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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Vedan đồng ý bồi thường 100% 

- Ngư dân Bình Định bắt được cá lạ hơn 1 tấn 

- Việt Nam là điểm thu hút các nhà đầu tư và du lịch 

- Xây dựng nhà máy giết mổ gia súc Củ Chi 

- Trung Quốc điều tra sữa gây  dậy thì ở trẻ 15 tháng 

 CHÍNH SÁCH 

- Không để xảy ra biến động thị trường lúa gạo 

- Quản lý giá sữa: Kỳ vọng quy định mới? 

- Đã đến lúc giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề  

GIAO THƯƠNG 

- Giá lúa gạo tiếp tục tăng 

- Cảnh báo hành vi lừa đảo trong giao dịch thương mại 

- Không để giá cả “đến hẹn lại tăng” 

 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  3,  ngày 10 tháng 8 năm 2010 
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Vedan đồng ý bồi thường 100% 
Vedan đồng ý bồi 

thường theo đề nghị 

của đại diện nông 

dân TPHCM 45,7 tỉ 

đồng và Bà Rịa-Vũng 

Tàu 53,6 tỉ đồng 

Ngày 9-8, Bộ Tài 

nguyên - Môi trường 

cùng đại diện ba địa 

phương là Đồng Nai, 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

(BR-VT) và TPHCM 

đã làm việc với lãnh 

đạo Công ty Cổ phần 

hữu hạn Vedan VN 

(Công ty Vedan) về 

mức bồi thường thiệt 

hại cho nông dân bị 

ảnh hưởng do hành 

vi xả thải của  Vedan. 

Xin trả góp  
Tại cuộc họp, ông 

Nguyễn Thái Lai, Thứ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

- Môi trường, cho biết 

đích thân Thủ tướng 

Chính phủ đã chỉ đạo 

phải giải quyết vụ 

việc một cách có tình 

có lý nhưng nhất định 

không được để tình 

trạng dây dưa kéo dài 

gây khó khăn đối với  

 
Họp báo sau buổi làm việc giữa các  bên 

cuộc sống và sản xuất của người dân. 

“Chúng tôi mong muốn và sẽ tạo điều kiện 

để Công ty Vedan tiếp tục hoạt động có 

hiệu quả tại VN nhưng với điều kiện là 

Vedan phải bồi   thường thỏa đáng cho 

nông dân. Qua đây, tôi cũng muốn nhắc 

Vedan nói riêng và các doanh nghiệp làm 

ăn tại VN nói chung rằng VN sẵn sàng tạo 

điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động 

có hiệu quả khi các doanh nghiệp tôn 

trọng và thực hiện đúng pháp luật VN” - 

ông Lai nhấn mạnh. 

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Vedan 

nhắc lại mức bồi thường đã đưa ra trong 

ngày 28-7 với các bộ và các cơ quan 

Trung ương cũng như lãnh đạo ba địa 

phương, cụ thể: Đồng Nai 60 tỉ đồng, BR-

VT 40 tỉ đồng và TPHCM 30 tỉ đồng. Tuy 

nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này chỉ 

bằng 57% - 89% và 92% so với đề nghị 

của các địa phương này đưa ra là 119 tỉ 

đồng, 53,6 tỉ đồng và 45,7 tỉ đồng. Ông Lai 

nhấn mạnh: “Mức bồi thường như vậy là 

không thể chấp nhận được. Hiện làn sóng 

tẩy chay sản phẩm của Vedan tại VN là rất 

lớn, nếu tiếp tục, 

Vedan sẽ khó trụ lại 

VN”. 

Sau hơn 4 giờ phân 

tích và thương lượng, 

Vedan đồng ý bồi 

thường 100% mức đề 

nghị của đại diện nông 

dân BR – VT và 

TPHCM là 53,6 tỉ đồng 

và 45,7 tỉ đồng. Tuy 

nhiên, lấy lý do khó 

khăn về tài chính, 

Tổng Giám đốc Công 

ty Vedan Yang Kun 

Hsiang xin “trả góp” 

làm hai lần: Một tuần 

sau khi ký thỏa thuận 

giữa bên bồi thường 

và bên được bồi 

thường, Vedan sẽ trả 

50%, đến đầu tháng 1-

2011 sẽ trả 50% còn 

lại. 

Đối với Đồng Nai, 

Vedan đưa ra mức bồi 

thường là 70 tỉ đồng 

nhưng đại diện tỉnh 

Đồng Nai đã không 

đồng ý vì cho rằng con 

số này quá thấp so với 

mức mà Viện Môi 

trường và Tài nguyên 

(IER) đưa ra. Đại diện  
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 Vedan xin được làm việc với tỉnh Đồng Nai 

và IER vào ngày 13-8 để tính toán lần cuối 

về mức bồi thường thiệt hại cho nông dân. 

