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HƯỚNG DẪN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ANH QUỐC  

THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH UKVFTA 

Trình bày:  Ông Vũ Việt Thành  

     Vụ thị trường Châu Âu-Châu Mỹ, Bộ CT 

----------------------- 

1. Thông tin chung thị trường Anh quốc 

VƯƠNG QUỐC LIÊN HIỆP ANH VÀ BẮC AI-LEN (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland) 

Thành viên của: CoE, EEA, G20, G8, IMF, NATO, OECD, UN, OSCE 

Kinh tế 2020: GDP 2020: 2.638 tỷ USD, giảm 11,3% so với 2019, thứ 5 thế giới. Đây 

là mức sụt giảm lớn nhất tại UK trong vòng 300 năm qua. Dự báo kinh tế 2021 sẽ phục hồi 

nhờ vắc xin Covid-19 nhưng phải đến 2022 mới có thể đạt mức trước đại dịch (2019).  

GDP đầu người: 39.229 USD, thứ 21 thế giới 

Các ngành vận chuyển hành khách, du lịch, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ ghi nhận sự 

sụt giảm mạnh do chịu tác động trực tiếp của các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch 

bệnh; 

Tiêu dùng cá nhân giảm tới 23,1%, đầu tư cho kinh doanh giảm tới 10,6%;  

Các công ty lớn đã cắt giảm tổng cộng khoảng 100 ngàn việc làm do ảnh hưởng trực 

tiếp của dịch Covid-19. Khoảng 24% lực lượng lao động phải xin trợ cấp nghỉ việc do nơi làm 

việc của họ phải đóng cửa tạm thời để phòng chống dịch bệnh lây lan theo lệnh của Chính phủ.  

Tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng tới 7,3%; số lượng người thất nghiệp tăng thêm khoảng 1,7 triệu 

trong khu vực kinh tế tư nhân  trong Quí 4 năm 2020; 

Thâm hụt ngân sách lên tới 17,7% GDP.  

Cơ cấu nền kinh tế: Dịch vụ 80% GDP 

GDP theo phương pháp chi tiêu: tiêu dùng của hộ gia đình, đầu tư của doanh 

nghiệp, chi tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ và xuất khẩu ròng. 

2. Quan hệ thương mại đầu tư VN -Anh 

2.1 Tình hình XNK Việt Nam và Anh 

https://countryeconomy.com/countries/groups/council-europe
https://countryeconomy.com/countries/groups/european-economic-area
https://countryeconomy.com/countries/groups/g20
https://countryeconomy.com/countries/groups/g8
https://countryeconomy.com/countries/groups/imf
https://countryeconomy.com/countries/groups/nato
https://countryeconomy.com/countries/groups/oecd
https://countryeconomy.com/countries/groups/united-nations
https://countryeconomy.com/countries/groups/osce
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Kim ngạch Xuất nhập khẩu năm 2020 : 

Chỉ tiêu Năm 2020 (USD) Năm 2019 (USD) Tăng trưởng (%) 

Xuất khẩu 4.954.901.572 5.756.534.346 -13,9% 

Nhập khẩu 687.353.501 857.401.564 -19,8% 

Xuất nhập khẩu 5.639.255.073 6.614.999.130 -14,8% 

Thặng dư TM 4.267.548.071 4.899.132.782 -12,9% 

Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu sụt giảm là do kinh tế Anh suy thoái, nhu cầu tiêu 

dùng giảm, chi phí thuê vỏ containers và cước vận chuyển tăng dưới tác động  đại dịch 

Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam giãn tiến độ giao hàng . 

Nhu cầu thị trường UK giảm mạnh nhất đối với các sản phẩm không thiết yếu như đồ 

gỗ, đồ may mặc, giày dép, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí nội thất, đồ dùng du lịch. Dự 

báo xu hướng giảm này sẽ còn tiếp tục cho đến khi dịch bệnh kết thúc do tâm lý lo lắng của 

người tiêu dùng và số lượng người thất nghiệp tăng. Đây là một trong những nguyên nhân 

chính khiến xuất khẩu của Việt Nam sang UK giảm đáng kể trong năm 2020.  

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang UK 

Nhóm hàng Giá trị XK năm 

2020 (USD) 

Tăng 

trưởng (%) 

Tỉ trọng trong 

cơ cấu XK 

(%) 

Hàng thủy sản 344.896.283 23,05 6,96 

Hàng rau quả 11.597.093 36,87 0,23 

Hạt điều 92.176.232 -16,8 1,86 

Cà phê 48.248.036 -39,02 0,97 

Hạt tiêu 16.487.006 2,79 0,33 

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 29.881.997 8,07 0,6 

Sản phẩm từ chất dẻo 112.127.260 0,98 2,26 

Cao su 2.712.535 -25,83 0,05 

Sản phẩm từ cao su 31.398.063 70,13 0,63 

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 87.905.007 -16,33 1,77 

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 25.736.886 4,38 0,52 

Gỗ và sản phẩm gỗ 229.280.260 -26,46 4,63 

Giấy và các sản phẩm từ giấy 7.580.119 -5,5 0,15 

Xơ, sợi dệt các loại 19.234.590 7,2 0,39 
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Hàng dệt, may 555.667.525 -28,53 11,21 

