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TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

 

Ngày 05/06/2019 vừa qua, chúng tôi mới nhận được thông tin về việc Ngài Darin 

LaHood, Nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) 

tiến hành điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với Tập đoàn Minh phú. Yêu cầu này 

được đưa ra dựa trên thông tin từ một thư điện tử tới Nghị sĩ LaHood, cáo buộc về việc Tập 

đoàn Thủy sản Minh Phú có khả năng đã nhập khẩu tôm đông lạnh từ Ấn Độ, chế biến ở mức 

tối thiểu và xuất sang thị trường Hoa Kỳ với xuất xứ tôm Việt Nam.  

Để tránh các hiểu lầm không đáng có về vấn đề nói trên, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

xin được chia sẻ như sau: 

1. Tới thời điểm này, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vẫn chưa chính thức nhận được 

bất kỳ thông tin hay yêu cầu nào từ CBP hay bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Hoa Kỳ liên 

quan đến cáo buộc và yêu cầu nói trên và hoạt động xuất khẩu tôm vào Mỹ của chúng tôi vẫn 

tiến hành thông quan bình thường. Theo như tư vấn từ Luật sư của Tập đoàn Thủy sản Minh 

Phú tại Hoa Kỳ, sau khi CBP nhận được các yêu cầu, cáo buộc từ các bên liên quan hoặc một 

cơ quan nhà nước khác, theo quy định tại Đạo luật về Bảo vệ và Thi Hành năm 2015 của Hoa 

Kỳ, CBP sẽ có 95 ngày để cân nhắc các thông tin liên quan đến cáo buộc trước khi tiến hành 

khởi xướng điều tra và sẽ ra thông báo về kết luận chỉ sau khi hoàn tất việc điều tra theo quy 

định. Như vậy, bức thư nói trên của Ngài Nghị sỹ LaHood chỉ đơn giản là một yêu cầu dựa 

trên cáo buộc từ một phía, chưa có bằng chứng và cũng không phải là một quyết định hay kết 
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luận của cơ quan nhà nước về vấn đề này. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ 

yêu cầu hay thông báo nào từ CBP cho thấy CBP đã quyết định khởi xướng điều tra. 

 2. Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là tập đoàn thủy sản lớn nhất Việt Nam và là một 

trong các nhà xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới với lịch sử phát triển gần 30 năm. Các sản 

phẩm của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia trên thế giới, 

tiêu biểu là Nhật Bản, Canada, Châu Âu, Hàn Quốc. Tập đoàn Thủy sản Minh Phú có hệ 

thống nhà máy sản xuất tôm đông lạnh nằm trong tốp 5 nhà sản xuất tôm đứng đầu khu vực 

Châu Á, với tổng công suất lên tới 90.000 tấn/năm. Tổng sản lượng xuất khẩu tôm năm 2018 

của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đạt trên 67.000 tấn (lượng xuất khẩu tôm vào thị trường 

Hoa Kỳ của Minh Phú chỉ chiếm dưới 40%), và tổng doanh thu đạt trên 750 triệu đô la Mỹ.  

Thực chất, Tập đoàn cũng sở hữu những vùng nuôi tôm tập trung lớn nhất Việt Nam tại Cà 

Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận (trại giống) với diện tích lên tới gần 1.400 

ha và sản lượng năm 2018 đạt tới hơn 12.000 tấn tôm. Minh Phú đang tiếp tục phát triển vùng 

nuôi và hợp tác, hỗ trợ với các hộ nông dân nuôi tôm để có thể chủ động hơn về nguyên liệu 

đầu vào. Trong hơn 5 năm qua, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cũng đã triển khai hợp tác với 

hàng ngàn hộ nông dân, các nhà cung cấp thức ăn...v.v... để phát triển chuỗi cung ứng từ 

giống – nuôi – chế biến. Bởi vậy, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tự tin rằng tập đoàn luôn đảm 

bảo đủ năng suất và số lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tập đoàn Thủy 

sản Minh phú cũng luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong nuôi, chế biến 

tôm và đã liên tục hợp tác, hỗ trợ hàng ngàn hộ nông dân phát triển nuôi tôm sạch và bền 

vững tại Đồng bằng Sông Cửu long. 
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3. Mặt khác, trong những năm trở lại đây, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã không 

ngừng phát triển, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, từng bước phát triển các kênh phân phối 

nội địa. Do vậy, thực tế là tỷ trọng tôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Tập đoàn đã giảm chứ 

không tăng, ví dụ như trong Quý I năm 2019, lượng tôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Minh 

phú chỉ đạt khoảng 33 % trên tổng lượng xuất khẩu, giảm so với tỷ trọng trên 41 % của năm 

