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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Biển Đông lại sắp có bão 

- Chính phủ có sẽ thu mua muối tạm trữ! 

- TPHCM:  tổ chức hội chợ tháng khuyến mãi 
2010 

CHÍNH SÁCH  

- Sẽ có ban điều hành xuất khẩu cá tra 

- Đào tạo về chống bán phá giá  

GIAO THƯƠNG 

- Giá Hồ tiêu tăng cao nhất trong 4 năm 

- Công bố thương hiệu sản phẩm gạo sạch 
Ngọc Đồng. 

- 7 tháng, xuất khẩu gạo đạt 1,586 tỷ USD 

               

 

Nhóm biên tập : 

Phòng truyền thông – Trung tâm 
thông tin PTNNNT - Viện Chính 

sách và chiến lược PTNNNT 
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Biển Đông lại sắp có 
bão   

  

Bản đồ dự báo đường đi của ATNĐ - (Nguồn: 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư)  

* 1 người chết, 27 người đang gặp nguy 

hiểm trên biển do bão số 1  

Bão số 1 vừa tan, một áp thấp nhiệt đới 

(ATNĐ) từ phía đông đảo Luzong 
(Philippines) lại đang thẳng tiến vào biển 
Đông và nhiều khả năng sẽ mạnh lên 
thành bão.  

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư 

cho biết, chiều qua 18.7, vị trí tâm ATNĐ ở 

trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzong 

(Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần 

tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Dự 

báo, trong 1 - 2 ngày tới, ATNĐ di chuyển 

theo hướng giữa tây và tây tây bắc, và có 

khả năng mạnh lên thành bão.  

Hôm nay 19.7, ATNĐ sẽ đi vào phía đông 

biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.  

Chịu ảnh hưởng của 

ATNĐ, vùng biển 

phía đông biển 

Đônggió sẽ mạnh dần 

lên cấp 6, cấp 7, giật 

cấp 8, cấp 9; biển 

động mạnh. Trung 

tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn T.Ư 

cảnh báo: tàu thuyền 

không di chuyển đến 

và cần thoát ra khỏi 

vùng có khả năng 

nguy hiểm, từ vĩ 

tuyến 14 trở lên phía 

bắc và từ kinh tuyến 

115 trở ra phía đông 

để đề phòng những 

bất trắc có thể xảy ra. 

Cùng ngày Ban chỉ 

đạo Phòng, chống lụt 

bão T.Ư đã có công 

điện yêu cầu các bộ, 

ngành liên quan và 

các tỉnh, thành phố 

ven biển từ Quảng 

Ninh đến Quảng Ngãi 

tổ chức thông báo kịp 

thời cho chủ phương 

tiện, tàu thuyền đang 

hoạt động trên biển 

biết thông tin về diễn 

biến của ATNĐ. 

Trước đó, theo Trung 

tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn T.Ư, 

chiều và tối 17.7, 

sau khi đi vào địa 

phận Hải Phòng - 

Thái Bình, đi sâu 

vào đất liền, bão số 

1 đã suy yếu thành 

vùng áp thấp và tan 

dần trên địa phận 

Tây Bắc. Bão số 1 

đã gây gió mạnh 

cấp 8, cấp 9, giật 

cấp 12, cấp 13 trên 

vịnh Bắc Bộ và các 

tỉnh từ Quảng Ninh 

đến Thái Bình; cấp 

5 đến cấp 7, giật 

cấp 10, cấp 11 ở 

các tỉnh phía đông 

Bắc Bộ. Ở bắc 

Trung Bộ và Bắc Bộ 

đã có mưa vừa, 

mưa to đến rất to 

với lượng mưa phổ 

biến từ 50 - 150 

mm, một số nơi xấp 

xỉ 200 mm như: Chi 

Nê (Hòa Bình) là 

175 mm, Nam Định: 

198 mm, Ba Đồn 

(Quảng Bình): 187 

mm...  