Giày dép các loại 498.859.651 -20,66 10,07 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 20.591.605 6,05 0,42 

Sản phẩm gốm, sứ 29.578.007 14,23 0,59 

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 3.381.401 -13,39 0,07 

Sắt thép các loại 35.885.141 46,98 0,72 

Sản phẩm từ sắt thép 39.890.012 -41,73 0,81 

Kim loại thường khác và sản phẩm 30.772.906 -26,73 0,62 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện 

329.362.579 9,1 6,65 

Điện thoại các loại và linh kiện 1.382.341.537 -30,42 27,89 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 

khác 

535.461.897 -77,53 10,81 

Dây điện và dây cáp điện 14.685.459 -22,36 0,29 

Phương tiện vận tải và phụ tùng 91.319.991 -28,17 1,84 

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 105.257.915 16,25 2,12 

Hàng hóa khác 222.584.579 2,42 4,49 

Cơ cấu hàng nhập khẩu của Việt Nam từ UK 

Nhóm hàng Giá trị NK năm 

2020 (USD) 

Tăng 

trưởng (%) 

Tỉ trọng 

trong cơ 

cấu NK 

(%) 

Hàng thủy sản 17.786.824 -16,5 2,59 

Thức ăn gia súc và nguyên liệu 1.277.433 26,5 0,19 

Nguyên phụ liệu thuốc lá 86.335 -125,4 0,01 

Hóa chất 4.860.804 13,8 0,71 

Sản phẩm hóa chất 53.915.744 6,2 7,84 

Nguyên phụ liệu dược phẩm 4.251.411 -30,2 0,62 

Dược phẩm 79.133.498 -30,9 11,51 

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu 13.688.681 -25,2 1,99 

Chất dẻo nguyên liệu 12.086.055 7,6 1,76 

Sản phẩm từ chất dẻo 14.465.582 -13,4 2,1 
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Hiện nay, dư địa hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước còn rất lớn, khi giá 

trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh chỉ chiếm khoảng 0,88% tổng nhập 

khẩu của Vương quốc Anh và giá trị hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam mới chiếm 0,17% 

giá trị hàng hóa Anh xuất khẩu ra thế giới. Mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia mang 

tính bổ sung thay vì cạnh tranh. 

2.2 Đầu tư 

Trong lĩnh vực đầu tư, Vương quốc Anh có 400 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt 

Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, đứng thứ 16 trong số 137 quốc gia và vùng 

lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô đầu tư của nhà đầu tư Anh vào Việt Nam 

chưa phản ánh đúng tiềm năng của Anh - một trong 5 nước đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế 

giới (khoảng 300 tỉ USD), đồng thời cũng là nước thu hút đầu tư từ bên ngoài lớn nhất thế 

giới. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 9 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 11,5 triệu 

USD tại Anh.  

Ngoài ra, hai nước còn có nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái 

tạo, tiết kiệm năng lượng đang được triển khai và đạt hiệu quả tốt. 

3. Một số ngành hàng tiềm năng và quy định NK 

3.1 Thuế giá trị gia tăng 

Hầu hết hàng hóa nhập khẩu đều phải chịu thuế VAT. Hiện nước Anh có 3 mức thuế: 

mức thuế tiêu chuẩn 20%, mức thuế đã được miễn trừ 5% và mức thuế 0%. 

Cao su 1.427.293 -24,5 0,21 

Sản phẩm từ cao su 3.818.923 -7,0 0,56 

Vải các loại 7.620.968 -48,4 1,11 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 23.883.444 21,6 3,47 

Sắt thép các loại 652.464 -83,2 0,09 

Sản phẩm từ sắt thép 13.167.711 -42,3 1,92 

Kim loại thường khác 2.077.915 -70,9 0,3 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 19.024.911 -10,1 2,77 

Điện thoại các loại và linh kiện 1.248.168 68,3 0,18 

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 7.345.633 14,1 1,07 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 209.289.955 -16,5 30,45 

Ô tô nguyên chiếc các loại 31.184.631 -15,2 4,54 

Phương tiện vận tải khác và phụ tùng 23.580.043 -27,4 3,43 

Hàng hóa khác 141.479.076 -1,9 20,58 
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Những mặt hàng được miễn giảm thuế là nguyên nhiên liệu nội địa, các sản phẩm tiết 

kiệm nhiên liệu, các sản phẩm vệ sinh phụ nữ hay ghế trông trong ô tô cho trẻ em. 

Mức thuế 0% được áp dụng cho các mặt hàng như giày dép và quần áo trẻ em, các 

phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra cũng có những sản phẩm không chịu sự ảnh 

hưởng của thuế VAT như bảo hiểm, giáo dục, đào tạo, các hoạt động gây quỹ từ thiện hay 

các ấn phẩm thường niên cho các thành viên trong các tổ chức. Bán, thuê các tòa nhà, khu 

đất thương mại cũng không bị thuế VAT chi phối. 

