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Bão số 2 gây mưa to ở 
Bắc bộ 

 

Hướng đi của bão số 2 

Dự báo đến chiều 22-7, bão số 2 sẽ đổ bộ 

qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách 

Móng Cái (Việt Nam) khoảng 220km về phía 

đông đông nam với sức gió mạnh cấp 9-10, 

giật cấp 11-12.  

Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm 

từ cấp 6 trở lên có bán kính 250km. Sau đó 

bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc 

và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km 

dọc vùng biên giới Việt - Trung và suy yếu 

thành áp thấp nhiệt đới. 

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm 

Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận 

định nhiều khả năng bão số 2 sẽ suy yếu 

thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào 

biên giới Việt - Trung. Tuy vậy, áp thấp nhiệt 

đới có thể gây ra mưa to đến rất to tại các 

tỉnh miền núi phía Bắc. 

Ông Hải cảnh báo cần đề phòng tình trạng lũ 

quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng 

trũng do mưa từ áp thấp nhiệt đới gây ra. 

Trong năm 2009, từng có hai cơn bão đổ bộ 

vào biên giới Việt - Trung gây mưa to làm xảy 

ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại các 

tỉnh miền núi phía Bắc.  (TTO) 

Giãn thời gian điều chỉnh 
giá xăng dầu lên 30 ngày 
 
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết 

đang phải chịu mức lỗ từ 200-300 đồng. Tuy 

nhiên, Tổng Công ty Xăng dầu vẫn chưa có 

ý định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng 

dầu 

Bộ Tài chính vừa có công văn cho phép các 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối 

được chủ động điều chỉnh giá xăng dầu 

theo Nghị định 84/CP. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính yêu cầu, trong 

trường trường hợp khi giá cơ sở tăng cao 

hơn giá bán hiện hành trong phạm vi thuộc 

quyền điều chỉnh giá của doanh nghiệp, 

thương nhân đầu mối phải thực hiện dãn 

thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu giữa 2 lần 

điều chỉnh tăng giá liền nhau tối thiểu là 30 

ngày (theo Nghị định 84 là 10 ngày). 

Khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương 

nhân đầu mối phải đồng thời gửi quyết định 

giá và phương án giá của mình đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện giám sát việc điều 

chỉnh giá của thương nhân theo quy định 

của pháp luật. 

Việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 

cũng được thay đổi. Nếu trước đây, tối đa là 

500 đồng/lít xăng dầu, thì theo quy định 

mới, các doanh nghiệp được xả quỹ  ở mức 

cố định là 500 đồng/lít xăng và 400 đồng/lít 

dầu.                                              N.L 

Tin tức – Sự kiện 
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 Giá hạt tiêu tăng cao 
  
 

 

Giá mua hạt tiêu ở tỉnh Bình Phước 

liên tục tăng cao trong mấy ngày 

qua. Cụ thể, các đại lý mua hạt tiêu 

xô ở mức giá từ 70.000 – 75.000 

đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với đầu 

vụ. 

 

Tuy nhiên, hiện nhiều hộ trồng tiêu 

không còn hàng để bán vì trước đó 

thấy giá hồ tiêu từ 32.000 đồng/kg 

tăng lên 40.000 – 45.000 đồng/kg, 

nhiều người dân đã bán hết.  

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 đây./. 

Theo Tuổi trẻ

Nhiều doanh nghiệp nhập 
khẩu nguyên liệu thủy sản  
 

 
 
Dự kiến trong năm nay, các doanh nghiệp chế biến 

thủy sản sẽ phải nhập khẩu khoảng 200 triệu USD 

nguyên liệu thủy sản. 

