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TIN TỨC – SỰ  KIỆN 

- Tháng 7 chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội tăng nhẹ 
0,25%  

- Xuất khẩu 50.000 cá chép cảnh sang Mỹ  
- “Đã đến lúc việt Nam ngừng chính sách kích thích 

kinh tế” 

- Tiếp tục nhập siêu gần 690 triệu USD  
- Nông dân Cần Giờ    “đòi” Vedan  32 tỷ 

- Mất cân đối cung, cầu ngoại tệ, chỉ là tin đồn 
 

CHÍNH SÁCH  

- Kiến nghị dùng tiền gửi của kho bạc cho nông 
dân vay 

- Các giải pháp xây dựng NÔNG THÔN MỚI 

GIAO THƯƠNG 

- Mua lúa tạm trữ: Lấn cấn đủ bề 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 
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Tháng 7 chỉ số giá 
tiêu dùng tại Hà Nội 
tăng nhẹ 0,25%  
 

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, 

chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 

7 của Hà Nội tăng nhẹ ở mức 

0,25% so với tháng trước, 

song tăng tới 8,43% so cùng kỳ 

năm ngoái 

Theo đánh giá của các chuyên 

gia, trong tháng 7, ngoại trừ 

nhóm hàng giao thông giảm 

nhẹ ở mức 1,06% và nhóm 

hàng bưu chính viễn thông vẫn 

giữ nguyên, 9 nhóm hàng còn 

lại đều tăng so tháng trước.  

Dẫn đầu là 2 nhóm: hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống; đồ uống và 

thuốc lá, với mức tăng 0,60%. 

Tăng ở mức xấp xỉ với 2 nhóm 

hàng trên là nhóm hàng thiết bị 

và đồ dùng gia đình với mức 

tăng 0,56%.  Nhóm hàng còn 

lại (6 nhóm) có mức tăng dao 

động từ 0,5 đến 0,20%. 

Cũng theo phân tích của các 

chuyên gia, vừa qua, Bộ Xây 

dựng yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc kiểm soát chặt chẽ hệ 

thống phân phối sản phẩm vật 

liệu xây dựng để ngăn chặn 

đầu cơ, tham gia bình ổn thị 

trường, nhất là đối với mặt 

hàng thiết yếu như xi măng, sắt 

thép... Chính vì vậy đã khiến 

nhóm hàng nhà ở, điện nước, 

chất đốt và vật liệu xây dựng 

tăng không đáng kể (tăng 

0,08%)./.  Theo TTXVN. 

Xuất khẩu 50.000 cá 
chép cảnh sang Mỹ  
 

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ 

Nông nghiệp TP HCM cho biết, 

xuất khẩu cá cảnh sang thị 

trường Mỹ đã thuận lợi và mới 

đây cơ sở cá cảnh Châu Tống 

của thành phố vừa xuất được 

lô cá chép cảnh sang Mỹ thành 

công.  

Thời gian qua, phía Mỹ siết 

chặt kiểm soát cá cảnh nhập 

vào nước này, trong đó có quy 

định nghiêm ngặt về kiểm tra  

virus gây bệnh xuất 

huyết (virus mùa Xuân) 

nên các đơn vị xuất 

khẩu cá cảnh của Việt 

Nam gặp nhiều khó 

khăn. 

Cơ sở cá cảnh Châu 

Tống của TP HCM đã 

phải trải qua hơn 2 năm 

để thực hiện các quy 

trình kiểm tra nghiêm 

ngặt về thú y cũng như 

nuôi trồng do cơ quan 

chức năng giám sát. Kế 

hoạch xuất khẩu 50.000 

cá chép cảnh sang thị 

trường Mỹ trong năm 

nay của cơ sở Châu 

Tống sẽ có khả năng 

thành công.( Theo 
NLĐO) 

Ngân hàng Phát triển châu Á: 

“Đã đến lúc việt 
Nam ngừng chính 
sách kích thích kinh 
tế” 

“Tại Việt Nam, việc 

ngừng chính sách kích 

thích kinh tế có thể cần 

được khởi động sớm” - 

báo cáo Theo dõi kinh 

tế châu Á của ADB ra 

ngày 20-7 khuyến cáo. 

(TTO) 

Tin tức – Sự kiện 
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Tiếp tục nhập siêu gần 690 
triệu USD  
 
Số liệu Hải quan 

cho thấy, Việt 

Nam tiếp tục 

nhập siêu với 

mức thâm hụt 

gần 690 triệu 

USD. Tính từ đầu năm đến ngày 15/7, cả nước 

đã nhập siêu 6,99 tỷ USD.  