Thuế VAT được xác định dựa vào tổng giá trị hàng hóa, chi phí bảo hiểm, vận chuyển 

cộng them tổng thuế thu nhập phải trả. Tại Anh, nếu nhà nhập khẩu dùng CFSP (Customs 

Freight Simplified Procedures) thì hàng hóa nhập khẩu sẽ được thông quan nhanh hơn ở biên 

giới. 

Những sản phẩm chịu thuế suất 0% thì không bị đánh thuế vào sản phẩm cuối cùng hoặc 

nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra sản phẩm đó. Những sản phẩm được miễn thuế thì không 

phải chịu thuế VAT trên sản phẩm cuối cùng bán cho người tiêu dùng. Nhưng trong trường 

hợp này, các doanh nghiệp này vẫn phải chịu thuế VAT trên nguyên liệu đầu vào của sản 

phẩm đó. 

3.2 Quy định quản lý xuất nhập khẩu 

Các mặt hàng cấm nhập khẩu 

- Ma túy 

- Chất nổ, vũ khí tấn công, thuốc xịt tự vệ 

- Động vật mắc bệnh dại, các bệnh của động vật và các vi rút bệnh dại 

- Máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng 

- Động vật, chim, gia súc, phôi động vật 

- Xác động vật hoặc các sản phẩm làm từ xác động vật 

- Ong và mật ong 

- Chất CFCs 

- Các chất hủy hoại tầng ozon 

- Các sản phẩm từ cá heo 
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- Lông động vật và len 

- Máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng 

Các mặt hàng hạn chế nhập khẩu 

Việc nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ sữa và động vật cho mục đích tiêu dùng bị 

cấm trừ khi có chứng thực của cơ quan thú y thuộc nước xuất khẩu đi kèm. Sữa, thức ăn cho 

trẻ sơ sinh và các loại thực phẩm đặc biệt dùng cho y tế có thể được nhập khẩu với điều kiện 

là sản phẩn đó không cần giữ lạnh trước khi mở ra dùng hay sản phẩm đó phải đóng gói bằng 

nhãn hiệu phù hợp để bán lẻ và bao bì của sản phẩm không bị hư hỏng. 

Các sản phẩm súng đạn, chất nổ cũng bị hạn chế nhập khẩu vào Anh trừ khi có giấy 

phép đặc biệt. 

Một số thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc thực vật cũng bị hạn chế nếu chúng: 

- Bị sâu bệnh 

- Không thuộc sở hữu của người chính xuất khẩu 

- Không được trồng ở EU 

3.3 Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Anh được đánh giá là khá phức tạp và là một thách thức 

cho các doanh nghiệp nếu muốn nhập khẩu hàng hóa vào thị trường này. Đăc biệt, đối với 

các mặt hàng: động thực vật, dược phẩm, hàng dệt may, hóa chất và vũ khí, các doanh 

nghiệp nước ngoài cần có giấy phép, giấy chứng nhận nếu muốn nhập khẩu những mặt hàng 

này vào thị trường Anh. 

Những năm gần đây, quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của Anh cũng có nhiều thay đổi. 

Nếu như phương pháp cũ chỉ yêu cầu chỉ thị về kỹ thuật và chi tiết về sản phẩm thì hiện nay 

Anh còn quy định thêm về yêu cầu an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng 

(áp dụng cho các sản phẩm gia đình). Ngoài ra, các sản phẩm muốn nhập khẩu vào thị trường 

Anh còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn hài hòa (Harmonized standards) 

được quy định bởi Ủy ban Châu Âu – EC (European Commission). 

3.4 Các quy định về dán nhãn hàng hóa  

Nước Anh yêu cầu hàng hóa phải có nhãn mác thể hiện nguồn gốc, cân nặng, kích 

thước và thành phần cấu tạo của sản phẩm để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Nhãn mác hay 

nhãn hiệu phải gắn với bất cứ một mặt hàng nào đem ra bán lẻ. Nếu như sản phẩm không thể 
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gắn hay đóng dấu nhãn mác thì những thông tin về hàng hóa phải được ghi trên phiếu đóng 

gói đi kèm sản phẩm hoặc ghi trên một tờ riêng giới thiệu về sản phẩm. Mặc dù đơn vị mét 

vẫn được dung để đo kích thước và khối lượng hàng hóa nhưng việc sử dụng nhãn mác với 

cả đơn vị đo bằng mét và đơn vị đo tiêu chuẩn vẫn được cho phép sử dụng ở Anh. 

Những sản phẩm không có xuất xứ Châu Âu và không được tự do lưu chuyển tại 

Châu Âu phải tuân theo những tiêu chuẩn về bao gói và nhãn mác. Những sản phẩm thức ăn 

dành cho người và động vật mà có chứa chất GM (Gennetically modified) phải được đóng 

nhãn mác một cách thích hợp. Để biết thêm thông tin về các quy định về bao gói và nhãn 

mác có thể vào Website của Cơ quan về tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm của Anh (UK 

Food Standard Agency). 

4. Xu hướng tiêu dùng: 

An toàn là trên hết: yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm phải bắt nguồn ngay từ thức ăn 

chăn nuôi, quá trình nuôi ở các trang trại và đến khâu chế biến, đóng gói, phân phối sản 

phẩm. Các sản phẩm đưa ra thị trường cần cung cấp đầy đủ thông tin về nơi sản xuất, nguồn 

nguyên liệu, quá trình sản xuất chính... 