Trước tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến thủy 

sản xuất khẩu, nhiều công ty chế biến thủy sản trong 

khu vực ĐBSCL đã phải sang các tỉnh lân cận cũng 

như các nước trong khu vực tìm mua tôm nguyên 

liệu trữ lạnh để sản xuất. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia ngành thủy sản, giải 

pháp này chỉ tạm thời vì không hiệu quả, do giá 

nguyên liệu thế giới cũng đang tăng, lại phải chịu 

mức thuế cao cũng như phải đáp ứng được các quy 

định kiểm soát nghiêm ngặt nên khi nhập về giá 

thành đã khá cao khiến doanh nghiệp ít lợi nhuận. 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(Vasep) cho biết, hiện nay nhiều doanh nghiệp 

không có nguyên liệu để chế biến, nhà máy chỉ hoạt 

động từ 30 - 40% công suất, hoặc hoạt động cầm 

chừng.Dự báo, trong những tháng tới, tình trạng 

thiếu hụt nguồn tôm nguyên liệu sẽ trở nên gay gắt 

hơn./.                                                TTXVN 

 



   4
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

Ngày 21-7, Công ty CP Tân 

Vĩnh Cửu (Tavico Timber, 

Đồng Nai) chính thức khai 

trương siêu thị gỗ Tavico tại 

Biên Hòa (Đồng Nai).  

Khai trương 

        siêu thị gỗ 
 

 

Siêu thị với diện tích khoảng 

10.000m2, trưng bày, phân 

phối các loại gỗ nguyên liệu, 

sản phẩm nội thất với 

nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ 

và châu Âu.  

Ông Võ Quang Hà, tổng 

giám đốc công ty, cho biết 

siêu thị ra đời nhằm đáp ứng 

nhu cầu sử dụng gỗ nguyên 

liệu ngày càng tăng của các 

doanh nghiệp chế biến gỗ 

xuất khẩu tại Đồng Nai, Bình 

Dương, TP.HCM.  

Sáu tháng đầu năm 2010, 

lượng gỗ nhập khẩu ước đạt 

476 triệu USD, tăng 33% so 

với cùng kỳ 2009. (Theo 

TTO) 

Giấy nhập khẩu 
đang bị làm giá  
 

Các doanh nghiệp sản xuất 

tập học sinh và sử dụng giấy 

in, giấy viết cho biết giá giấy 

in, giấy viết nhập khẩu đang 

được các công ty thương mại 

đẩy lên cao 

Hiện giá giấy in nhập khẩu 

được chào bán từ 21,5 -  22 

triệu đồng/tấn (tùy loại), cao 

hơn giá giấy trong nước 

500.000 -  1 triệu đồng/tấn. 

Giới kinh doanh cho biết: Do 

các công ty thương mại đã 

nhập giấy với số lượng tương 

đối nhiều ở mức giá cao cách 

đây gần 2 tháng nên không 

loại trừ khả năng các công ty 

này đẩy giá lên. 

Sáu tháng đầu năm nay, Việt 

Nam đã nhập 455.000 tấn 

giấy các loại, trị giá 410 triệu 

 USD, tăng 23% so với cùng 

kỳ ngoái./.   

                          Theo Tuổi trẻ 

Xuất hiện dịch tai 
xanh trên lợn tại một 
số tỉnh Nam bộ  

Ngày 21-7, Cục Thú y (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) cho biết, sau khi 

tạm lắng một thời gian, 

không xuất hiện những ổ 

dịch mới, những ngày gần 

đây, dịch tai xanh trên lợn 

lại có nguy cơ bùng phát 

mạnh, nhất là tại một số 

tỉnh Nam bộ. 

Mới đây nhất, tại Bình 

Dương, dịch tai xanh trên 

lợn đã xảy ra trên địa bàn 

xã An Thái (huyện Phú 

Giáo) và xã Tân Vĩnh Hiệp 

(huyện Tân Uyên), với tổng 

số lợn mắc bệnh là 245 

con. Còn trước đó, sau Sóc 

Trăng, dịch tai xanh trên 

lợn cũng đã xuât hiện trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang và 

Long An. Như vậy, sau một 

thời gian dài “hoành hành” 

tại các tỉnh miền Bắc và 

miền Trung, đến nay, dịch 

tai xanh trên lợn đang có 

nguy cơ lây lan tại các tỉnh 

Nam bộ. Hiện nay, cả nước 

có 10 tỉnh có dịch tai xanh 

trên lợn chưa qua 21 ngày  

(HNM) 
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 Tín dụng nông thôn với Nghị đinh 41/2010/NĐ-CP: 

Cửa đã mở nhưng nông dân khó vào!  
Với Nghị định số 

41/2010/NĐ-CP 

mà Chính phủ, 

kênh tín dụng đối 

với khu vực nông 

thôn đã mở rộng 

hơn nhưng câu hỏi 

đặt ra là liệu vốn 

có thực sự đến 

được với bà con 

nông dân đúng 

như kỳ vọng? 