Đề nghị này đã được chấp nhận. 

Vedan đã biết dừng đúng lúc 

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, ông 

Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN-

PTNT tỉnh BR-VT, cho biết sẽ truyền đạt đến 

nông dân toàn bộ nội dung cũng như kết 

luận của cuộc họp, sau đó sẽ họp với các 

luật sư - những người được nông dân ủy 

quyền - để làm tiếp các bước về thủ tục 

pháp lý trong việc bồi thường của Công ty 

Vedan. Còn về việc có tiếp tục kiện Vedan 

hay không, tỉnh phải hỏi lại ý kiến nông dân 

vì đây là nguyện vọng của họ. Nếu nông dân 

quyết định nhận tiền hỗ trợ 53,6 tỉ đồng và 

không kiện Vedan, số tiền bồi thường sẽ 

được chuyển cho Hội Nông dân BR-VT (vì là 

đơn vị đại diện hợp pháp cho nông dân) để 

chi trả cho nông dân một cách đầy đủ. 

 

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban 

Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM, đại diện 

pháp lý cho nông dân huyện Cần Giờ - 

TPHCM, nhận định: “Kết quả hôm nay cho 

thấy Vedan đã biết dừng lại đúng lúc”. Theo 

luật sư Hậu, thông tin về cuộc họp sẽ được 

thông báo rộng rãi đến toàn bộ  nông dân 

huyện Cần Giờ bị thiệt hại. Sau đó, Hội 

Nông dân và các luật sư đại diện pháp lý cho 

nông dân TPHCM sẽ có buổi làm việc với 

Vedan để ký thỏa thuận làm cơ sở pháp lý 

cho việc bồi thường cũng như bàn bạc 

phương thức chi trả bồi thường. 

Theo Người lao động 

Ngư dân Bình Định bắt được 
cá lạ hơn 1 tấn 

 
Sáng 10-8, một con cá lạ, ước tính nặng hơn 

1 tấn đã được tàu BĐ 10916TS kéo về Cảng 

cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định). 

Chủ tàu BĐ-10916TS, anh Nguyễn Văn 

Nghiệp (ở phường Quang Trung, TP Quy 

Nhơn), kể lại: "17 giờ ngày 9-8, chúng tôi 

gồm 3 người đang hành nghề lưới cào tại 

vùng biển Hải Giang (TP Quy Nhơn) thì con 

cá này mắc vào lưới. 

Khi còn khoẻ, con cá vẫy đập rất mạnh nên 

giàn lưới cào trị giá hơn 10 triệu đồng bị rách 

hết. Đến gần 1 giờ ngày 10-8 chúng tôi mới 

kéo được con cá về Cảng Quy Nhơn. 

Chúng tôi không biết loài cá này có tên gọi là 

gì, chỉ nghe các ngư dân khác gọi là cá mập 

Sa Bẽo. 

Ngư dân chúng tôi vẫn thường hay bắt được 

những con cá giống như thế này nhưng có 

hình dáng nhỏ hơn”. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của ngư 

dân, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 

thuỷ sản Bình Định (thuộc Sở NN&PTNT) đã 

cử người đến hiện trường để xác minh thông 

tin về con cá lạ này. 

NLĐO 
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Việt Nam là điểm 
thu hút các nhà 
đầu tư và du lịch 
Đó là nhận xét của công ty 

nghiên cứu thị trường hàng 

đầu thế giới Research and 

Markets. 

Những thay đổi lớn trong ba 

thập kỷ qua đã làm Việt Nam 

trở thành điểm hấp dẫn 

không chỉ đối với khách du 

lịch mà còn đối với cả các 

nhà đầu tư và doanh nghiệp 

trên toàn thế giới. 

Trong báo cáo tháng 7 vừa 

qua về môi trường đầu tư 

của Việt Nam, công ty này 

cho rằng, nên đầu tư vào 

Việt Nam hoặc làm ăn tại 

Việt Nam - đất nước bắt đầu 

áp dụng kinh tế thị trường từ 

những năm 2000, đã tiến 

hành công cuộc đổi mới từ 

năm 1986 - cuộc "cải cách" 

lớn nhất kể từ khi đất nước 

giành lại thống nhất vào năm 

1975. Việt Nam cũng đã gia 

nhập Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO) vào năm 

2007 để từ đó hội nhập sâu 

hơn vào nền kinh tế thế giới. 

Bản báo cáo đưa ra những 

thông số về môi trường đầu  

tư tại Việt Nam cũng như  

toàn cảnh đầu tư ra nước 

ngoài của Việt Nam, những 

chỉ số kinh tế vĩ mô và xu 

hướng đầu tư vào Việt Nam 

cũng như những vấn đề liên 

quan tới thuế, hệ thống ngân 

hàng... Bản báo cáo cũng đề 

cập việc cấp phép trong 

ngành Viễn thông, việc cổ 

phần hóa và tự do hóa của 

thị trường viễn thông và luật 

lệ mới liên quan tới ngành 

này. 