Organic: tăng trưởng 4,5% trong năm 2019. Quy mô thị trường có thể mở rộng đạt 

tới 2,5 tỷ Bảng trong năm nay. Nguồn gốc hữu cơ trở thành một xu hướng được yêu thích và 

được xem là xu hướng bền vững do có lợi với sức khỏe và môi trường. Ngoài thực phẩm 

hữu cơ, những năm gần đây, mỹ phẩm organic có nguồn gốc tự nhiên cũng đang rất được 

người tiêu dùng Anh quan tâm. 

Việt Nam có rất nhiều ưu thế để phát triển mỹ phẩm organic với sự phong phú các 

loại nguyên liệu tự nhiên và kể cả kinh nghiệm lâu đời của việc kết hợp nguyên liệu tự nhiên 

trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Việc nhãn hiệu mỹ phẩm organic Việt Nam lên kệ 

siêu thị tại Anh có thể là bước đi đầu tiên mở ra rất nhiều cơ hội ở phía trước với dòng sản 

phẩm này nói chung tại thị trường châu Âu. 

Sản phẩm hàng hóa đặc biệt là các sản phẩm organic để vào được thị trường Anh hay 

các nước châu Âu đòi hỏi phải đáp ứng được rất nhiều tiêu chuẩn ngặt nghèo nhưng cơ hội 

đổi lại thì chắc chắn không nhỏ. Tại thị trường Anh, giá các sản phẩm organic có thể cao 

hơn 30 - 50% so với sản phẩm thường. Quan trọng nữa là thời điểm này vẫn được xem mới 

chỉ là giai đoạn bắt đầu cho một xu hướng organic lâu dài và bền vững. 

5. Truy xuất nguồn gốc:  

Hiện nay, nông sản Việt Nam vẫn còn khiếm khuyết trong việc truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm. Trong khi đó, hầu hết các công ty phân phối, bán lẻ trên thế giới đều có những 

thông tin để người mua dễ dàng truy xuất xem sản phẩm họ đang sử dụng nuôi trồng, sản 
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xuất ở đâu, được vận chuyển thế nào... Người tiêu dùng thường ít lựa chọn những sản phẩm 

không rõ nguồn gốc. 

Mặt khác, các thực phẩm xuất khẩu phải đạt yêu cầu về dư lượng chất kháng sinh 

gây hại tối thiểu Một trong các điều kiện để xuất khẩu chính là sản phẩm phải được chứng 

nhận bởi một đơn vị chuyên xét nghiệm thứ ba độc lập với nhà phân phối. 

Về tiêu chuẩn môi trường:  Sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường, không 

gây ô nhiễm khi tiêu hủy đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho tất cả các mặt hàng bày bán tại 

EU lẫn một số nước phát triển khác. Loại bao bì xốp mà DN Việt thường sử dụng chỉ còn 

được chấp nhận tại một vài nước đang hoặc chưa phát triển. 

Về tiêu chuẩn của người tiêu dùng:  Người tiêu dùng đang bày tỏ thái độ rõ ràng hơn 

với trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp. Người dân sẵn lòng mua một sản phẩm 

có giá cao hơn 20% nếu doanh nghiệp đó thực hiện tốt CSR. Ngược lại, họ từ chối sử dụng 

các sản phẩm của các công ty gây hại cho môi trường, xã hội. 

Trước sức ép của người tiêu dùng, các doanh nghiệp nước ngoài đã đẩy khái niệm 

CSR lên một mức cao hơn. Không chỉ bảo vệ môi trường, sử dụng lao động đúng tuổi mà 

doanh nghiệp còn phải đảm bảo "thương mại công bằng", tức là trích một phần lợi nhuận 

để hỗ trợ cho một cộng đồng yếu thế nhất định phát triển. 

6. Xu hướng trong thời gian tới: 

- Dân số già:  Dân số bị lão hóa sẽ kéo theo nhu cầu tìm kiếm các thực phẩm có lợi 

cho sức khỏe tăng cao, thay cho mối quan tâm hàng đầu là giá cả như hiện tại. 

- Tăng số lượng phụ nữ làm việc: Điều này đồng nghĩa họ sẽ không có thời gian nấu 

ăn. Đây là lý do chính thúc đẩy thị trường thực phẩm chế biến sẵn gia tăng. 

- Đa dạng về dân số: cộng đồng Á – Phi nhiều, đặc sản, nông sản 

- Nhu cầu các sản phẩm mới lạ: hoa quả nhiệt đới, đồ gỗ… Cần xem xét đến khẩu vị 

và thời gian mùa vụ. 

- Giảm chi tiêu sản phẩm k thiết yếu: Tuy nhiên, ngoài những sản phẩm có nhu cầu 

giảm nêu trên thì nhu cầu nông sản thực phẩm, sản phẩm điện tử (máy tính, thiết bị internet), 

đồ vệ sinh, đồ bảo hộ cá nhân, thiết bị y tế (máy thở, máy lọc máu), dụng cụ xét nghiệm, đồ 

bảo hộ bệnh viện (găng tay nitrate, khẩu trang, quần áo cho nhân viên y tế và bệnh nhân) lại 

gia tăng. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội thị trường mới này 

nếu sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn luật định của UK. 