Một trong những 

chính sách đáng 

chú ý trong vài 

ngày gần đây là 

Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 

41/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ về 

chính sách tín 

dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, 

nông thôn. Với 

Thông tư hướng 

dẫn từ Ngân hàng 

Nhà nước, giờ đây 

các hộ nông dân 

trong cả nước có 

thể vay ngân hàng 

đến 50 triệu đồng 

mà không cần tài 

sản thế chấp. Còn  

 

Nông thôn – nông dân đang “khát” vốn 

các hợp tác xã, chủ trang trại có thể vay tối đa 

lên đến 500 triệu đồng. Kênh tín dụng đối với 

khu vực nông thôn đã mở rộng hơn nhưng câu 

hỏi đặt ra là liệu vốn có thực sự đến được với 

bà con nông dân đúng như kỳ vọng hay 

không? 

Trước khi có Nghị định 41, ngay từ năm 1999, 

tức là cách đây hơn 10 năm, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 67 về chính 

sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn. 

Đây có thể xem là bước ngoặt có tính chất lịch 

sử vì đã khơi những dòng chảy tín dụng đầu 

tiên về nông thôn. Bằng chứng là nếu như cuối 

năm 1998, dư nợ tín dụng đối với khu vực 

nông nghiệp, nông thôn mới chỉ đạt khoảng 

34.000 tỷ đồng, thì sau 10 năm, dư nợ cho vay 

khu vực này đã tăng gần 9 lần, đạt hơn 

290.000 tỷ đồng. 

Cho dù đã có bước tiến khá xa trong việc đưa 

vốn về nông thôn, thế nhưng, so với nhu cầu 

thực tiễn, nguồn vốn này mới chỉ như “muối bỏ 

bể”, vì nhu cầu đầu tư cho nông nghiệp – nông 

dân và nông thôn đã 

và đang rất lớn. Một 

thực tế chỉ ra là ở 

nhiều địa phương 

trong cả nước, trong 

đó riêng tại đồng 

bằng sông Cửu 

Long, có khoảng 

80% nông dân vẫn 

phải chạy vạy vay 

vốn cho sản xuất từ 

“tín dụng đen”. Và 

nhiều nghiên cứu cho 

thấy, khu vực nông 

thôn vẫn đang trong 

tình cảnh “khát vốn 

trầm trọng". 

Nghiên cứu mới đây 

của Viện Chính sách 

và Chiến lược phát 

triển nông nghiệp, 

nông thôn chỉ ra 

rằng, vốn tự có của 

nông dân chủ yếu là 

sức lao động và các 

tài sản giản đơn của 

gia đình, còn vốn tự 

có bằng tiền và vốn 

tín dụng ngân hàng 

chiếm tỷ trọng thấp, 

thậm chí nhiều nơi 

không có. Từ năm 

2002 trở lại đây, mức 

Chính sách 
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tích lũy trung bình của người dân nông thôn 

chỉ từ 800.000 - 1.000.000 đồng/năm. Do 

vậy, việc nông dân dùng lợi nhuận để tái đầu 

tư rất ít, ngoại trừ các trang trại trồng trọt, 

chăn nuôi có quy mô lớn. Phần đông nông 

dân chỉ lấy công làm lãi như một cách tự trả 

công cho mình chứ không mấy khi nghĩ tới 

lợi nhuận và tái đầu tư. Tình trạng nông dân 

mua nợ vật tư nông nghiệp của các đại lý 

quen mặc cho giá cao hơn thị trường diễn ra 

phổ biến. Và đặc biệt, trước mỗi vụ, đa phần 

các hộ nông dân thường phải vay 40% vốn 

từ các quỹ tín dụng để phục vụ sản xuất. Do 

đó, nhu cầu được vay, cung ứng vốn trước 

khi vào vụ sản xuất là lớn và bức thiết. 

