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BÁO CÁO 

Kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành cá Tra nguyên liệu  

đợt II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 3417/VP-KT ngày 31/7/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá 

thành cá Tra nguyên liệu; 

Ngày 19/8/2021, Sở Tài chính có Công văn số 3521/STC-GCS gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các huyện Long Phú, huyện Cù Lao Dung và huyện Kế Sách đề nghị triển khai 

thực hiện công tác điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất và tính giá thành 

cá Tra nguyên liệu đợt II năm 2021. Kết quả như sau: 

I. Số phiếu điều tra: 

Tổng số phiếu điều tra là 39 phiếu được chia cho 03 huyện, gồm: 

1. Huyện Long Phú: 03 phiếu (Thị trấn Đại Ngãi). 

2. Huyện Cù Lao Dung: 08 phiếu (Xã An Thạnh I). 

3. Huyện Kế Sách: 28 phiếu (Xã An Lạc Tây; xã Phong Nẫm; xã Nhơn Mỹ 

và xã Kế An). 

II. Kết quả điều tra của huyện  

1. Huyện Long Phú 

Tổng chi phí sản xuất bình quân 6.986.540.665 đồng/ha; năng suất bình 

quân đạt 283 tấn/ha; giá thành sản xuất bình quân 24.687 đồng/kg; giá bán 22.333 

đồng/kg; tổng doanh thu bình quân 6.320.239.000 đồng/ha; lỗ bình quân 

666.301.665 đồng/ha. 

2. Huyện Kế Sách 

Tổng chi phí sản xuất bình quân 5.985.197.432 đồng/ha; năng suất bình 

quân đạt 283,7 tấn/ha; giá thành sản xuất bình quân 21.097 đồng/kg; giá bán 

20.047 đồng/kg; tổng doanh thu bình quân 5.687.333.900 đồng/ha; lỗ bình quân 

297.863.532 đồng/ha. 

3. Huyện Cù Lao Dung 

Tổng chi phí sản xuất bình quân 4.872.475.000 đồng/ha; năng suất bình 

quân đạt 231 tấn/ha; giá thành sản xuất bình quân 21.093 đồng/kg; giá bán 23.000 

đồng/kg; tổng doanh thu bình quân 5.313.000.000 đồng/ha; lãi bình quân 

440.525.000 đồng/ha. 
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III. Kết quả điều tra bình quân của tỉnh: 

1. Tổng chi phí sản xuất bình quân: 5.948.071.032 đồng/ha 

2. Năng suất bình quân: 265,9 tấn/ha 

3. Giá thành sản xuất bình quân: 22.370 đồng/kg 

4. Giá bán bình quân: 21.793,33 đồng/kg 

5. Tổng doanh thu bình quân: 5.794.847.333 đồng/ha 

6. Lợi nhuận bình quân: lỗ bình quân 153.223.699 đồng/ha  

(Đính kèm Phụ lục) 

IV. So sánh kết quả đợt này với kết quả cùng kỳ của năm trước 

1. Tổng chi phí sản xuất bình quân đạt: 5.948.071.032 đồng/ha cao hơn 

cùng kỳ năm trước 412.002.879 đồng/1ha (5.948.071.032 đồng/ha - 

5.536.068.153 đồng/ha); tương ứng tăng 7,44% 

 2. Năng suất bình quân đạt 265,9 tấn/ha cao hơn cùng kỳ năm trước 9,029 

tấn/ha (265,9 tấn/ha – 256,871 tấn/ha); tương ứng tăng 3,51% 

 3. Giá thành sản xuất bình quân 22.370 đồng/kg cao hơn cùng kỳ năm 

trước 784 đồng/kg (22.344 đồng/kg  - 21.560 đồng/kg); tương ứng tăng 3,64% 

4. Giá bán bình quân 21.793,33 đồng/kg cao hơn cùng kỳ năm trước 

1.694,33 đồng/kg (21.793,33 đồng/kg – 20.099 đồng/kg); tương ứng tăng 8,43%. 

5. Tổng doanh thu bình quân 5.794.847.333 đồng/ha cao hơn cùng kỳ năm 

trước 765.915.232 đồng/ha (5.794.847.333 đồng/ha – 5.028.932.101 đồng/ha); 

tương ứng tăng 15,23%. 

6. Lợi nhuận bình quân: Lỗ 153.223.699 đồng/ha (cùng kỳ năm trước lỗ 

507.136.052 đồng/ha). 

V. Nguyên nhân kết quả 

Từ kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành bình quân trên địa bàn tỉnh 

và so sánh với kết quả cùng kỳ năm trước cho thấy: 

Chi phí sản xuất bình quân 01 ha nuôi cá Tra nguyên liệu tăng 7,44%, giá 

thành sản xuất bình quân tăng 3,64% nông dân nuôi cá Tra bị lỗ. Tuy nhiên, do 

năng suất bình quân tăng 3,51% và giá bán bình quân 01 kg sản phẩm tăng 8,43% 

nên đã giảm lỗ; so cùng kỳ năm trước người nông dân giảm lỗ 353.912.353 

đồng/ha.  

Mặt khác, từ kết quả điều tra, khảo sát cho thấy việc thả nuôi cá Tra trên 

địa bàn huyện Kế Sách và huyện Long Phú không đạt hiệu quả (Huyện Kế Sách 

lỗ 277.383.708 đồng/ha; Huyện Long Phú lỗ 666.301.665 đồng/ha). Riêng huyện 

Cù Lao Dung mặc dù năng suất thấp hơn các huyện khác nhưng chi phí sản xuất 

bình quân thấp và bán được giá cao nên lợi nhuận thu về bình quân đạt cao.  

VI. Kiến nghị 

Qua báo cáo nhận thấy nghề nuôi cá Tra đang gặp khó khăn, giá thu mua 

cá Tra nguyên liệu ngày càng giảm, người nuôi cá Tra sẽ gặp khó khăn trong  
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việc đầu tư nuôi cá Tra nguyên liệu; Vì vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quan tâm có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người nuôi cá 

Tra để đảm bảo phát triển ổn định ngành này. 

Mặt khác, người dân cần lưu ý ngoài việc quan tâm kỹ năng, kỹ thuật trong 

nuôi thủy sản cần phải quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh trong quá trình nuôi và 

chi phí trong thời điểm thu hoạch. Bên cạnh đó cần chọn vùng nuôi cũng như thời 

điểm thả nuôi thích hợp. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành cá Tra 

nguyên liệu đợt II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- Hiệp hội cá Tra Việt Nam; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Ban Giám đốc ; 

- Lưu: VP, GCS (02).    
                                                                                    

KT.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                                        

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vĩnh Tùng  
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