7. Các ngành hàng: 
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7.1 Dệt may 

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của UK năm 2019 từ EU là 8,95 tỷ USD, từ 

các nước ngoài EU là 18,58 tỷ USD1, như vậy, tổng kim ngạch NK hàng dệt may của thị 

trường này là 27,53 tỷ USD. Do đó, tổng lượng xuất khẩu hàng dệt may của VN vào Anh 

mới chiếm 2,8% trong năm 2019. 

Theo báo cáo của World Integrated Trade Solution, các quốc gia xuất khẩu chính 

hàng dệt may vào UK năm 2018 là: Trung Quốc: 6,75 tỷ USD (20,5%); Bangladesh: 3,54 tỷ 

USD (10,77%); Thổ Nhĩ Kỳ: 2,39 tỷ USD (7,28%); Italia: 2,05 tỷ USD (6,21%); Ấn Độ: 

1,98 tỷ USD (6,01%); Đức: 1,88 tỷ USD (5,71%); Hà Lan: 1,74 tỷ USD (5,29%); Pakistan: 

1,35 tỷ USD (4,09%); Pháp: 1,29 tỷ USD (3,92%); Bỉ: 1,28 tỷ USD (3,88%). 

Tương tự như EVFTA, với UKVFTA, 100% các mặt hàng dệt may của Việt Nam sẽ 

được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa tám năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. EU sẽ 

xóa bỏ thuế quan với 77,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sau năm năm và 22,7% kim 

ngạch còn lại sẽ được xóa bỏ sau bảy năm. 

Ngoại trừ hàng dệt may từ các quốc gia thuộc EU sẽ không phải chịu thuế quan theo 

thỏa thuận hậu Brexit vào ngày 24/12 vừa qua, các quốc gia cạnh tranh với Việt Nam ngoài 

khối EU là Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan hiện đều chưa có khả năng ký FTA 

song phương với UK trong thời gian tới. Bangladesh hiện được hưởng thuế suất 0% đối với 

dệt may theo Chính sách Thuế Toàn cầu của VQ Anh (UKGT) dành cho nhóm các quốc gia 

kém phát triển. Pakistan cũng được hưởng mức thuế suất tương tự do nằm trong nhóm 

Khuôn khổ Nâng cao. 

Hiện chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mới đạt được FTA với UK và bắt đầu áp dụng tạm thời như 

trường hợp của Việt Nam. 

Qua so sánh, có thể thấy dư địa của ngành dệt may tại thị trường UK hiện còn rất 

nhiều. Mặc dù Bangladesh, Pakistan hay cả Campuchia (được hưởng EBA) cũng được 

hưởng các ưu đãi về thuế tương tự Việt Nam, nhưng chất lượng sản phẩm, nhân công khó có 

thể so sánh với hàng của ta. 

Bên cạnh đó, những cam kết về cộng gộp đối với nguyên liệu vải từ Hàn Quốc và EU 

sẽ giúp doanh nghiệp dệt may của VN mở rộng nguồn cung nguyên liệu về dài hạn để tận 

dụng ưu đãi, tránh bị lệ thuộc vào một số thị trường nhất định. 

7.2  Giày dép 

                                                           
1 Nguồn: UKTradeInfo 
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Tổng kim ngạch nhập khẩu giày dép của UK năm 2019 từ EU là 3,79 tỷ USD, từ các 

nước ngoài EU là 3,13 tỷ USD2, như vậy, tổng kim ngạch NK giày dép của thị trường này là 

7,75 tỷ USD. Do đó, tổng lượng xuất khẩu giày dép của VN vào Anh chiếm 9,1% trong năm 

2019, đứng thứ 5 trong các nước xuất khẩu giày dép vào UK. 

Theo báo cáo của World Integrated Trade Solution, các quốc gia xuất khẩu chính giày 

dép vào UK năm 2018, ngoài Việt Nam là: Trung Quốc: 2,09 tỷ USD (26,95%); Italia: 844 

triệu USD (10,9%); Hà Lan: 780 triệu USD (10,06%); Đức: 720 triệu USD (9,3%); Việt 

Nam: 640 triệu USD (8,26%); Bỉ: 570 triệu USD (7,36%); Pháp: 402 triệu USD (5,19%); 

Indonesia: 298 triệu USD (3,84%); Tây Ban Nha: 213 triệu USD (2,75%); Ấn Độ: 310 triệu 

USD (4,01%). 

Ngay khi UKVFTA có hiệu lực, thuế suất đối với sản phẩm túi, ví, cặp, va li, giày bảo 

hộ và giày thể thao sẽ lập tức về 0%, trong khi giày dép da sẽ giảm từ mức MFN thong 

thường về 0% theo lộ trình 3 - 7 năm. 

Ngoài các quốc gia thuộc EU, các đối thủ chính của Việt Nam là Trung Quốc và 

Indonesia đều chưa có FTA với UK. Trong đó, hiện Indonesia đang phải chịu mức thuế quan 

với nhiều loại mặt hàng giày dép từ 4,5 -11,9%. 