  Theo Thanh Niên 

Tin tức – Sự kiện 
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Chính phủ có sẽ thu mua muối tạm trữ! 
Chính phủ có chủ 
trương thu mua muối 
tạm trữ nhằm bình ổn 
giá, đảm bảo diêm 
dân sản xuất có lãi từ 
30-40% và hỗ trợ vốn 
cho vay phát triển sản 
xuất. 

Tuy nhiên, đã hơn 1 
tháng trôi qua, diêm 
dân Ninh Thuận vẫn 
chưa được hưởng lợi 
từ chủ trương này. . 
Phó giám đốc Sở 
Nông nghiệp  và Phát 
triển nông  

Diêm dân lao đao vì giá giảm. Ảnh: 
Internet 

 

thôn Ninh Thuận, ông 

Châu Thanh Long  cho 

biếtngành nông nghiệp 

tỉnh chỉ được biết chủ 

trương mua muối tạm trữ 

thông qua báo, đài chứ 

chưa nhận được văn bản 

cụ thể và chưa thấy 

doanh nghiệp được giao 

mua muối triển khai trên 

địa bàn tỉnh.  

                Theo Tuổi Trẻ 

TPHCM:  tổ chức hội chợ tháng khuyến mãi 2010  
TPHCM sẽ tổ chức Hội chợ 

tháng khuyến mãi 2010, kéo 

dài từ ngày 31-8 đến 5-9 tại 

Nhà thi đấu Thể dục Thể 

thao Phú Thọ. 

Theo ban tổ chức, hội chợ 

có quy mô khoảng 500 gian 

hàng, gồm các nhóm hàng 

chất lượng cao, có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng như dệt 

may thời trang, da giày, nông 

lâm thủy sản, thủ công mỹ 

nghệ, thực phẩm-đồ uống, 

điện-điện tử, cơ khí, nhựa, 

mỹ  

phẩm…  

Các doanh nghiệp kinh 

doanh trong tất cả lĩnh vực 

đều có thể đăng ký tham gia. 

Thời gian đăng ký đến hết 

ngày 15-8-2010. Doanh 

nghiệp đăng ký tham gia có 

thể truy cập vào trang 

www.thangkhuyenmai.vn để 

biết thêm chi tiết hoặc liên hệ 

với Trung tâm tư vấn và hỗ 

trợ doanh nghiệp công 

nghiệp TPHCM, số 163 Hai 

Bà Trưng, lầu 10. Phường 6 

quận 3. Số điện thoại: 

08.36011554 

 

 

Hội chợ tháng khuyến mãi 

được Sở Công Thương 

TPHCM và Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch TPHCM tổ 

chức định kỳ vào tháng 9 

hằng năm và đây là hội chợ 

lần thứ 5. 

Theo: Vov.vn
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 Sẽ có ban điều hành xuất khẩu cá tra  

 

Ông Dương Ngọc Minh 

Xuất khẩu cá tra 6 tháng cuối năm 

vẫn có nhiều bất ổn, nguy cơ giá xuất 

khẩu tiếp tục giảm ở các thị trường 

lớn như EU, Mỹ. Trước tình hình này, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn vừa qua đã có ý kiến chỉ đạo 

phải vận hành Hiệp hội cá tra ĐBSCL 

trong tháng 10 năm nay, đồng thời 

thành lập ban điều hành xuất khẩu cá 

tra sang một số thị trường như Mỹ, Ai 

Cập, Ukraina. TBKTSG Online đã có 

trao đổi với ông Dương Ngọc Minh, 

Trưởng ban điều hành xuất khẩu cá 

tra sang Nga về ý kiến này.  

TBKTSG Online: Một số báo đưa 

tin trong cuộc họp sơ kết xuất 

khẩu cá tra 6 tháng ở Cần Thơ có 

kiến nghị gấp rút thành lập Hiệp 

hội cá tra để can thiệp chuyện 

cạnh tranh phá giá giữa các doanh 

nghiệp xuất khẩu. Vấn đề là cách 

đây gần 1 năm, Hiệp hội cá tra 

ĐBSCL đã thành lập nhưng từ đó 

đến nay vẫn chưa thấy hoạt động?  

