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PHẦN 1: 
GIỚI THIỆU INNOVATIVE HUB
1. Innovative Hub - Đại lý ủy quyền toàn cầu của 
Alibaba.com:

Innovative Hub được thành lập vào năm 2016 với tư cách là Đối tác 
dịch vụ toàn cầu của Alibaba.com tại Singapore trong 3 năm, chúng tôi 
đã phục vụ hơn 1000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore và chuyển 
đổi số thành công các hoạt động kinh doanh truyền thống của các 
doanh nghiệp thông qua Alibaba.com. Sứ mệnh của Innovative Hub là 
chuyển đổi số các doanh nghiệp để kinh doanh trên toàn cầu, chúng tôi 
cung cấp các dịch vụ chuyên về nền tảng Thương mại điện tử để giúp 
các doanh nghiệp vươn ra khỏi các hình thức kinh doanh truyền thống 
trước đây.

Innovative Hub tiếp tục tăng trưởng và phát triển thông qua cung 
cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp. Với sự phát triển không ngừng và câu chuyện thành công của 
chúng tôi tại thị trường Singapore, chúng tôi đã tiếp tục mở rộng ra khu 
vực và toàn cầu. Việt Nam chính là thị trường mở rộng đầu tiên của 
Innovative Hub và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định với tầm nhìn: 
Trở thành đối tác chiến lược và đáng tin cậy nhất trong chuyển đối số 
của các doanh nghiệp ở Đông Nam Á.

Chúng tôi là tập thể năng động, có niềm đam mê mãnh liệt trong đổi 
mới sáng tạo và quyết tâm trở nên xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên 
môn của mình. Chúng tôi lao động với với tinh thần tận tâm và đây chính 
là nguồn năng lượng, mang đến nhiều ý tưởng và là niềm tự hào của tập 
thể đội ngũ Innovative Hub. Văn hóa công ty của chúng tôi là mang lại 
lợi thế cạnh tranh và tạo dựng một môi trường nơi những cá nhân xuất 

1.1. Về chúng tôi:

1.2. Về đội ngũ Innovative Hub:
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2. Tại sao nên lựa chọn Innovative Hub?

Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:

Chất lượng Toàn vẹn Lãnh đạo Đổi mới Làm việc 
nhóm

 Sự hài lòng 
của khách 

hàng

  - Là công ty FDI của Singapore, chúng tôi tin tưởng vào sự xuất sắc 
trong kinh doanh. Sự hiệu quả cùng lực lượng lao động lành nghề, đáng 
tin cậy là những phẩm chất và lợi thế của các công ty Singapore.

  - Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh với tư cách là Đối tác Dịch 
vụ Toàn cầu của Alibaba tại thị trường Singapore.

  - Đối tác Alibaba giàu kinh nghiệm, có kinh nghiệm vận động các 
dự án chính phủ ở Singapore - Đối tác.

  - Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp 3 sao được chứng 
nhận bởi Alibaba.com

  - VAS đã chấp thuận nhà cung cấp Alibaba.com cho Singapore, 
Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

  - Hỗ trợ thêm thông qua sự kiện kết hợp kinh doanh Ngoại tuyến/
Trực tuyến thường xuyên với Thương nhân Singapore.

sắc, thông minh, năng động có thể vươn đến thành công. Chúng tôi 
luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình và cùng nhau từng bước 
xây dựng tiến đến con đường thành công. Chúng tôi dám nghĩ lớn và 
làm việc chăm chỉ để không ngừng thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn và 
trở nên xuất sắc hơn trong các dịch vụ của mình mỗi ngày.

2.1. Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:
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STT DỊCH VỤ MÔ TẢ CHI TIẾT

1 Thiết kế minisite
Thiết kế cửa hàng điện tử của 
doanh nghiệp trên Alibaba.com để 
nhấn mạnh điểm khác biệt của bạn

2 Đăng sản phẩm
Tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn 
có chất lượng tin đăng cao

3 Quản lý tài khoản
Thuê ngoài tài khoản của bạn với 
chuyên gia nội bộ của chúng tôi

4 Digital Marketing
Tạo khách hàng tiềm năng với 
Digital Marketing tích hợp

5 Bảo trì tài khoản
Duy trì tài khoản của bạn tốt hơn với 
các chuyên gia nội bộ của chúng 
tôi để đạt được kết quả tốt hơn