Với UKVFTA, thị phần ngành giày dép của Việt Nam tại thị trường UK hoàn toàn có 

thể mở rộng hơn con số 9,1% trong năm 2019, khi các quốc gia gia công hàng đầu thế giới 

như Trung Quốc, Ấn Độ đều đang phải chịu mức thuế suất cao hơn Việt Nam và chưa thấy 

có dấu hiệu đàm phán FTA với UK trong thời gian sớm. 

Do vậy, việc suy giảm lượng xuất khẩu của cả hai ngành hàng nói trên vào UK trong 

thời gian qua có thể được phục hồi phần nào theo hiệu ứng của UKVFTA trong thời gian tới. 

7.3 Hàng thủy sản 

Tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của UK năm 2019 là 4.42 tỷ USD3. Do đó, tổng 

lượng xuất khẩu thủy sản của VN vào Anh chiếm 6,3% trong năm 2019. 

Các quốc gia xuất khẩu thủy sản chính sang UK là Iceland, Trung Quốc, Đức, Đan 

Mạch, Đảo Faroe, Thụy Điển, Na uy, Việt Nam, Canada, Ấn Độ. 

Các mặt hàng từ các quốc gia xuất khẩu thủy sản chính sang UK thuộc EU là cá hồi, 

cá tuyết, cá ngừ. Đây đều không phải là các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam. Nếu chỉ so 

sánh các sản phẩm có thế mạnh của ta (tôm, cá da trơn…), thì các đối thủ cạnh tranh chính 

của Việt Nam trong lĩnh vực này là: Trung Quốc, Ecuador, Ấn Độ. 
                                                           
2 Nguồn: UKTradeInfo 
3 Nguồn: Seafish.org 



11 
 

Với UKVFTA, thuế nhập khẩu hầu hết tôm nguyên liệu (tươi, đông lạnh, ướp lạnh) 

nhập khẩu vào UK được giảm từ mức thuế cơ bản 10-20% xuống 0% ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực. Các nhóm hàng có lợi thế sớm nhất trong nhóm thủy, hải sản là tôm và một số loại 

cá da trơn (cá tra). Sản phẩm cá ngừ cũng được hưởng TRQ là 1.566 tấn, surimi là 68 tấn. 

Trong các ngành hàng mà Việt Nam có thế mạnh kể trên, đối thủ chính là Trung 

Quốc, Ecuador. Trong đó, Ecuador đã có FTA với UK thông qua FTA UK-Andean countries 

(Colombia, Ecuador, Peru), tuy nhiên nước này không có sản phẩm thủy sản được hưởng 

TRQ; còn Trung Quốc hiện phải chịu thuế suất từ 12-18% với sản phẩm tôm và từ 6-12% 

với một số sản phẩm cá. 

Đối với một số sản phẩm thủy sản có thế mạnh của VN như tôm, mực, cá ngừ… 

ngoài tác dụng về giảm thuế, Hiệp định còn tạo ra lợi thế đáng kể cho sản phẩm của ta khi so 

sánh với các đối thủ như Trung Quốc, Ấn Độ, Ecuador. Qua đó hoàn toàn có thể tăng thị 

phần đối với các ngành này. 

Với ngành hàng cá tra, việc giảm sản lượng xuất khẩu tương tự như với thị trường 

EU27, đòi hỏi doanh nghiệp phải  chú trọng hơn nữa vào đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn 

về lao động và môi trường, các vấn đề lien quan tới phát triển bền vững. 

7.4 Gỗ và các sản phẩm từ gỗ 

Tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của UK năm 2019 từ EU là 4,11 

tỷ USD, từ các nước ngoài EU là 3,31 tỷ USD4, như vậy, tổng kim ngạch NK gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ của thị trường này là 7,42 tỷ USD. Do đó, tổng lượng xuất khẩu gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ của VN vào Anh chiếm 4,2% trong năm 2019, là quốc gia xuất khẩu gỗ và sản 

phẩm từ gỗ nhiều thứ 6 vào Vương quốc Anh. 

Theo báo cáo của World Integrated Trade Solution, các quốc gia xuất khẩu chính gỗ 

và các sản phẩm từ gỗ vào UK năm 2018 là: Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thuy Điển, Phần 

Lan, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Ba Lan, Italia. 

Với UKVFTA, nhiều mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam có thuế suất về 

0% trong vòng 5 năm tới (gỗ nguyên liệu hiện có thuế suất từ 2-10%). 

Các quốc gia có kim ngạch nhập khẩu sản phẩm này vào UK chủ yếu là các nước 

thuộc EU, do vậy mức độ khác biệt về thuế so sánh với Việt Nam là không lớn. 

                                                           
4 Nguồn: UKTradeInfo 
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Các cam kết về giảm thuế của UKVFTA đối với sản phẩm gỗ từ Việt Nam khó tạo 

sức bật ngay lập tức cho ngành hàng này, do đa phần các sản phẩm gỗ xuất khẩu của ta đã 

nằm trong nhóm có mức thuế bằng 0% trước khi EVFTA và UKVFTA có hiệu lực.  

