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Tóm tắt:

Các cam kết tiêu chuẩn cao trong EVFTA theo lộ trình sau ký kết là khoảng 
90% thuế đánh vào thuỷ sản xuất khẩu sẽ giảm về 0% trong 3-4 năm, đưa EU 
trở thành thị trường nhập khẩu thuỷ sản lớn thứ hai của VN. Tuy nhiên, thuế 

giảm về 0% sẽ khiến hàng rào kỹ thuật và phi thuế quan sẽ tăng lên, và không phải doanh 
nghiệp nào cũng tận dụng đươc lợi ích này. Trong hơn 97% DNNVV tại VN, khoảng một 
nửa trong số đó thừa nhận rằng năng lực cạnh tranh nội tại còn yếu kém, đồng thời 1/3 
các doanh nghiệp biết rằng cần đối mặt với các thách thức và điều chỉnh dây chuyền sản 
xuất kinh doanh để tận dụng các cơ hội mà EVFTA mang lại. Nhằm khắc phục những 
cản trở mà các DNNVV đang gặp phải, bài viết đề xuất mô hình chuỗi cung ứng bền 
vững SHEEVN để nâng cao năng lực nội tại của DNNVV xuất khẩu nói riêng và ngành 
thủy sản nói chung theo hướng bền vững đạt tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng hiệu quả lợi 
ích hiệp định EVFTA mang lại.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng bền vững, Hiệp định EVFTA, Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (DNNVV).

Abstract:
The high-standard commitments expressed in EVFTA according to the roadmap after 

signing is about 90% of the tax lines on exported aquatic products will decrease to 0% in 
3-4 years, making the EU become the second-largest market that imports aquatic goods 
from Vietnam. However, also when the tax is reduced to 0%, technical and non-tariff 
barriers will increase, but so far, not all businesses can utilize this benefit. Especially 
in more than 97% of small and medium enterprises (SMEs) in Vietnam, about half of 
them admit that their internal competitiveness is still weak, concurrently, one-third 
of businesses know that it is necessary to face challenges and adjust their production 
and business lines to take advantage of the opportunities that EVFTA brings. With the 
desire to overcome the obstacles that SMEs are facing, this paper proposes a sustainable 
supply chain model named SHEEVN to improve the internal capacity of export SMEs 
in particular and the aquatic industry in general in a sustainable direction to meet 
international standards; thereby effectively taking advantage of the benefits brought by 
the EVFTA agreement.
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