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam 

trong nửa đầu tháng 7/2010 vẫn tiếp tục ở trạng 

thái nhập siêu với mức thâm hụt là gần 690 triệu 

USD. 

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7, nhập siêu của 

cả nước là 6,99 tỷ USD, bằng 19,8% tổng kim 

ngạch xuất khẩu. 

Theo số liệu thống kê Hải quan, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 7 đạt 6,13 tỷ 

USD. 

Trong đó, xuất khẩu đạt  2,72 tỷ USD và nhập 

khẩu 3,41 tỷ USD. So với nửa cuối tháng 6, xuất 

khẩu giảm 17,7% (tương ứng giảm gần 585 

triệu USD), nhập khẩu giảm 3,8% . 

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2009, tính từ đầu 

năm đến hết ngày 15/7/2010, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 23,6%, đạt 

77,41 tỷ USD. 

Trong 15 ngày đầu tháng 7, chỉ có 2 nhóm hàng 

có trị giá xuất khẩu tăng trên 20 triệu USD so 

với kỳ 2 của tháng 6 là gạo tăng 31 triệu USD, 

hàng dệt may tăng 23,4 triệu  

USD. Còn lại hầu hết các nhóm hàng 

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam lại có 

kim ngạch giảm so với kỳ 2 tháng 

6/2010.  

Cụ thể, đá quý và kim loại quý là mặt 

hàng có kim ngạch giảm mạnh nhất với 

tốc độ giảm là 98%, tương ứng với giảm 

301 triệu USD về kim ngạch. Đứng thứ 

hai là dầu thô có lượng xuất khẩu giảm 

tới 42%, tương ứng với giảm 215.000 tấn 

về lượng và giảm 131,8 triệu USD về trị 

giá. Tiếp theo là các mặt hàng như: máy 

vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 

27,9 triệu USD, sắt thép giảm 22,5 triệu 

USD, thủy sản: giảm 19,1 triệu USD, giày 

dép: giảm 18,1 triệu USD,… 

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/7, 

kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 35,21 

tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 

trước (tương ứng tăng 5,41 tỷ USD). 

Số liệu thống kê của Hải quan cũng cho 

thấy, trong 15 ngày đầu tháng 7, kim 

ngạch nhập khẩu giảm 3,8% so với kỳ 2 

tháng 6 (tương ứng giảm 136 triệu USD). 

Những nhóm hàng có kim ngạch nhập 

khẩu giảm mạnh so với 15 ngày cuối 

tháng 6 là sắt thép giảm 62 triệu USD, 

phương tiện vận tải giảm 26 triệu USD, 

máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 

giảm gần 22 triệu USD, thức ăn gia súc & 

nguyên liệu giảm 17 triệu USD,… 

Thống kê từ đầu năm đến hết 15/7, kim 

ngạch nhập khẩu của Việt Nam là 42,2 tỷ 

USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ 2009, 

tương ứng tăng 9,35 tỷ USD./.  

    Thanh Hà (VOV)
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TPHCM: 

Khoanh vùng chặn dịch 
tai xanh 
TPHCM đã khoanh vùng tiếp 

nhận heo từ các tỉnh có dịch heo 

tai xanh đang bùng phát như 

Tiền Giang, Long An. Cụ thể, 

heo từ các tỉnh nói trên chỉ được 

tập trung về các cơ sở giết mổ 

tại các quận huyện Bình Tân, 

Hóc Môn, Nhà Bè.  

CPI giảm 0.09% 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 

7 của TPHCM giảm 0,09% so 

với tháng trước, theo thông tin 

vừa được Cục Thống kê 

TPHCM công bố.  

Theo Cục Thống kê TPHCM, với 

việc giảm 0,09% trong tháng 7, 

CPI của thành phố đã có mức 

giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11-

2009. Nguyên nhân của kết quả 

này là do giá lương thực tiếp tục 

hạ nhiệt, giá vật liệu xây dựng, 

các nhiên liệu như gas, xăng, 

dầu giảm… 

Theo TBKTSG 

Nông dân Cần Giờ 

       “đòi” Vedan  32 tỷ 

Vedan đang “mặc cả” với 
người nông dân  

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, 

Chủ tịch Hội Nông dân 

TPHCM, trong buổi làm việc 

sáng ngày 20-7, đại diện 

UBND huyện Cần Giờ đã yêu 

cầu Công ty Vedan đền bù 

cho người dân bị thiệt hại số 

tiền tối thiểu 32 tỉ đồng, nếu 

không sẽ kiện ra tòa với số 

tiền đòi đền bù là 107 tỉ đồng. 