Do vậy, việc kỳ vọng tăng trưởng mạnh từ ngành nào thông qua UKVFTA là khó khả 

thi, nếu chỉ xét riêng về lĩnh vực cắt giảm thuế. Bên cạnh đó, cũng như dệt may và da giày 

trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu và hạn chế tối đa mua sắm các sản phẩm không thiết yếu 

trong bối cảnh dịch COVID-19, có thể tiên đoán ngành hàng gỗ sẽ tiếp tục tăng trưởng âm. 

7.5 Rau quả 

Tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của UK năm 2019 từ EU là 5,95 tỷ USD, từ các 

nước ngoài EU là 4,70 tỷ USD5, như vậy, tổng kim ngạch NK rau quả của thị trường này là 

10,65 tỷ USD. Do đó, tổng lượng xuất khẩu rau quả của VN vào Anh mới chiếm thị phần rất 

nhỏ 0,08% trong năm 2019. 

Theo UN Comtrade Database, các quốc gia xuất khẩu chính rau quả vào UK năm 

2019 là: Tây Ban Nha: 20,5%; Hà Lan: 12,2%; Nam Phi: 5,9%; Đức: 5,9%; Pháp: 3,5%.  

Nếu chỉ xét các quốc gia nhiệt đới có một số sản phẩm rau quả mũi nhọn tương tự với 

Việt Nam, có thể kể đến các nước: Colombia: 2,3%; Brazil: 1,7%; Ecuador: 0,68%; Thái 

Lan: 0,14%; Phillipines: 0,14%; Malaysia: 0,09%. 

Hiệp định UKVFTA có hiệu lực ngay lập tức xóa bỏ 94% trong tổng số 547 dòng 

thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả, trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt 

Nam như vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dứa dưa. 

So sánh với các quốc gia nhiệt đới có cơ cấu mặt hàng rau quả cạnh tranh trực tiếp với 

Việt Nam tại thị trường UK, có thể thấy:  

- Nam Phi: Hiện đã có FTA với UK thông qua Hiệp định Đối tác thương mại giữa 

Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi và Mozambique (SACUM) và UK đã được phê 

chuẩn toàn bộ. Mặt hàng rau quả từ Nam Phi được hưởng ưu đãi thuế quan ở mức độ cao, 

cũng như nước này có lượng TRQ rất lớn, tuy nhiên đa phần chỉ dành cho hoa quả không 

phải nhiệt đới (dâu tây, nước cam đông lạnh, nước táo). Duy chỉ có hoa quả nhiệt đới đóng 

hộp (HS:091824) có lượng TRQ là 999 tấn, được tăng thêm 19 tấn hàng năm. 

- Colombia: đã có FTA với UK thông qua FTA UK-Andean countries (Colombia, 

Ecuador, Peru), TRQ được cấp không có sản phẩm rau quả. 

                                                           
5 Nguồn: UKTradeInfo 
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- Ecuador: đã có FTA với UK thông qua FTA UK-Andean countries (Colombia, 

Ecuador, Peru), TRQ được cấp chỉ có tỏi (27 tấn/năm), nấm (5 tấn) đều thấp hơn lượng ưu 

đãi dành cho VN trong UKVFTA. 

- Brazil, Thái Lan, Malaysia: chưa có FTA với UK. Thuế suất cơ sở đa phần trên 10%. 

- Philippines: chưa có FTA nhưng được hưởng thuế 0 do nằm trong nhóm Khuôn khổ 

Nâng cao, nhưng đa phần vẫn phải trả thuế quan tuyệt đối từ 3,5-20 GBP/100kg. 

Như vậy có thể thấy, rau quả, nhất là hoa quả nhiệt đới còn dư địa rất lớn và có thể 

được coi là 1 trong những ngành hàng thuận lợi nhất để tăng kim ngạch xuất khẩu vào UK 

trong thời gian tới. 

Các quốc gia xuất khẩu hoa quả chính vào UK là các nước EU, có cơ cấu mặt hàng 

không cạnh tranh với sản phẩm của ta. Trong khi đó, các nước xuất khẩu hoa quả nhiệt đới 

khác đa phần không được hưởng cơ chế ưu đãi như của VN trong UKVFTA. Rõ ràng, câu 

chuyện tăng kim ngạch và chiếm lĩnh hơn nữa thị phần ngành hàng này của VN không còn 

nằm ở câu chuyện về thuế, mà liên quan đến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, quy trình canh 

tác đạt chuẩn, tiếp cận thị hiếu, nắm rõ thời điểm xuất khẩu… 

7.6 Cà phê 

Theo thống kê của UN Comtrade Database, tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê của UK 

năm 2019 là 1,06 tỷ USD. Thống kê của cơ quan này đối với lượng xuất khẩu cà phê của VN 

vào UK cao hơn thống kê của Tổng cục Hải quan, là 115,39 triệu USD, chiếm 10,9% thị 

phần và đứng ở vị trí thứ 4, sau Pháp (14,95%); Đức (12,8%); Brazil (11,2%). Đồng thời cao 

hơn một số quốc gia canh tác và xuất khẩu cà phê lớn khác như: Colombia (5,2%); Honduras 

(3,9%)… 

Các sản phẩm cà phê của Việt Nam bao gồm chưa rang, đã rang, các loại cà phê chế 

biến trong UKVFTA sẽ được xóa bỏ hoàn toàn thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Đồng thời, UK cam kết bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cà phê Việt Nam.  