6 Chụp ảnh sản phẩm
Chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp 
để giới thiệu sản phẩm độc đáo của 
doanh nghiệp

7 Cung cấp thị trường dữ 
liệu xuất khẩu

Nhận thông tin chi tiết về thị trường 
xuất khẩu với khách hàng tiềm năng 
và thông tin về đối thủ cạnh tranh

8 Giải pháp hỗ trợ tuyển 
dụng nhân sự

Chúng tôi giúp bạn thuê và đào tạo 
nhân sự thương mại điện tử

2.2. Các dịch vụ: 

2.2.1 Dịch vụ Alibaba.com:



 06 - Copyright © Innovative Hub 2021 . All Rights Reserved

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 2020

2.2.2 Dịch vụ Website:

Sở hữu một website chuyên nghiệp và thu hút sẽ là công cụ đắc lực 
giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút khách hàng. Chăm sóc website 
thường xuyên sẽ thúc đẩy khách hàng của bạn mua sản phẩm và dịch 
vụ của công ty bạn.

Innovative Hub cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ thiết kế website, 
với đội ngũ thiết kế web chuyên nghiệm chăm chút từ hình ảnh, nội dung 
đến chức năng và cách thức vận hành.

a. Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thiết kế website của 
Innovative Hub:

b. Những tiêu chí đánh giá một website chuyên nghiệp:

  - Tiết kiệm chi phí: Dịch vụ thiết kế website là dịch vụ đi kèm mà 
Innovative Hub cung cấp cho các khách hàng tham gia nền tảng 
Alibaba.com nhưng chưa có website riêng. Với gói dịch vụ thiết kế 
website này, quy trình thiết kế được vận hành bởi đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tính đồng bộ cao mang lại hiệu quả 
cao và tiết kiệm chi phí hết mức có thể cho doanh nghiệp.

  - Thời gian triển khai nhanh: Tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thiện website. Tăng khả năng tiếp cận khách hàng và xây dựng 
hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín hơn.

  - Tối ưu hóa dịch vụ SEO: Bố cục, cấu trúc trang được tối ưu trên 
mọi thiết bị giúp website có thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.

  - Tính thẩm mỹ cao: không chỉ đảm bảo tính bảo mật và tốc độ 
truy cập trang web, phần giao diện và nội dung cũng được tối ưu tối đa 
mang lại phần nhìn thu hút hơn cho website của bạn.

  - Tính tương tác cao, giữ chân khách hàng truy cập
  - Tăng doanh số, tiết kiệm thời gian, chi phí
 -  Bắt kịp các xu hướng và công nghệ mới
 -  Tốc độ tải trang nhanh
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2.2.3 Dịch vụ SEO:

Tăng nhận diện thương hiệu và phủ sóng thương hiệu cho doanh 
nghiệp của bạn với dịch vụ SEO từ Innovative Hub

Dịch vụ SEO bao gồm các phương pháp tối ưu và cải thiện, nâng 
cao chất lượng nội dung của website để có thứ hạng website cao hơn 
trên các công cụ tìm kiếm. Thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng nhận 
diện thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

Với các chiến lược SEO cụ thể và tổng thể của mình, Innovative Hub 
giúp website của doanh nghiệp phát triển toàn diện và tối ưu hơn về 
mặt nội dung, hình ảnh, …

Vì sao nên chọn dịch vụ SEO của Innovative Hub:

  Innovative Hub hiểu rõ khách hàng của chúng tôi cần gì và đang 
thiếu những gì. Và đây là những lỹ do mà doanh nghiệp nên lựa chọn 
dịch vụ SEO của chúng tôi:

  -  Chiến lược SEO bài bản từng lĩnh vực.
 -   Phương pháp cụ thể, an toàn, hiệu quả cao.
 -   Bắt kịp xu hướng, chi tiết, minh bạch.
 -  Nâng cao trải nghiệm người dùng.