Trong một cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Bộ 

NNPTNT – ông Cao Đức Phát, đã  nhận 

định rằng: tăng trưởng của ngành nông 

nghiệp có liên hệ mật thiết với tốc độ tăng 

trưởng tín dụng. So sánh cho thấy, nông 

nghiệp cần có 6% tăng trưởng tín dụng để 

được mức tăng trưởng 1%. Và Nghị định 4 

được kỳ vọng sẽ tạo ra mức tăng trưởng tín 

dụng cho khu vực nông thôn lên mức 24% 

để đạt được mức tăng trưởng khu vực này 

lên 4% như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để 

đạt được điều này sẽ không đơn giản vì 

nhiều lẽ: 

Thứ nhất: Cho đến giờ, Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn và Ngân hàng 

chính sách VN vẫn là 2 đơn vị có tỷ trọng dư 

dư nợ vay nông nghiệp – nông thôn lớn nhất 

nhưng vẫn chấp nhận một thực tế là “đói” 

vốn đầu vào so với nhu cầu ngày càng tăng 

mạnh của khu vực sản xuất này. Chính vì 

thế, đảm bảo nguồn vốn vay cho khu vực  

 
nông nghiệp-nông thôn đang thực sự là một 

thách thức không hề nhỏ. 

Thứ hai: thủ tục luôn là vấn đề đáng nói nhất 

khi đi vay vốn. Những bất cập bộc lộ từ việc 

thực thi một loạt chính sách cho khu vực 

này, nhất là việc thực hiện Quyết định 67 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín 

dụng cho khu vực nông dân, nông thôn đã 

minh chứng điều đó. Mức vay tín chấp đã 

được tăng gấp 5 lần so với trước đây, song 

với những vướng mắc bắt nguồn từ thủ tục 

vay, vốn về tay bà con nông dân vẫn còn 

nhiều gian nan. 

Thứ ba: Bản chất hoạt động của hầu hết các 

ngân hàng là “tìm kiếm lợi nhuận”, sở dĩ lâu 

nay dòng vốn tín dụng cho tam nông vẫn còn 

“chưa như ý” là do hiệu quả kinh tế không 

cao. Với hàng loạt món vay nhỏ lẻ, chi phí 

vốn cao trong khi rủi ro thiên tai, dịch bệnh 

rình rập, nên nhiều ngân hàng cũng vì thế 

mà không mặn mà mở rộng tín dụng. 

Chính những khó khăn đó khiến cho việc 

thực hiện chính sách mới, cụ thể là Nghị 

định 41 của Chính phủ, dù nhiều ưu đãi, dù 

mở rộng hạn mức và điều kiện vay vốn 

nhưng kênh tín dụng nông thôn dự báo sẽ 

vẫn khó chảy một cách mạnh mẽ, nếu không 

được khơi thông và tháo gỡ những nút thắt 

hiện tại./.                       Đức Thành (VOV)  
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 Hai khả năng hình thành khu vực mậu dịch tự do Đông Á 

Ngày 21-7, Hội nghị bộ 

trưởng ngoại giao ASEAN 

với ba nước đối tác là Trung 

Quốc, Hàn Quốc và Nhật 

Bản theo cơ chế ASEAN+3 

đã diễn ra tại Hà Nội. 

Cho đến nay, Asean đã hình 

thành khu vực mậu dịch tự 

do riêng rẽ với từng đối tác 

trên. Hôm qua, bộ trưởng 

ngoại giao các nước khẳng 

định cần thúc đẩy nỗ lực 

nghiên cứu để gắn kết các 

khu vực mậu dịch tự do này 

lại với nhau. Theo đó, có hai 

khả năng là hình thành khu 

vực mậu dịch tự do Đông Á 

trong khuôn khổ ASEAN+3 

hoặc hợp tác toàn diện về 

mặt kinh tế trong khuôn khổ 

ASEAN+6 (ba nước trên với 

Úc, New Zealand và Ấn Độ). 

Sáng 21-7, bên lề Hội nghị 

bộ trưởng ngoại giao 

ASEAN, Phó thủ tướng - Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao Phạm 

Gia Khiêm đã có cuộc hội 

đàm với Bộ trưởng Ngoại 

giao Trung Quốc (TQ) 

Dương Khiết Trì. Phó thủ 

tướng hoan nghênh bộ 

trưởng ngoại giao TQ tham 

dự và đóng góp vào sự  

thành công của các hội nghị 

lần này. Điều này thể hiện 

việc TQ coi trọng tăng cường 

quan hệ đối tác chiến lược 

ASEAN - TQ nói chung và 

quan hệ hợp tác chiến lược 

toàn diện VN - TQ nói riêng.  