Ông Dương Ngọc Minh : Đúng là Hiệp hội cá tra 

ĐBSCL đã được thành lập từ tháng 9 năm ngoái, 

Nhưng mới chỉ có quyết định, còn tổ chức nhân sự 

và quản lý điều hành thì đến nay vẫn chưa xong. 

Trong thành phần hiệp hội mặc dù đã có bao gồm 

các phó chủ tịch chính là các lãnh đạo tỉnh gồm các 

ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND TP 

Cần Thơ, Huỳnh Thế Năng, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

An Giang… nhưng “người cầm trịch” tức chủ tịch 

hiệp hội thì vẫn chưa có.  

Riêng về điều hành xuất khẩu, Bộ trưởng Cao 

Đức Phát cũng vừa có chỉ đạo thành lập ban 

điều hành xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Ai Cập và 

Ukraina, hoạt động theo mô hình của ban điều hành 

xuất khẩu sang Nga vì ba thị trường này từng có 

nhiều bất ổn liên quan đến chất lượng cá gây ảnh 

hưởng đến uy tín của cá tra Việt Nam cũng như các 

doanh nghiệp cạnh tranh bán phá giá. 

- Có phải việc doanh nghiệp xuất khẩu cạnh 

tranh với nhau đã làm giá cá rớt trong thời gian 

qua, làm ảnh hưởng luôn giá thu mua cá ở 

ĐBSCL?  

Giá rớt vừa qua một phần do cung cầu. Ở thị 

trường châu Âu, khủng hoảng kinh tế đã làm giảm 

nhu cầu tiêu thụ, một phần do cạnh tranh giữa 

doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp tham gia 

xuất khẩu cá tra ngày càng đông, cạnh tranh gay 

gắt với nhau thì tất yếu giá bán phải giảm. Đó là lý 

do thực hiện phương án quản lý ban điều hành xuất 

khẩu sang Nga để áp dụng đối với ới các thị trường 

“có vấn đề” trước giờ như Mỹ, Ai Cập.  

Trước khi có ban điều hành, doanh nghiệp xuất  

Chính sách 
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khẩu sang thị trường Nga số 

lượng cá tra rất đáng kể, 

nhưng giá rất thấp, chất 

lượng lẫn hiệu quả đều 

không cao. Nhưng từ lúc có 

ban điều hành đứng ra điều 

phối, giá cá xuất khẩu qua 

Nga được đánh giá ổn định 

nhất trong các thị trường.  

Với việc nuôi cá tra ở 

ĐBSCL cũng vậy, vấn đề ở 

đây, không nên để cung 

vượt cầu, tự tạo ra áp lực 

nguyên liệu trong nước, 

chưa kể giá cám, khoai mì 

đều tăng, giá thành cao trong 

khi giá bán thấp, gây thiệt hại 

cho cả người nuôi lẫn doanh 

nghiệp.  

Nghề chế biến xuất khẩu cá 

tra không thể áp đặt chỉ tiêu 

để thực hiện mà phải do thị 

trưòng điều tiết, nhu cầu thị 

trường đến đâu thì lượng cá 

đáp ứng đến đó chứ không 

phải chạy theo chỉ tiêu không 

sát thực tế đôi khi còn gây 

thiệt hại kinh tế.  

Bộ Nông nghiệp vừa rồi cũng 

đã bỏ không áp đặt chỉ tiêu 

sản lượng 2 triệu tấn cá đến 

năm 2020 trong đề án phát 

triển sản xuất và tiêu thụ cá  

tra vùng ĐBSCL như được 

phê duyệt tháng 12 năm 

ngoái nữa. 

-Việc xây dựng ban điều 

hành xuất khẩu cá tra cho 

các thị trường đã tiến hành 

đến đâu, thưa ông?  