 -  Thông tin sản phẩm, dịch vụ
 -  Giao diện, hình ảnh, màu sắc website bắt mắt, thu hút
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PHẦN 2: 
TỔNG QUAN VỀ 
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

1. Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
năm 2020:

Từ năm 1995, Việt Nam gia nhập các nước ASEAN và ngành thuỷ 
sản Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức nghề cá Đông Nam Á 
SEAFDEC, cùng với việc mở rộng thị trường xuất khẩu đã tạo điều kiện 
cho ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản có chiều hướng phát triển tốt. 
Chất lượng sản phẩm thuỷ sản không ngừng được nâng cao do các cơ 
sở chế biến ngày càng hiện đại, công nghiệp tiên tiến, quản lý theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

Được thiên nhiên ưu ái với hệ thống sông ngòi dày đặc và đường bờ 
biển dài 3260km, khu đặc quyền kinh tế với diện tích 1 triệu km vuông, với 
nhiều chủng loại thủy hải sản đa dạng, Việt Nam sở hữu rất nhiều tiềm 
năng và lợi thế trong phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng Thủy sản.

Theo Bộ NN&PTNT, sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát 
triển thủy sản đến năm 2020 cho thấy, trong giai đoạn 2010-2019 cơ cấu 
GDP ngành thủy sản trong toàn ngành nông nghiệp tăng từ 17,8% lên 
24,4%. Sản lượng thủy sản tăng từ 5,1 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn. Kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản tăng từ 5,0 tỷ USD lên tới 8,6 tỷ USD, tương ứng 1,7% 
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước và 20,8% kim ngạch xuất khẩu 
ngành nông nghiệp. Thủy sản giải quyết việc làm cho khoảng 3,9 triệu 
lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn; thu nhập của lao động thủy sản không ngừng được cải thiện...

Cùng Innovative Hub thống kê những số liệu trong xuất khẩu ngành 
Thủy sản trong năm 2020 vừa qua và so sánh sự phát triển của ngành 
thủy sản qua các năm và tầm nhìn về ngành xuất khẩu thủy sản trong 
những năm tới.
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Đến năm 2008, đã có 544 doanh nghiệp chế biến thủy sản quy mô 
công nghiệp, trong đó 410 cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu 
chuẩn ngành về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, 414 doanh nghiệp 
đã áp dụng các quy phạm GMP, SSOP, HACCP, ISO 14001..., đạt tiêu 
chuẩn sản xuất sạch hơn, được phép xuất khẩu sang các thị trường lớn 
như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga... Từ 18 doanh nghiệp 
năm 1999, đến nay đã có 269 doanh nghiệp chế biến được cấp phép 
xuất khẩu vào thị trường EU.

Bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp chế biến 
xuất khẩu thuỷ sản của tư nhân phát triển mạnh trong thời gian qua, 
nhiều doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân đã có giá trị kim 
ngạch xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu, một số doanh nghiệp chế biến xuất 
khẩu đã có kim ngạch xuất khẩu trên dưới 100 triệu USD mỗi năm. Sản 
phẩm thủy sản của Việt Nam đã có mặt và đứng vững trên 140 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường quan trọng như EU, Nhật 
Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nga.

Theo báo cáo của Bộ công thương năm 2020, thủy sản là một trong 
những nhóm ngành có cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện 
theo chiều hướng tích cực. Trong năm 2020, do ảnh hưởng nghiêm trọng 
của đại dịch COVID-19, xuất khẩu nhóm nông thủy sản ước giảm 2.5%. 
Việt Nam xuất siêu chủ yếu vào thị trường các nước phát triển có yêu 
cầu khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên sau 5 tháng 
thực thi Hiệp định EVFTA, xuất khẩu thủy sản đã có những chuyển biến 
tích cực tại thị trường EU. Kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, đến hết 
ngày 18 tháng 12 năm 2020, ngành thủy sản đã được cấp chứng nhận 
xuất xứ C/O để được hưởng ưu đãi.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thủy sản, 6 tháng đầu năm 2020, ước 
giá trị sản xuất thủy sản tăng 2.79%, tổng sản lượng ước đạt 3.86 triệu tấn 
(tăng 1.6% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó, sản lượng khai thác 1,88 
triệu tấn (tăng 1,4%), sản lượng nuôi trồng thủy sản 1,97 triệu tấn (tăng 
1,8%). So với chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng đạt 
99,1%; trong đó, sản lượng khai thác đạt 99,3%, sản lượng nuôi trồng đạt 
98,9%. Còn so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2020, tổng sản lượng thủy sản 
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So với 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2020, từ tháng 7.2020, đặc 
biệt là từ khi Việt Nam và Châu Âu (EU) ký Hiệp định thương mại tự do 
EVFTA và Hiệp định thương mại này được thực thi (1.8.2020), xuất khẩu 
thủy sản có sự khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Sau khi tăng 10% 
trong tháng 9, tăng 12% trong tháng 10 đạt mức đỉnh 919 triệu USD, xuất 
khẩu thủy sản tháng 11/2020 tiếp tục tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 
đạt 868 triệu USD. Đến tháng 12/2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 