Trao đổi với Thời báo Kinh tế 

Sài Gòn Online, luật sư 

Nguyễn Văn Hậu, đại diện 

pháp lý cho người dân Cần 

Giờ trong vụ kiện Vedan, cho 

rằng số tiền đền bù tối thiểu 

32 tỉ đồng được UBND huyện 

Cần Giờ đưa ra là hợp lý. 

Theo SGGP 

 

Mất cân đối cung, 
cầu ngoại tệ, chỉ 
là tin đồn 
 
Gần đây trên thị trường 

xuất hiện tin đồn về sự 

mất cân đối cung, cầu 

ngoại tệ làm cho tỷ giá 

USD/VND tăng đột 

ngột. Tuy nhiên, cho 

đến thời điểm hiện tại, 

thanh khoản ngoại tệ 

của hệ thống ngân hàng 

vẫn bảo đảm an toàn, 

có khả năng đáp ứng 

đầy đủ các nghĩa vụ 

đến hạn và thỏa mãn 

hầu hết các nhu cầu 

ngoại tệ của nền kinh 

 Do đó, người dân và 

doanh nghiệp cần hết 

sức thận trọng với các 

thông tin bất đối xứng 

hoặc lời đồn đoán thiếu 

căn cứ để không phải 

gánh chịu rủi ro tỷ giá 

không đáng có. 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

Vụ trưởng Vụ Dự báo - 

Thống kê tiền tệ NHNN 
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Kiến nghị dùng tiền gửi của 
kho bạc cho nông dân vay 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) 

vừa tổng kết 10 năm thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn và triển khai thực hiện Nghị định 41/2010 về 

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

vừa được ban hành. 

Tín dụng cho nông dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn thủ tục.  

Theo ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc Agribank, đầu tư 

cho tín dụng nông thôn chi phí cao, số tiền vay nhỏ, phải quản 

lý lượng khách hàng quá lớn, dễ bị ảnh hưởng thi đua nếu có 

nợ khó đòi nên vẫn còn tình trạng nhiều chi nhánh ngân hàng 

ngại mở rộng cho nông dân vay. Cán bộ có nơi không hiểu 

nông nghiệp nên đề xuất khoản cho nông dân vay với mức tiền 

và thời hạn không hợp lý. 

Để phục vụ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo 

nghị định 41/2010 với diện được vay “mở” hơn, không chỉ phát 

triển nông thôn mà còn cho vay để nâng cao đời sống của cư 

dân nông thôn, Agribank đề nghị đẩy nhanh quá trình cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tại nông thôn. 

Agribank, ngân hàng được 
NN giao nhiệm vụ phát triển 

thị trường tài chính nông 

thôn. 

Đặc biệt, ngân hàng lớn 

nhất Việt Nam này đề xuất 

Chính phủ cho phép 

Agribank được sử dụng 

toàn bộ nguồn tiền gửi của 

kho bạc nhà nước để cho 

nông dân vay chứ không 

chuyển ngay về tài khoản 

tại Ngân hàng nhà nước 

như hiện tại. 

Theo ông Tân, như thế 

Agribank có thêm tiền cho 

nông dân vay, trong khi 

ngân sách nhà nước vẫn 

được Agribank cam kết 

đảm bảo thỏa mãn mọi nhu 

cầu chi trong bất kỳ điều 

kiện nào. Theo Tuổi trẻ 
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Các giải pháp xây dựng NÔNG THÔN MỚI 

AGROINFO – 

Quyết định 

800/QĐ-TTg  

đã đưa ra các 

giải pháp chủ 

yếu để  hướng 

dẫn thực hiện 

chương trình 

xây dựng 

“Nông thôn 

mới” trong thời 

gian tiếp theo. 

1. Thực hiện 

cuộc vận động 

xã hội sâu 

rộng về xây 

dựng nông 

thôn mới  

a) Tổ chức 

phát động, 

tuyên truyền, 

phổ biến, vận 

động từ trung 

ương đến cơ 

sở, để mọi 

tầng lớp nhân 

dân hiểu và cả 

hệ thống 

chính trị tham 

gia. Thường 

xuyên cập  

Nông thôn Việt Nam sẽ có một diện mạo mới… 

nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, 

sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn 

mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ 

biến và nhân rộng các mô hình này;  

b) Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới trong toàn quốc. Nội dung xây dựng nông thôn mới 

phải trở thành một nhiệm vụ chính trị của địa phương 

và các cơ quan có liên quan.  