Trước mắt, tôi có trách 

nhiệm kết hợp với Hiệp hội 

Chế biến và xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam (Vasep) mời 

các doanh nghiệp xuất khẩu 

lớn vào ba thị trường này 

cùng làm việc và cùng thỏa 

thuận nguyên tắc để tháng 8 

tới trình cho bộ và Chính 

phủ. Nếu đã cam kết mà sau 

này doanh nghiệp xuất khẩu 

có hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh thì sẽ có biện 

pháp mạnh, có thể là cấm 

không cho xuất khẩu tiếp tục.

Theo TBKTS

Đào tạo về chống 
bán phá giá  

Từ ngày 9 đến 27-8, Cục 

Chế biến thương mại, nông

lâm thủy sản và nghề muối, 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với 

Dự án POSMA tổ chức 3  
 

khóa đào tạo tại Hải Phòng, 

Bình Định và Cần Thơ về 

chống bán phá giá.  

Đây là các khóa đào tạo 

nhằm giúp các doanh nghiệp 

nâng cao hiểu biết về các 

vấn đề liên quan đến Luật 

chống bán phá giá của WTO, 

EU, Mỹ và các biện pháp 

giảm nguy cơ bị kiện bán 

phá giá cũng như phương 

pháp đối phó khi các vụ kiện 

xảy ra để duy trì và phát triển 

bền vững thị trường xuất 

khẩu.  

Giảng viên là tiến sĩ 

Hambrey, Giám đốc Công ty 

tư vấn luật Hambrey và giáo 

sư Blandford, Đại học Penn 

State của Anh.  

Các doanh nghiệp tham gia 

tự lo đi lại và chỗ ở, dự án 

hỗ trợ ăn trưa, tài liệu. Chi 

tiết xin liên lạc Ban Quản lý 

dự án hợp phần POSMA - 

nhà A5 - số 10 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, Hà Nội, điện 

thoại: 04-

37710206/37710205; fax: 

04-37710204 gặp ông Đỗ 

Đức Bản, e-mail: 

doducban@gmail.com .Theo 
mard.gov.vn 
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Giá hồ tiêu tăng cao nhất trong 4 năm  
Theo Hiệp hội hồ tiêu Việt 
Nam, giá mua tiêu đen ở 
một vài địa phương đã lên 
đến 80.000 đồng/kg, cao 
nhất trong vòng 4 năm trở 
lại. 
Dự báo giá tiêu sẽ còn tiếp tục 

tăng trong thời gian tới khi 

lượng hồ tiêu của Việt Nam, 

quốc gia xuất khẩu tiêu lớn 

nhất thế giới, không còn 

nhiều. 

Ông Trần Đức Tụng, Chánh 

văn phòng Hiệp hội hồ tiêu 

Việt Nam, cho biết hiện nay 

giá tiêu đen loại tốt thu mua từ 

nhà vườn có nơi lên đến 

80.000 đồng/kg, tiêu trắng 

trên 100.000 đồng/kg, cao 

nhất trong 4 năm qua. “Giá hồ 

tiêu vẫn còn ở thế giằng co, 

nhưng đang có lợi cho nhà 

xuất khẩu vì sản lượng hồ tiêu 

thế giới không cao trong khi 

nhu cầu thì rất cao”, ông Tụng 

nói. 

Nguyên nhân khiến giá hồ tiêu 

tăng mạnh như vậy, theo ông 

Tụng là do cây tiêu chịu ảnh 

hưởng của thời tiết và sâu 

bệnh, bị mất mùa ở nhiều 

nước, trong đó có Việt Nam, 

Hồ tiêu tăng giá kỷ lục nhất trong 4 năm qua. 

 Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Brazil là những nước chiếm 

đến 80% sản lượng hồ tiêu toàn cầu. 