- Brazil: cà phê thô (0%), cà phê đã qua chế biến (6-8%). 

- Honduras: đã có FTA với UK thông qua FTA UK-Trung Mỹ. Tuy nhiên không đề 

cập đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cà phê Honduras. 

- Colombia: đã có FTA với UK thông qua FTA UK-Andean countries (Colombia, 

Ecuador, Peru). 
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Như vậy có thể thấy, còn nhiều dư địa xuất khẩu vào UK, tuy không nhiều như hoa 

quả. Lợi thế cạnh tranh về thuế so với Brazil là tương đối lớn. 

7.7 Gạo 

Theo thống kê của UN Comtrade Database, năm 2019, tổng lượng gạo nhập khẩu của 

UK là hơn 671 ngàn tấn, trị giá 531,1 triệu USD (chiếm 2,4% tổng lượng gạo nhập khẩu của 

cả thế giới – đứng vị trí thứ 9). 

Các quốc gia xuất khẩu gạo chính sang thị trường UK bao gồm: Ấn Độ (khoảng 

22%), Pakistan (11%), Tây Ban Nha (11%), Italia (10,9%), Thái Lan (9,2%), Hà Lan (7%)… 

Việt Nam xuất khẩu gần 1.719 tấn, trị giá 1,296 triệu USD sang thị trường bạn. Sản lượng 

gạo của Việt Nam xuất sang UK hiện chỉ chiếm 0,2% quy mô thị trường, đứng thứ 22 trong 

danh sách các quốc gia xuất khẩu gạo sang UK. 

Theo cam kết tại UKVFTA, UK dành cho Việt Nam tổng hạn ngạch miễn thuế là 

13.358 tấn/năm (bao gồm: 3.356 tấn gạo chưa xay xát, 5.001 tấn gạo xay xát và 5.001 tấn 

gạo thơm). Các sản phẩm gạo thơm muốn được hưởng ưu đãi miễn thuế theo hạn ngạch phải 

thuộc các loại sau: Hoa nhài 85; ST 5, ST 20; Nang Hoa 9 (NàngHoa 9); VD 20; RVT; OM 

4900; OM 5451, và Tai nguyen Cho Dao (Tài nguyên Chợ Đào). Mức hạn ngạch nói trên sẽ 

được hai nước khởi động rà soát sau 3 năm kể từ ngày UKVFTA có hiệu lực. 

Các quốc gia có loại gạo cạnh tranh chính với gạo Việt Nam là Thái Lan (chưa có 

FTA), Ấn Độ (chưa có FTA, không có TRQ), Pakistan (không được hưởng TRQ dành cho 

nhóm nước Khuôn khổ Nâng cao đối với gạo). 

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang UK được miễn thuế trong hạn ngạch là một lợi thế 

cạnh tranh lớn so với gạo từ nhiều nước khác hiện không được hưởng TRQ và phải chịu mức 

thuế suất tuyệt đối theo UKGT. Có thể khẳng định gạo VN có nhiều dư địa phát triển tại thị 

trường UK. 

Tuy nhiên, để có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh nói trên, gạo Việt Nam phải đạt chất 

lượng cao, giá thành cạnh tranh và phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phẩm cấp, giống lúa, 

cũng như các giấy chứng nhận như Global GAP, Hazard Analysis, HACCAP, ISO và các 

tiêu chuẩn ngặt nghèo khác như đảm bảo quyền của người lao động trong quá trình sản xuất 

theo quy định trong UKVFTA. 

Nếu gạo ngon Việt Nam có thể bán lẻ tại Anh quốc với giá dưới 20 Bảng/bao 10 kg 

thì sẽ có thêm nhiều người tiêu dùng mua gạo Việt thay cho gạo Thái.     

Gạo Việt Nam tại UK được bán chủ yếu tại các siêu thị của người Việt, người Hoa và 

người Thái dưới các thương hiệu : Longdan, Golden Lotus, Buffalo (của Longdan 
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Supermarket) , Green Dragon (của Westmill UK) và Red Ant (của MediFood ).  Sản phẩm 

mang thương hiệu của nhà phân phối mà không mang thương hiệu của nhà sản xuất là một 

trong những tập quán kinh doanh thông thường tại UK được Luật pháp cho phép. Phần lớn 

gạo Việt Nam tại UK mang thương hiệu của nhà phân phối chứ không mang thương hiệu của 

vùng trồng lúa hay thương hiệu của nhà xuất khẩu  là vì nhà xuất khẩu chưa làm thương hiệu 

hoặc nhà phân phối sở tại cho rằng thương hiệu riêng của họ có hiệu quả marketing hơn 

thương hiệu của nhà xuất khẩu Việt Nam nhất là khi thương hiệu Việt Nam không được 

người tiêu dùng sở tại biết đến./. 

 

 

 