TTXVN 

 

 
(VOV) - Khi hoàn thành và 

đưa vào sử dụng vào quý 

1/2012, mỗi ngày nhà máy 

giết mổ gia súc Củ Chi cung 

cấp ra thị trường khoảng 

2.000 gia súc. 

Ngày 9/8, Tổng công ty Nông 

nghiệp Sài Gòn khởi công 

xây dựng nhà máy giết mổ 

gia súc Củ Chi tại xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi. 

Nhà máy giết mổ gia súc Củ 

Chi có tổng diện tích hơn 

96.000 m2 với vốn đầu tư 

hơn 308 tỷ đồng. Dự án gồm 

3 gói thầu chính là: xưởng  

giết mổ gia súc có công suất 

250 con/h, hệ thống xử lý 

nước thải, công trình phụ trợ 

và hạ tầng. Trong đó, xưởng 

giết mổ gia súc được xây 

dựng theo tiêu chuẩn hiện 

đại, có quy trình giết mổ 

khép kín, hợp vệ sinh, nguồn 

nước được xử lý theo công 

nghệ vi sinh đạt tiêu chuẩn 

loại A trước khi thải môi 

trường. 

Dự kiến khi hoàn thành và 

đưa vào sử dụng vào quý 

1/2012, mỗi ngày nhà máy 

giết mổ gia súc Củ Chi cung 

 

 cấp ra thị trường khoảng 

2.000 gia súc, góp phần  

trong việc hạn chế tình trạng 

giết mổ lậu hiện nay, đảm 

bảo cung ứng nguồn thịt 

sạch cho thị trường thành 

phố. Hiện nay, Tổng công ty 

Nông nghiệp Sài Gòn cũng 

đang triển khai đồng bộ 

chương trình cung cấp giống 

tốt cho các hộ, trại chăn 

nuôi, áp dụng công nghệ tiên 

tiến trong  chăn nuôi, chế 

biến thành phẩm, từng bước 

xây dựng thương hiệu “thịt 

sạch” tại thành phố Hồ Chí 

Minh. (VOV) 

Xây dựng nhà máy giết mổ gia 
súc Củ Chi 
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Trung Quốc điều tra sữa gây  

                                     dậy thì ở trẻ 15 tháng 

TTO - Ngày 10-8, Bộ Y tế Trung Quốc chính thức ra lệnh chính 

quyền tỉnh Hồ Bắc tăng cường theo dõi và kiểm tra thông tin về 

vụ sữa bột có chứa hormone tăng trưởng của công ty sản xuất 

sữa quốc tế Syrutra ở Thanh Đảo. 

Cơ quan chức năng đang kiểm tra nhãn sữa ở thị trường phía Đông Trung Quốc -
  Ảnh: AFP 

Ông Đặng Hải Hoa, người phát ngôn của Bộ này cho biết hiện 

các cơ quan chức năng đang cho kiểm tra mẫu sữa của công ty 

Sytrura, đồng thời điều tra và thống kê số trẻ dùng sữa bột của 

công ty mắc các triệu chứng dậy thì sớm. Họ sẽ  sẽ lấy ý kiến 

chuyên gia y khoa về vấn đề này trước khi đưa ra kết luận chính 

thức.  

Báo chí Trung Quốc dẫn lời bác 

sĩ và các bậc cha mẹ ở Hồ Bắc 

cho biết sữa bột do công ty 

Syrutra sản xuất đã làm ít nhât 

bốn bé gái từ 4-15 tháng tuổi ở 

Vũ Hán và Bắc Kinh có hiện 

tượng phát triển trước tuổi.  

Ngày 9-8, đại diện công ty sữa quốc tế Syrutra đã bác bỏ mọi 

cáo buộc trên. Ông Vương Đinh Miên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội 

sữa tỉnh Quảng Đông, nhận định khả năng nhà sản xuất cho 

thêm hormone nhân tạo vào sản phẩm của họ là rất khó  

Xét nghiệm cho thấy cơ thể 

những bé gái này có lượng 

hormone cao bất thường 

so với các trẻ khác. 

xảy ra. Theo ông Vương 

rất có thể các loại 

hormone trên được đưa 

vào từ khâu chăn nuôi. 

Vụ bê bối sữa không an 

toàn này đang gây xôn 

xao dự luận Trung Quốc, 

tuy nhiên chưa có động 

thái nào từ phía chính 

quyền và cơ quan chức 

năng cho thấy sẽ thu hồi 

sữa của công ty Syrutra 

trên thị trường. 