Theo thông tin của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, trong quí 1 

và quí 2 chỉ có Việt Nam và Ấn Độ cung cấp hồ tiêu cho thị 

trường thế giới. Malaysia và Indonesia từ tháng 8 trở đi 

mới thu hoạch, riêng Brazil phải đến cuối năm. Năng suất 

và sản lượng tiêu các quốc gia trên đều được dự báo có 

chiều hướng giảm, dẫn đến tình trạng cầu vượt cung và 

tiếp tục đẩy giá hồ tiêu lên cao. Theo Bộ Công Thương, 

năm nay sản lượng hồ tiêu trong nước ước đạt 90.000 tấn, 

giảm gần 20% so với năm trước (110,000 tấn), do ảnh 

hưởng thời tiết và sâu bệnh. Đặc biệt tình hình hạn hán ở 

Tây Nguyên vừa qua đã tác động mạnh đến chất lượng và 

sản lượng tiêu. Theo dự báo của các chuyên gia, giá hồ 

tiêu thế giới cũng như Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong 6 

tháng cuối năm, tuy nhiên, lượng hồ tiêu dự trữ trong 

doanh nghiệp và nhà vườn không còn nhiều.  (Theo TTO) 

 

 

Giao thương 
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Công bố thương hiệu sản phẩm gạo sạch Ngọc Đồng. 

Hợp tác xã (HTX) lúa-tôm Hòa Lời cho biết, 

HTX vừa được trao chứng nhận Global GAP 

(Thực hành nông nghiệp tốt tiêu chuẩn quốc 

tế) và công bố thương hiệu sản phẩm gạo 

sạch Ngọc Đồng. 

Đây là tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm 

vi toàn cầu nhằm chứng nhận cho quá trình 

kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt trong 

dây chuyền sản xuất, bắt đầu từ khâu thiết 

kế nông trại, qui trình kỹ thuật canh tác cho 

đến khâu thu hoạch, chế biến, tồn trữ được 

thực hiện nghiêm túc trong quá trình vận 

hành hệ thống quản lý chất lượng để chứng 

minh rằng sản phẩm đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

an toàn chất lượng và có thể truy xuất nguồn 

gốc.  

Ngoài ra, Ngọc Đồng còn được chế biến và 

đóng gói theo qui trình chế biến gạo an toàn 

HACCP và theo hệ thống quản lý ISO 

9001:2008 của Gentraco. 

Hệ thống các tiêu chuẩn này đảm bảo an 

toàn sức khỏe cho người sản xuất, người 

tiêu dùng và thân thiện với môi trường. 

Trong tương lai gần, sẽ có nhiều sản phẩm 

nông nghiệp tại ĐBSCL được sản xuất theo 

quy trình Global GAP với chất lượng cao sẽ 

làm giá trị sản phẩm gạo Việt Nam tăng lên 

và sẽ thâm nhập được nhiều thị trường khó 

tính./. 

 

 
 
 

7 tháng, xuất khẩu gạo đạt 1,586 tỷ USD 
 

Xuất khẩu gạo trong 16 ngày 

đầu tháng 7 đạt 254.628 tấn, 

trị giá 103,905 triệu USD. 

Như vậy, tính từ 1/1 đến 

16/7, Việt Nam đã xuất khẩu 

3.586.322 tấn gạo, đạt trị giá 

1,586 tỷ USD. 

Theo Hiệp hội lương thực 

Việt Nam ( VFA), thị trường 

lúa gạo đang có dấu hiệu ấm 

dần lên khi các địa phương  

tại ĐBSCL đồng loạt triển 

khai thu mua lúa, gạo tạm  

trữ. Cụ thể giá lúa và gạo 

nguyên liệu đều tăng từ 100-

200 đồng/kg. Loại lúa khô, 

dài, thương lái đang thu mua 

vào với giá 3.600 - 3.700 

đồng/kg, thậm chí 3.900 - 

4.10Giá gạo nguyên liệu loại 

1 hiện làm ra gạo 5% tấm 

hiện khoảng 5.450 – 5.550  

đ/kg, gạo nguyên liệu làm ra 

gạo 25% tấm là 5.350 – 

5.400 đ/kg tùy chất lượng và 

địa phương. Giá gạo thành 

phẩm 5% tấm không bao bì 

hiện khoảng 6.500 – 6.600 

đ/kg, gạo 15% tấm 6.250 – 

6.350 đ/kg và gạo 25% tấm 

khoảng 5.550 – 5.600 đ/kg. 

0 đồng/kg.  
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