2015. Sự suy giảm này chứng tỏ rằng cho dù năm 2016 Minh Phú đã được bỏ lệnh áp thuế 

chống phá giá nhưng Minh Phú không hề đẩy mạnh xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ mà vẫn 

tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt thị trường Châu Âu và các nước lân cận.  

4. Về vấn đề sử dụng tôm nhập khẩu, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú không phủ nhận 

việc chúng tôi có nhập khẩu từ Ấn Độ với một tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng nguyên liệu để 

bổ sung nguyên liệu chế biến nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tôm nguyên liệu tại Việt Nam, ổn 

định công việc và thu nhập cho người lao động  tại từng thời điểm do lượng thu hoạch tôm 

nguyên liệu có tính mùa vụ và phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết và các yếu tố tự nhiên khác. 

Thực tế, theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, lượng tôm nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ chiếm một tỷ 

trọng nhỏ (khoảng 10%) trong tổng lượng tôm đầu vào sản xuất của Minh Phú. Cần lưu ý 

rằng, không chỉ trong lĩnh vực chế biến thủy sản, mà trong rất nhiều lĩnh vực khác, việc nhập 

khẩu nguyên liệu đầu vào để bổ sung cho sự thiếu hụt nguyên liệu trong nước là một việc hết 

sức bình thường, phổ biến và hoàn toàn không vi phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. 

5. Thực tế, bắt đầu từ năm 2004, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã trải qua hơn 10 năm 

tham gia điều tra chống phá giá do Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành đối với tôm đông lạnh 

từ Việt Nam. Chúng tôi luôn được đánh giá là doanh nghiệp hợp tác đầy đủ và có hệ thống 

lưu trữ báo cáo số liệu chi tiết tốt được Bộ Thương mại Hoa Kỳ chấp nhận. Hơn nữa, với tư 
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cách là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hàng đầu tại Việt Nam và có sản phẩm được trên 50 

nước trên thế giới chấp nhận, hệ thống sản xuất của Minh Phú luôn được kiểm soát chặt chẽ 

và được kiểm tra thường xuyên bởi các cơ quan cấp chứng nhận quốc tế, các cơ quan chuyên 

môn, hải quan từ nhiều quốc gia trên thế giới. Từ kinh nghiệm đó, Tập đoàn Thủy sản Minh 

Phú vô cùng thận trọng trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại Hoa Kỳ, Việt Nam 

hay bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi xuất khẩu sản phẩm.  

6. Trong bối cảnh đó, dù CBP có khởi xướng điều tra hay không thì Tập đoàn Thủy 

sản Minh Phú cũng hoàn toàn tự tin rằng Tập đoàn đã luôn nỗ lực trong việc tuân thủ pháp 

luật Hoa Kỳ, cũng như quy định của WTO và chúng tôi sử dụng tôm nhập khẩu từ Ấn Độ 

không phải vì mục đích nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế chống bán phá giá áp dụng cho sản 

phẩm tôm Ấn Độ. Tập đoàn chỉ nhập khẩu tôm từ Ấn Độ để đáp ứng sự gia tăng trong nhu 

cầu tôm chế biến từ các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ và ổn định đời sống cho người lao 

động trong những thời điểm nguồn cung trong nước thiếu hụt. Trong mọi trường hợp, Minh 

Phú luôn thực thi hệ thống kiểm soát hiệu quả nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề 

xuất xứ sản phẩm. Do vậy, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tin rằng bất kỳ cuộc điều tra nào 

của CBP sẽ chỉ dẫn tới kết luận là Minh Phú hoàn toàn không vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. 

Hơn nữa, trong mọi trường hợp, Minh Phú luôn có nguồn cung ứng tôm nguyên liệu phong 

phú và việc không tiếp tục sử dụng tôm nguyên liệu từ Ấn độ sẽ không gây ảnh hưởng gì tới 

hoạt động sản xuất, xuất khẩu của chúng tôi.  

 

 