Cùng ngày, Phó thủ tướng, 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

Phạm Gia Khiêm cũng đã có 

cuộc gặp song phương với 

Bộ trưởng Ngoại giao 

Indonesia Marty Natalegaw, 

Bộ trưởng Ngoại giao New 

Zealand Murray McCully và 

dự lễ ký Chương trình hành 

động giai đoạn 2010-2013 

nhằm triển khai quan hệ đối 

tác toàn diện VN - New 

Zealand. 

Chiều 21-7, tại Văn phòng 

Chính phủ, Phó thủ tướng 

thường trực Chính phủ 

Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp 

Quốc vụ khanh đối ngoại 

Cộng hòa Ấn Độ Preneet 

Kaur nhân dịp bà sang dự 

hội nghị sau Hội nghị bộ 

trưởng ngoại giao ASEAN và 

Diễn đàn khu vực ASEAN 

lần thứ 17 tại Hà Nội. 

* Tại Hội nghị bộ trưởng 

Mekong - Nhật Bản diễn ra  

chiều tối 21-7, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao Phạm Gia Khiêm 

khẳng định: “Là nước ở cửa 

ngõ sông Mekong, VN coi 

trọng cơ chế hợp tác 

Mekong - Nhật Bản. VN sẵn 

sàng cùng Nhật Bản và các 

nước Mekong hợp tác vì 

mục tiêu chung là phát triển, 

rút hẹp khoảng cách, tạo 

dựng mối quan hệ tốt đẹp”. 

* Sáng nay 22-7, Ngoại 

trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ 

tới Hà Nội trong chuyến 

thăm và làm việc hai ngày. 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, 

ngoại trưởng Mỹ sẽ dự lễ kỷ 

niệm 15 năm quan hệ Việt - 

Mỹ và dự lễ ký thỏa thuận 

hợp tác chống HIV/AIDS với 

VN. 

Bên cạnh các hoạt động 

song phương, Ngoại trưởng 

Clinton sẽ tham dự Hội nghị 

bộ trưởng ngoại giao Asean 

- Mỹ do Philippines và Mỹ 

làm đồng chủ tịch vào chiều 

nay 22-7 tại Trung tâm Hội 

nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà 

Nội).  

Theo Tuổi trẻ

Giao thương 
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Chi hàng triệu USD nhập cám gạo 
Ít ai nghĩ rằng nước ta 

mỗi năm sản xuất trên 

35 triệu tấn lúa, lại 

phải nhập khẩu hàng 

ngàn tấn cám gạo để 

sản xuất thức ăn chăn 

nuôi. 

Hiện tại cám nguyên 

liệu, đặc biệt là cám 

gạo, không phải là 

mặt hàng chính trong 

cơ cấu nhập khẩu các 

loại thức ăn chăn nuôi 

truyền thống của VN, 

bởi chỉ chiếm gần 1% 

tổng kim ngạch nhập 

khẩu mặt hàng này 

trong năm 2009. Tuy 

nhiên, kim ngạch 

nhập khẩu mặt hàng 

này đã tăng đột biến 

trong hơn hai năm 

qua. 

Theo số liệu của cơ 

quan hải quan, trong 

năm tháng đầu năm 

2010 lượng cám gạo 

nhập khẩu trên 6.000 

tấn với kim ngạch trên 

10 triệu USD, tăng 

170% so với cùng kỳ 

năm 2009. Trong đó, 

nguồn nhập khẩu chủ  

Cám gạo Ấn Độ được nhập về kho Công ty TNHH chăn nuôi và chế 

biến thức ăn gia súc Thanh Bình (Đồng Nai)  

yếu từ Ấn Độ, chiếm 80-90% tỉ trọng trong cơ cấu nhập khẩu. 

Theo các nhà nhập khẩu, giá cám nhập khá rẻ so với cám trong 

nước. Chính vì vậy, thị trường cám gạo nhập khẩu trong nước trở 

nên sôi động với hàng chục nhà nhập khẩu lớn và hàng trăm nhà 

buôn nhỏ trên khắp cả nước. Ngay cả những công ty môi giới 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nước ngoài mới đây cũng bổ sung 

mặt hàng cám gạo tại thị trường VN.  