2. Cơ chế huy động vốn:  

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để 

triển khai thực hiện chương trình này. 

a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương 

trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ 

có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm:  

- Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các 

chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai 

trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong 

những năm tiếp theo gồm: chương trình giảm nghèo;  

chương trình 

quốc gia về việc 

làm; chương 

trình nước sạch 

và vệ sinh môi 

trường nông 

thôn; chương 

trình phòng, 

chống tội phạm; 

chương trình 

dân số và kế 

hoạch hóa gia 

đình; chương 

trình phòng, 

chống một số 

bệnh xã hội, 

bệnh nguy hiểm 

và HIV/AIDS 

chương trình 

thích ứng biến 

đổi khí hậu; 

chương trình về 

văn hóa; chương 

trình giáo dục 

đào tạo; chương 

trình 135; dự án 

trồng mới 5 triệu 

ha rừng; hỗ trợ 

đầu tư trụ sở xã; 

hỗ trợ chia tách 

huyện, xã; hỗ trợ 

khám chữa bệnh 

Chính sách
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cho người nghèo, cho trẻ em 

dưới 6 tuổi…; đầu tư kiên cố 

hóa trường, lớp học; kiên cố 

hóa kênh mương; phát triển 

đường giao thông nông thôn; 

phát triển cơ sở hạ tầng nuôi 

trồng thủy sản, làng nghề…; 

- Vốn ngân sách hỗ trợ trực 

tiếp của chương trình này, 

bao gồm cả trái phiếu Chính 

phủ (nếu có); 

b) Huy động tối đa nguồn lực 

của địa phương (tỉnh, huyện, 

xã) để tổ chức triển khai 

Chương trình. Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định tăng 

tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn xã (sau khi đã trừ đi chi 

phí) để lại cho ngân sách xã, 

ít nhất 70% thực hiện các nội 

dung xây dựng nông thôn 

mới;  

c) Huy động vốn đầu tư của 

doanh nghiệp đối với các 

công trình có khả năng thu 

hồi vốn trực tiếp; doanh 

nghiệp được vay vốn tín 

dụng đầu tư phát triển của 

Nhà nước hoặc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương  

được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ sau đầu tư và được 

hưởng ưu đãi đầu tư theo 

quy định của pháp luật; 

d) Các khoản đóng góp theo 

nguyên tắc tự nguyện của 

nhân dân trong xã cho từng 

dự án cụ thể, do Hội đồng 

nhân dân xã thông qua; 

đ) Các khoản viện trợ không 

hoàn lại của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước cho các 

dự án đầu tư;  

e) Sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn tín dụng: 

- Vốn tín dụng đầu tư của 

Nhà nước được trung ương 

phân bổ cho các tỉnh, thành 

phố theo chương trình kiên 

cố hóa kênh mương, phát 

triển đường giao thông nông 

thôn, cơ sở hạ tầng nuôi 

trồng thủy sản và cơ sở hạ 

tầng làng nghề ở nông thôn 

và theo danh mục quy định 

tại Nghị định số 

106/2008/NĐ-CP ngày 19 

tháng 9 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Vốn tín dụng thương mại  

theo quy định tại Nghị định 

số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 

tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ về chính sách tín dụng 

phục vụ nông nghiệp, nông 

thôn.  

g) Huy động các nguồn tài 

chính hợp pháp khác. 

3. Nguyên tắc cơ chế hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 100% từ ngân sách 

trung ương cho: công tác 

quy hoạch; đường giao 

thông đến trung tâm xã; xây 

dựng trụ sở xã; xây dựng 

trường học đạt chuẩn; xây 

dựng trạm y tế xã; xây dựng 

nhà văn hóa xã; kinh phí cho 

công tác đào tạo kiến thức 

về xây dựng nông thôn mới 

cho cán bộ xã, cán bộ thôn 

bản, cán bộ hợp tác xã;  

b) Hỗ trợ một phần từ ngân 

sách trung ương cho xây 

dựng công trình cấp nước 

sinh hoạt, thoát nước thải 

khu dân cư; đường giao 

thông thôn, xóm; giao thông 

nội đồng và kênh mương nội 

đồng; phát triển sản xuất và 

dịch vụ; nhà văn hóa thôn, 

bản; công trình thể thao 

thôn, bản; hạ tầng các khu  
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sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; 

c) Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương căn cứ điều kiện kinh 

tế xã hội để bố trí phù hợp với quy định tại Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ cho các địa 

phương khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, địa bàn đặc 

biệt khó khăn và những địa phương làm tốt. 

4. Cơ chế đầu tư  

a) Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn xã là Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã 

do Ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có 

yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban 

Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư 

thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng 

lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Ủy ban nhân dân 

xã; 

b) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, 

bản có thời gian thực hiện dưới 2 năm hoặc giá trị công trình 

đến 3 tỷ, chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trong đó phải 

nêu rõ tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, 

quy mô kỹ thuật công trình, thời gian thi công, thời gian hoàn 

thành, nguồn vốn đầu tư và 

cơ chế huy động nguồn vốn 

kèm theo thiết kế, bản vẽ thi 

công và dự toán; 

Đối với các công trình có giá 

trị trên 3 tỷ hoặc công trình có 

ý kiến kỹ thuật cao thì việc lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 

thiết kế, bản vẽ thi công và 

dự toán phải do đơn vị tư vấn 

có tư cách pháp nhân thực 

hiện. Việc lựa chọn tư vấn 

phải theo quy định hiện hành. 