đạt 45,1%; trong đó, sản lượng khai thác đạt 48,4%, sản lượng nuôi trồng 
đạt 42,4%; Giá trị kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước 3,56 tỷ USD, 
bằng 91,4% cùng kỳ năm ngoái và đạt 35,6% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản Việt Nam gặp nhiều 
khó khăn. Khủng hoảng nhất là vào quý 1 đầu năm 2020 khi dịch bệnh 
bùng phát, tỷ lệ được giao theo hợp đồng đã ký chỉ chiếm 30-50%. Kể từ 
tháng 4 khi dịch bệnh lan rộng, nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, giãn 
cách xã hội, hàng loạt khách yêu cầu hoãn giao hoặc hủy đơn hàng 
kéo theo các chuyến tàu bị trì hoãn hoặc hủy dó các hãng tàu cắt giảm 
chuyến, thay đổi lịch trình và cảng đến, nhập khẩu, thông quan hàng 
hóa ở các cảng biển gây ùn ứ container gây ra những tổn thất nặng 
nề. Trong quý II năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 5/2020 
đạt 41.81 triệu USD, tăng 4% so với tháng 4/2020 nhưng giản 15.9% so với 
cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất 
khẩu đạt trên 2.89 tỷ USD, giảm 9.2% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: Vasep
CƠ CẤU XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM THEO KHU VỰC 5T/2020
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ước đạt 180 nghìn tấn, trị giá 700 triệu USD, giảm 6,22% về lượng và giảm 
3,43% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam ước đạt 2,022 triệu tấn, trị giá 8,38 tỷ USD, giảm 4,04% về 
lượng và giảm 1,8% về trị giá so với năm 2019. Nhờ sự hồi phục trong 3 
tháng cuối năm, xuất khẩu thủy sản đến cuối tháng 11 chạm mức tương 
đương cùng kỳ năm 2019 là trên 7,8 tỷ USD. “Nhờ sự hồi phục trong 3 
tháng gần đây, xuất khẩu thủy sản đến cuối tháng 11.2020 đã chạm 
mức tương đương cùng kỳ năm 2019 là trên 7,8 tỉ USD. Dự báo xuất khẩu 
thủy sản cả năm 2020 sẽ đạt tương đương năm 2019 với 8,58 tỉ USD”- ông 
Trương Đình Hòe - Tổng thư ký VASEP cho biết.

Tuy gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu, ngành Thủy sản vẫn có 
những bước tiến vượt bậc trong 20 năm qua. Từ mức 550 triệu năm 1995 
đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm với mức tăng 
trưởng bình quân 15.6%/năm. Quá trình tăng trưởng này đã giúp Việt 
Nam trở thành một trong 5 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, giữ 
vai trò là nguồn cung cấp thủy sản toàn cầu. Đặc biệt trong tình hình 
dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta vẫn duy trì sản xuất 
và xuất khẩu ổn định, trở thành quốc gia có độ uy tín cao, từng bước 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến: “Việc ban hành Chiến lược 
phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là rất 
cần thiết” Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng giá trị sản 
xuất thủy sản đạt 3,0 - 4,0%/năm; tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong 
nước đạt 9,8 triệu tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 7,0 triệu 
tấn, sản lượng khai thác thủy sản 2,8 triệu tấn); giá trị kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản đạt 14 - 16 tỷ USD. Giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao 
động, có thu nhập bình quân đầu người lao động thủy sản tương đương 
thu nhập bình quân chung lao động cả nước... Tầm nhìn đến năm 2045, 
thủy sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ 
quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến; là trung tâm chế biến thủy sản 
sâu, thuộc nhóm ba nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản dẫn đầu thế 
giới. Giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và 
kinh tế biển, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm, bảo vệ 
quốc phòng an ninh chủ quyền biển, đảo của tổ quốc...
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