“Bên tôi đang cung cấp cám gạo từ Ấn Độ với giá 167 USD/tấn 

theo phương thức CNF (người bán thuê tàu) với số lượng lớn” - 

nhân viên kinh doanh của một công ty Ấn Độ tại TP.HCM cho biết. 

Ông Phạm Đức Bình, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình 

(Đồng Nai), kiêm phó chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, thừa 

nhận các doanh nghiệp VN ngày càng nhập khẩu nhiều cám gạo từ 

nước ngoài do giá bán rẻ hơn cám gạo trong nước.  

“Các nhà cung cấp Ấn Độ đang chào hàng công ty tôi giá cám gạo 

là 155 USD/tấn theo hình thức CNF. Mặt hàng này không bị thuế 

nhập khẩu, chỉ chịu 5% VAT, cộng chi phí cảng, vận chuyển thì giá 

về đến kho cũng chỉ ở mức 3.300 đồng/kg, thấp hơn khá nhiều so 

với giá cám trong nước đang ở mức 4.050 đồng/kg” - ông Bình tính 
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 toán. 

Theo ông Phạm Đức Bình, không chỉ giá rẻ, chất lượng 

cám gạo nhập khẩu cũng không thua kém hàng trong 

nước, thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì cám trong nước là cám 

y (cám nguyên, chưa trích ly lấy chất béo) nên không để 

được lâu, chỉ 1-2 tuần là hỏng. Trong khi cám nước ngoài 

đã được lấy dầu nên thời gian bảo quản lâu hơn và độ 

đạm cũng cao hơn. So với cám trong nước, cám nhập có 

độ ẩm thấp hơn (9% so với 14%) và độ đạm cao hơn 

(16% so với 12%). 

 

Tuy nhiên, nhập khẩu cám nước ngoài gặp không ít rủi ro 

khi giá thế giới biến động mạnh và thời tiết. “Nhập khẩu 

cám từ Ấn Độ giống như đánh bạc với thời tiết và điều 

kiện vận chuyển. Chỉ cần sơ hở một chút là cả lô cám bị 

mốc coi như bỏ đi” - ông Bình cho biết.  

Chính vì vậy, các hãng bảo hiểm khi nhắc tới hàng cám 

nhập này đã thẳng thừng tuyên bố chỉ bảo hiểm cho hàng 

bị mất chứ không bảo hiểm nếu bị mốc do thời tiết. Chưa 

kể trong điều kiện giá cả thế giới biến động thất thường 

thì có thể bị hủy hợp đồng đã ký hoặc nhận phải hàng 

kém chất lượng.                     Theo Tuổi trẻ 

Xuất khẩu gạo có 
thể đạt 5,9 triệu 
tấn trong năm nay

Sản lượng thóc niên vụ 

2010/2011 của toàn thế giới có 

thể tăng 3,6% lên mức kỷ lục 

707 triệu tấn, tương đương 

459,4 triệu tấn gạo, trong khi 

tiêu thụ gạo toàn cầu năm nay 

sẽ chỉ tăng khoảng 1,7% lên 

mức 454 triệu tấn. 

Đây là thông tin được Trung 

tâm Tin học - Thống kê (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) đưa ra trong một 

báo cáo gần đây nhất về thị 

trường nông sản. 

Với tương quan lệch về phía 

cung, giá gạo thế giới được dự 

báo sẽ giảm nhẹ trong năm 

nay. Chỉ số giá gạo thế giới 5 

tháng đầu năm 2010, theo Tổ 

chức Nông Lương thế giới - 

FAO, đã giảm mạnh từ 251 

điểm của cùng kỳ năm 2009 

xuống mức 201 điểm. 

Xu hướng này cũng thể hiện 

tại thị trường xuất khẩu gạo 

lớn nhất thế giới - Thái Lan. 

Giá gạo 100%B của quốc gia 

này đã lùi về 475 USD/tấn tại 

thời điểm tháng 5/2010, giảm 

21% so với mức giá hồi tháng 

1.                (VNEconomy) 
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