Trong quá trình chuẩn bị đầu 

tư cần tiến hành lấy ý kiến 

tham gia của cộng đồng dân 

cư về báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật và thiết kế, bản vẽ thi 

công và dự toán các công 

trình cơ sở hạ tầng. 

c) Ủy ban nhân dân huyện là 

cấp quyết định đầu tư, phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật các công trình có mức 

vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng có 

nguồn gốc từ ngân sách và 

các công trình có yêu cầu kỹ 

thuật cao; 

d) Ủy ban nhân dân xã là cấp 

quyết định đầu tư, phê duyệt 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật các 

công trình có mức vốn đầu tư 
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đến 3 tỷ đồng có nguồn gốc 

từ ngân sách; 

đ) Lựa chọn nhà thầu: Việc 

lựa chọn nhà thầu xây dựng 

cơ sở hạ tầng các xã thực 

hiện theo 3 hình thức: 

- Giao các cộng đồng dân cư 

thôn, bản, ấp (những người 

hưởng lợi trực tiếp từ 

chương trình) tự thực hiện 

xây dựng; 

- Lựa chọn nhóm thợ, cá 

nhân trong xã có đủ năng lực 

để xây dựng;  

- Lựa chọn nhà thầu thông 

qua hình thức đấu thầu (theo 

quy định hiện hành).  

Khuyến khích thực hiện hình 

thức giao cộng đồng dân cư 

hưởng lợi trực tiếp từ công 

trình tự thực hiện xây dựng.  

e) Ban giám sát cộng đồng 

gồm đại diện của Hội đồng 

nhân dân, Mặt trận tổ quốc 

xã, các tổ chức xã hội và đại 

diện của cộng đồng dân cư 

hưởng lợi công trình do dân 

bầu thực hiện giám sát các 

công trình cơ sở hạ tầng xã 

theo quy định hiện hành về 

giám sát đầu tư của cộng  

đồng.  

5. Đào tạo cán bộ chuyên 

trách để triển khai chương 

trình mục tiêu quốc gia  

Hình thành đội ngũ cán bộ 

chuyên trách ở các cấp từ 

Trung ương đến địa phương 

để triển khai có hiệu quả 

chương trình. Đồng thời, tổ 

chức đào tạo, tập huấn cho 

cán bộ làm công tác xây 

dựng nông thôn mới từ trung 

ương đến địa phương. 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì phối 

hợp với Bộ ngành có liên 

quan và Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương xây dựng và 

ban hành nội dung, tài liệu 

đào tạo, tổ chức tập huấn 

cán bộ xây dựng nông thôn 

mới. 

6. Hợp tác quốc tế trong xây 

dựng nông thôn mới. 

a) Vận động, hợp tác với các 

tổ chức quốc tế hỗ trợ tư vấn 

và kỹ thuật cho chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; 

b) Tranh thủ hỗ trợ vốn và  

vay vốn từ các tổ chức tài 

chính quốc tế và các đối tác 

phát triển quốc tế để tăng 

nguồn lực cho xây dựng 

nông thôn mới. 

7. Điều hành, quản lý 

chương trình  

a) Thành phố Ban Chỉ đạo 

Trung ương để chỉ đạo thực 

hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia do đồng chí Phó 

Thủ tướng thường trực làm 

Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn làm Phó trưởng 

ban thường trực, thành viên 

là lãnh đạo các Bộ, ngành, 

các tổ chức đoàn thể có liên 

quan;  

b) Thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới ở các cấp để chỉ 

đạo triển khai thực hiện 

chương trình xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn.  

c) Thành lập Văn phòng điều 

phối Chương trình giúp Ban 

Chỉ đạo ở Trung ương đặt tại 

Bộ NN &PTNT. Sở NN& 

PTNT là cơ quan thường 

trực ở địa phương.   

