7 khiến người nuôi tôm tăng cường
thả nuôi cho vụ đông. Tuy nhiên, sản lượng thu hoạch tôm dự
đoán vẫn thấp hơn nhu cầu của các nhà chế biến nên về cuối
năm giá tôm tăng do cung thấp hơn cầu.
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1. Thứ nhất là về chi phí kiểm dư lượng kháng sinh.

 Các thị trường xuất khẩu lớn và nhiều tiềm năng như Mỹ, Nhật ,
Châu Âu … kiểm soát rất gắt gao về vấn đề dư lượng kháng sinh
trong sản phẩm tôm. Để kiểm soát được vấn đề về kháng sinh,
Minh Phú đã và đang phải đầu tư các phòng lab kiểm kháng sinh ở
các vùng nuôi với chi phí đầu tư bình quân là 10 tỷ/phòng lab và
chi phí kiểm kháng sinh cho 1kg tôm nguyên liệu khoảng 6 nghìn
đồng, quy ra 1kg thành phẩm tốn khoảng 9 nghìn đồng, như vậy
làm tăng giá thành, giãm khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm
Việt Nam với các quốc gia khác.
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2. Thứ hai là về màu sắc tôm. 

 Hiện nay, các thị trường khi họ nhập khẩu tôm thì họ rất ưa
chuộng và chú trọng đến màu sắc tôm. Họ cần tôm khi luộc lên có
màu đỏ, trong khi các sản phẩm tôm nuôi từ Việt Nam sau khi
luộc lên phần lớn có màu hồng nhạt và trắng nên khó đạt yêu cầu
của khách hàng. Đây là hạn chế của sản phẩm tôm nuôi của Việt
Nam. Điều này làm giãm khả năng cạnh tranh của Tôm Việt Nam
so với tôm từ các quốc gia khác.
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3. Thứ ba là về size/cỡ tôm khi thu hoạch. 

 Người nông dân thường nuôi tôm và chỉ thu hoạch tập trung một
lần khi tôm đạt kích cỡ 30 – 50 con/kg. Với cách thức nuôi này,
tôm nuôi vừa chậm lớn lại hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị
trường của sản phẩm tôm nuôi vì nguồn cung không phù hợp với
nhu cầu của thị trường.

 Khi người nuôi thu hoạch đồng loạt, tập trung ở cùng một size thì
size đó dư thừa trong khi các size khác không có, dẫn đến thị
trường “thiếu mà thừa”, dẫn đến giá tôm của size “thừa” thì
giảm, trong khi các size khác lại không có để bán.
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3. Thứ ba là về size/cỡ tôm khi thu hoạch. 

 Trên thực tế, các thị trường đều có nhu cầu mạnh và đa dạng các
size khác nhau. Tiêu biểu các size được ưa chuộng là:
o 20 – 30 con/kg;
o 40 – 60 con/kg,
o 60 - 80 con/kg…
o Các thị trường Châu Âu và thị trường Nhật Bản chuộng các

size nhỏ.
Do vậy nếu chỉ nuôi 1 size thì rất khó cạnh tranh và khó tìm kiếm
khách hàng.
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3. 1. Giải pháp theo quy trình công nghệ 234 - Minh Phú. 
 Trong quá trình nuôi – chế biến và xuất khẩu tôm, Minh Phú đã và

đang hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi tôm 234. Với quy trình
công nghệ này, vừa mang lại hiệu quả cho người nuôi, vừa nâng
cao hiệu quả trong sản xuất đối với các nhà máy/đơn vị chế biến
và đặc biệt tăng tính cạnh tranh của sản phẩm tôm nuôi Việt Nam
đối với các quốc gia khác.

 Với quy trình công nghệ nuôi 234, số 2 nghĩa là nuôi 2 giai đoạn: 
- Giai đoạn 1: dèo tôm trong ao dèo đường kính 17,2m trong thời

gian 25-30 ngày. 
- Giai đoạn 2: nuôi tôm trong ao nuôi đường kính 32m trong 70-80 

ngày.
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3. 1. Giải pháp theo quy trình công nghệ 234 - Minh Phú (tt). 

Số 3 có nghĩa là thu tỉa 3 lần: 

 Thu tỉa lần 1: khi tôm nuôi được 60-65 ngày tuổi, thu tỉa 50%
lượng tôm nuôi trong ao, trọng lượng bình quân đạt 65-70con/kg.

 Thu tỉa lần 2: khi tôm nuôi được 80-85 ngày tuổi, thu tỉa 50%
lượng tôm trong ao, trọng lượng bình quân đạt 40-45con/kg.

 Lần 3: thu hết lượng tôm trong ao khi tôm nuôi được 110 -115
ngày tuổi, trọng lượng bình quân đạt 20-25con/kg
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3. 1. Giải pháp theo quy trình công nghệ 234 - Minh Phú (tt). 

Số 4 có nghĩa là 4 Sạch: 

1. Con giống sạch bệnh;

2. Nguồn nước nuôi sạch;

3. Sạch kháng sinh:

4. Sạch môi trường;
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3. 2. Giải pháp cải thiện màu sắc tôm nuôi.

3.2.1. Áp dụng kỹ thuật nuôi.

 Sử dụng nước biển nuôi tôm có độ mặt từ 25‰ trở lên sẽ tạo ra lợi
thế:
o Màu sắc đỏ đẹp;
o Tôm nuôi có hương vị ngon;
o Tạo sự khác biệt cho sản phẩm;
o Tạo sự cạnh tranh, đa dạng cho sản phẩm;
o Và đáp ứng các yêu cầu khắc khe của khách hàng.
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3. 2. Giải pháp cải thiện màu sắc tôm nuôi.
3.2.2. Sử dụng Astaxanthin để tạo màu sắc cho tôm.

 Đối với những khu vực mà độ mặn nguồn nước dưới 25‰, thì
sử dụng Astaxanthin để tạo màu sắc cho tôm nuôi.

 Một số quốc gia họ sử dụng Astaxanthin trộn vào thức ăn để
tăng màu sắc cho tôm, hay quy trình nuôi tôm gây tảo tạo màu
sắc xám đen cho tôm nuôi khi thu hoach.

 Tuy nhiên, vấn đề về tạo màu sắc cho tôm nuôi có sử dụng
Astaxanthin cần được nghiên cứu thêm để tạo ra được
Astaxanthin có nguồn gốc hữu cơ để đáp ứng được tiêu chuẩn
khắc khe của thị trường.



Cảm ơn quý vị đã lắng nghe !

16