Theo QĐ 800/QĐ/TTg
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Mua lúa tạm trữ: Lấn cấn đủ bề 

 

Có thể nói, cho tới bây giờ, người tiêu dùng 

vẫn không thể thống kê hết được doanh 

nghiệp hay hãng nào công bố sản phẩm sữa 

của mình là sữa tươi hay sữa thanh trùng, 

sữa tiệt trùng, sữa hoàn nguyên. Sản lượng 

của đàn bò sữa và thậm chí cả dê sữa nội 

địa từ trước đến nay chỉ đáp ứng không quá 

30% tổng nhu cầu sản xuất trong nước. Tuy 

nhiên, trên bao bì sản phẩm sữa tươi trên thị 

trường của nhiều doanh nghiệp vẫn quảng 

cáo “sữa bò tươi nguyên chất”, “tinh khiết từ 

thiên nhiên”, “sữa tươi 100%”, “sữa tươi tiệt 

trùng”...  

Trả lại giá trị thực 

Theo nguyên tắc, sữa tươi nguyên liệu rất 

khó bảo quản, thời gian sử dụng không quá 

48 tiếng, vì vậy muốn chế biến từ nguyên 

liệu sữa tươi nguyên chất, doanh nghiệp sản 

xuất phải đầu tư công nghệ tiệt trùng UHT 

để sữa không lên men và bảo quản được 

trong 3-6 tháng; nhưng dây chuyền công 

nghệ này rất đắt. Vì vậy, cách chế biến dễ 

làm nhất là dùng sữa bột nhập khẩu làm  

nguyên liệu chủ yếu - vừa rẻ lại dễ bảo 

quản, rồi pha chế thành sữa tươi, bổ sung 

thêm vitamin, khoáng chất vào đó để có 

thành phẩm giống sữa tươi. Nhưng tất nhiên 

chất lượng, mùi vị thì không thể như sữa 

tươi 100%. 

Sản phẩm sữa tươi hiện nay trên thị trường 

chủ yếu được làm từ loại bột sữa gầy (skim 

milk powder) nhập khẩu, vẫn thường được 

gọi là sữa hoàn nguyên (recombined milk 

products). 

Ở các nước, công thức sản xuất sữa hoàn 

nguyên thường dùng chất béo từ sữa bò 

nguyên chất - loại AMF (anhydrous milk fat). 

Loại chất béo này có giá trị dinh dưỡng cao 

và chứa hàng loạt khoáng chất rất có lợi cho 

cơ thể như canxi, sắt, vitamin A, B, 

potassium... nhưng giá lại quá cao khi nhập 

khẩu vào Việt Nam (50.000 đồng/ki lô gam). 

Hầu hết các nhà sản xuất trong nước đều sử 

dụng dầu thực vật, chủ yếu là dầu cọ vì giá 

rẻ (khoảng 8.000 đồng/ki lô gam) để thay 

cho loại chất béo này. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Chủ nhiệm Câu 

lạc bộ Người tiêu dùng nữ - Vinastas, cho 

biết các loại sản phẩm sữa tươi nội trên thị 

trường, còn chưa biết liệu có đảm bảo đầy 

đủ các nguồn dinh dưỡng cần thiết như 

thông tin được các nhà sản xuất cung cấp 

hay không. 

Và với tỷ lệ dầu thực vật, mà chủ yếu là dầu  

Giao thương 
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 cọ như vậy, khi các cơ 

quan chức năng kiểm tra 

cũng sẽ ghi nhận trong sản 

phẩm đủ độ béo... thì ai sẽ 

đảm bảo cho con em chúng 

ta không bị ảnh hưởng về 

thể chất và trí tuệ nếu dùng 

nhiều những loại “sữa tươi” 

này? 

Còn bà Nguyễn Thị Phi Vân - 

Viện Chính sách chiến lược, 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, cho rằng sản 

lượng sữa tươi của chúng ta 

hiện nay mới chỉ đáp ứng 

được một phần rất nhỏ nhu 

cầu, chủ yếu phải nhập 

khẩu. Để tránh gây hiểu lầm 

cho người tiêu dùng, nhà 

sản xuất có nghĩa vụ phải 

đưa hết các thông số nhằm 

giúp người tiêu dùng biết rõ 

hơn về thành phần để họ có 

quyền lựa chọn. 

Cho đến nay, người tiêu 

dùng vẫn chưa có thông tin 

đầy đủ, và đang bị bỏ rơi. Họ 

luôn nhận được những lời 

động viên hết sức chí tình 

như hãy là những người tiêu 

dùng khôn ngoan và thông 

minh. “Thực tế cho thấy họ 

có muốn cũng không thể làm 

được như nhà chức trách 

khuyến cáo. Lý do đơn giản,  

là cho đến nay người tiêu 

dùng vẫn còn hết sức mù 

mờ về thông tin sản phẩm”, 

bà Vân nói. 

Cần phải được luật hóa 

Cho tới nay đã có 3 tiêu 

chuẩn nhà nước là: TCVN 

7405:2009 Sữa tươi nguyên 

liệu, TCVN 5860:2007 Sữa 

tươi thanh trùng, và TCVN 

7028: 2009 Sữa tươi tiệt 

trùng. Trong đó, sữa tươi 

thanh trùng và sữa tươi tiệt 

trùng là sản phẩm được chế 

biến hoàn toàn từ sữa tươi 

nguyên liệu, theo tiêu chuẩn 

TCVN 7405:2004 áp dụng 

cho sữa tươi của động vật 

(bò, trâu, dê, cừu), dùng để 

chế biến tiếp theo...  

Như vậy, sản phẩm có ghi 

trên bao bì là “sữa tươi tiệt 

trùng”, “sữa tươi thanh 

trùng”... hầu hết được sản 

xuất từ sữa bột hoàn nguyên 

nhập khẩu là vi phạm và 

không hợp chuẩn. Đánh lừa 

người tiêu dùng về chất 

lượng sản phẩm, cung cấp 

thông tin sai lệch cho người 

tiêu dùng, là vi phạm Pháp 

lệnh bảo vệ người tiêu dùng. 

Vẫn theo bà Chi, tình trạng vi 

phạm này rõ ràng không phải 

mới xảy ra gần đây, và 

không chỉ những doanh 

nghiệp có thương hiệu mà 

thậm chí cả thương hiệu nổi 

tiếng trong nước cũng vi 

phạm. Nguyên nhân là do 

các văn bản pháp quy không 

quy định tỷ lệ phần trăm 

thành phần nên doanh 

nghiệp dễ lách luật; có 

doanh nghiệp biện minh rằng 

không thể ghi rõ ràng tỷ lệ 

sữa bột, sữa tươi vì sản 

lượng sữa tươi thu mua thay 

đổi theo mùa, theo ngày. 

Còn người tiêu dùng thì cho 

rằng rõ ràng họ đang bị 

“đánh lừa”, bị “móc túi” và 

nguy hiểm nhất là ảnh 

hưởng đến sức khỏe... 

TBKTSG Online) – Mua lúa 

tạm trữ cho nông dân khi giá 

lúa gạo xuống thấp là điệp 

khúc lặp đi lặp lại nhiều năm 

qua, nhưng đợt mua tạm trữ 

1 triệu tấn lúa quy gạo trong 

vụ hè thu bắt đầu triển khai 

từ ngày 15-7, mới thấy cả 

doanh nghiệp lẫn địa 

phương lấn cấn đủ bề. 

Hồi đầu năm nay, khi giá lúa 

đông xuân giảm, các doanh 

nghiệp thành viên của Hiệp  
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 hội Lương thực Việt Nam đã 

tự giác mua lúa gạo tạm trữ 

trước khi có quyết định của 

Chính phủ với giá sàn 4.000 

đồng/kg lúa khá suôn sẻ. 

Nhưng với vụ hè thu hiện 

nay nông dân đang thu 

hoạch lúa sớm thì tình hình 

có vẻ xấu hơn nhiều so với 

vụ đông xuân. 

Lại chuyện giá 

Quyết định số 993/QĐ- TTg 

ngày 30-6 của Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu mua 1 

triệu tấn quy gạo dự trữ, các 

doanh nghiệp mua lúa gạo 

theo giá trị trường, và được 

hỗ trợ lãi suất 100% bắt đầu 

từ ngày 15-7 tới ngày 15-11. 

Tuy nhiên, khác với các đợt 

mua lúa gạo tạm trữ trước 

đây, Chính phủ thường giao 

các bộ ngành phối hợp cùng 

Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam (VFA) tính toán giá sàn 

mua lúa tạm trữ sao cho 

nông dân có lãi tối thiểu 30% 

thì quyết định này không đề 

cập đến, mà chỉ nói mua 

theo giá thị trường.  

Theo Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thành 

phố Cần Thơ, hiện địa  

 

phương đã triển khai kế 

hoạch mua tạm trữ 95.000 

tấn gạo, tức doanh nghiệp 

mua khoảng 190.000 tấn lúa 

hè thu với giá sàn (giá tối 

thiểu) mà VFA đưa ra là 

3.500 đồng/kg. Tuy nhiên, 

hiện tại các thương lái trên 

địa bàn đã mua gần 60.000 

tấn lúa với giá lúa thường 

3.000-3.300 đồng/kg, trong 

khi giá thành sản xuất lúa 

thường vụ hè thu tại Cần 

Thơ theo tính toán của 

ngành nông nghiệp là 2.950 

đồng/kg lúa thường, lúa chất 

lượng cao thì tới 3.200 

đồng/kg. 

Nếu tính toán theo giá thị 

trường thì nông dân bán lúa 

cho thương lái chỉ đạt tỷ lệ 

lãi 1,6-3,1%, còn với giá mua 

mà doanh nghiệp tham gia 

tạm trữ công bố 3.500 

đồng/kg thì làm lúa thường 

chỉ lãi 15,8%, lúa thơm thấp 

hơn nhiều. Theo các chuyên 

gia, do lúa hè thu gặp khó 

trong khâu phơi sấy, hạt gạo 

sau xay xát có tỷ lệ bạc 

bụng, sọc lưng cao nên các 

doanh nghiệp hạn chế mua. 

Trong khi đó, không chỉ Cần 

Thơ mà gần như toàn vùng 

ĐBSCL, sản xuất lúa hè thu  

của nông dân gặp nhiều khó 

khăn hơn vụ đông xuân do 

nắng hạn kéo dài, xâm nhập 

mặn… nên tốn thêm nhiều 

chi phí trong khâu bơm tát 

nước, chăm sóc. Ngoài ra, 

hiện đang bước vào mùa 

mưa, nông dân thu hoạch 

vào thời điểm mưa nhiều rất 

khó bảo quản, tồn trữ, cũng 

như khó chế biến gạo đạt 

chất lượng cao cho xuất 

khẩu. 

Tính toán của ngành nông 

nghiệp các tỉnh ĐBSCL thì 

giá thành sản xuất lúa hè thu 

khoảng 2.900-3.300 đồng/kg, 

nên để nông dân có tỷ lệ lãi 

tối thiểu 30% (mức lãi này đủ 

để nông dân tái sản xuất) thì 

giá mua lúa tối thiểu phải 

4.000 đồng/kg, ngang với 

mức giá sàn mua lúa tạm trữ 

vụ đông xuân vừa qua. 

Nông dân chờ tới bao giờ? 

Ngay sau khi VFA gửi văn 

bản triển khai mua lúa tạm 

trữ cho 48 doanh nghiệp 

thành viên của mình ở các 

tỉnh ĐBSCL hôm 13-7, chính 

quyền nhiều tỉnh đã có văn 

bản đề nghị Bộ Công 

Thương, Bộ Tài chính cùng 

VFA tính toán lại giá mua lúa 
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tạm trữ sao cho cả doanh nghiệp và nông dân đều không bị 

thiệt thòi. 

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký VFA cho biết tạm thời hiệp 

hội đề xuất giá mua tối thiểu 3.500 đồng/kg và chờ ý kiến chỉ 

đạo của Chính phủ về giá mua lúa, bởi trong Quyết định số 

993/QĐ- TTg, Chính phủ không nói cụ thể giá mua 

“Văn bản của Chính phủ nói mua theo giá thị trường thì trước 

mắt doanh nghiệp chúng tôi vẫn phải mua theo giá thị trường”, 

ông nói. Còn chuyện giá sàn mua lúa 3.500 đồng/kg do VFA 

đưa ra, ông Huệ giải thích là vụ đông xuân vừa qua, hiệp hội đã 

chủ động công bố giá sàn mua lúa phù hợp với tình hình thị 

trường lúc đó, còn vụ hè thu này giá thành sản xuất cao, nên 

chính quyền các tỉnh ngại không công bố. 

Dù giá tối thiểu mà VFA chỉ đạo các doanh nghiệp của mình là 

3.500 đồng nhưng nông dân các tỉnh bán lúa thường cho 

thương lái, mấy ngày qua dù có khá hơn nhưng vẫn còn khá 

thấp so với giá sàn. Ông Huệ cho rằng lúa hè thu trà đầu vụ có 

chất lượng thấp, cộng với giống lúa chất lượng thấp IR 50404 

nông dân trồng khá nhiều, doanh nghiệp không mua được nên  

lúa rớt giá phần nào. 

Theo cách giải thích của 

VFA thì việc mua lúa tạm 

trữ có gì đó lấn cấn, vừa 

phải mua theo giá thị 

trường, có nghĩa giá thấp 

thì mua thấp, giá cao thì 

mua cao nhưng cũng 

chính hiệp hội lại đề xuất 

giá mua tối thiểu 3.500 

đồng/kg, các tỉnh bảo giá 

lúa thấp hơn giá tối thiểu 

này thì hiệp hội lại cho là 

lúa chất lượng thấp, mua 

không được vì không có 

đầu ra. 

 

”Quả bóng” giá lúa giờ 

đây được đá sang cho 

Chính phủ nhưng nông 

dân không biết chờ đến 

bao giờ, bởi trong cuộc 

họp giữa Bộ Công 

Thương và VFA với các 

tỉnh hôm 10-7, dường 

như Bộ Công Thương 

không đá động gì nhiều 

tới giá sàn mua lúa 3.500 

đồng/kg mà VFA đưa ra. 

Theo TBKTSG Online

 