Đây là vụ bê bối mới 

nhất liên quan đến sản 

phẩm sữa dành cho trẻ 

em từ sau vụ sữa nhiễm 

melamine gây chấn 

động dư luận năm 2008, 

hậu quả vẫn kéo dài cho 

đến hôm nay. 

 

Theo Tuổi trẻ 
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Tại cuộc họp giao ban trực 

tuyến hôm qua (9-8) tại Hà 

Nội, Bộ trưởng Bộ Công 

thương Vũ Huy Hoàng thừa 

nhận, hiện nhiều thương lái 

mua gạo của nông dân với 

giá cao để xuất khẩu sang 

Trung Quốc. “Đây là diễn 

biến bất thường. Thủ tướng 

Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ 

Công thương và các bộ phối 

hợp làm thế nào vẫn đảm 

bảo lãi cho nông dân nhưng 

vẫn phải đảm bảo an ninh 

lương thực”, Bộ trưởng Vũ 

Huy Hoàng khẳng định. 

 Theo ông Huỳnh Minh Huệ, 

Tổng thư ký VFA, lượng gạo 

xuất khẩu đã ký hợp đồng 

đến nay được 6 triệu tấn, 

nhưng đến hết tháng 7 

chúng ta mới giao được 4 

triệu tấn. Dự kiến, các DN 

sẽ tiếp tục mua vào để hoàn 

thành kế hoạch tạm trữ 1 

triệu tấn trong tháng 8 thay 

vì tháng 9 theo kế hoạch. 

Bởi thế, mặc dù VFA đã đề 

xuất với Chính phủ xuất 

khẩu sẽ tăng vượt 6 triệu 

tấn nhưng với tình hình này  

 

thì không có khả năng đạt chỉ tiêu. 

Dự kiến, giá lúa gạo đã tăng và còn tiếp tục tăng nữa nên 

theo VFA rất cần cân đối xuất khẩu gạo trong những tháng 

cuối năm. VFA cho biết, đã họp với 48 DN thu mua lúa gạo 

và thống nhất tiếp tục mua theo chỉ đạo của Chính phủ 

nhưng cũng tăng cường mua dự trữ để đảm bảo can thiệp 

thị trường đề phòng giá có biến động sốt, đặc biệt tại thị 

trường TPHCM. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng chỉ đạo, về vấn đề xuất khẩu 

gạo, Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cần khẩn trương 

làm việc với Bộ NN-PTNT để đảm bảo tiêu thụ hàng hóa cho 

nông dân về giá, không để tồn nhưng vẫn phải quan tâm đến 

việc đảm bảo an ninh lương thực. 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các tổng công ty lương 

thực cần tăng cường dự trữ lượng gạo cần thiết, không để 

xảy ra biến động với thị trường lúa gạo.  

Vneconomy 

Không để xảy ra biến động thị trường 
lúa gạo 
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Quản lý giá sữa: Kỳ vọng ở quy định mới? 
Sau nhiều lần khất đi khất lại 

trong 10 tháng qua, Bộ Tài 

chính tiếp tục hứa trong 

tháng này, một thông tư mới 

sẽ ra đời cùng với một quy 

chế tính giá thay thế cho quy 

chế cũ từ cách đây 5 năm và 

kỳ vọng đây sẽ là những 

công cụ hiệu quả để quản lý 

giá cả trên thị trường sữa 

hiện nay. 

Đánh giá về đợt tăng giá vào 

cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa 

qua của các hãng sữa trên 

thị trường Việt Nam, ông 

Nguyễn Anh Tuấn, Cục phó 

Cục Quản lý giá, Bộ Tài 

chính cho rằng, trong đợt 

này chỉ có 3 hãng sữa tăng 

giá bán, đây là những doanh 

nghiệp đã không tăng giá 

trong các đợt trước đây. Tuy 

nhiên, lý do tăng giá không 

thỏa đáng và thời điểm tăng 

giá khá nhạy cảm. 

Theo phân tích của ông 

Tuấn, trong thời gian gần 

đây, sự thay đổi của tỷ giá 

chỉ có tác động nhỏ và giá 

nguyên liệu đầu vào của 

ngành sữa không thay đổi 

nhiều. Có thể hiểu, các 

doanh nghiệp tăng giá theo 

kiểu “đến hẹn” và cũng  

không loại trừ khả năng 

tranh thủ tăng giá trước khi 

bị quản lý giá theo quy định 

mới. 

Ông Tuấn cũng cho biết quy 

chế tính giá đang được xây 

dựng sẽ khống chế mức giá 

bán dựa trên những yếu tố 

cấu thành giá, chi phí quảng 

cáo sẽ được khống chế ở 

mức “10% doanh thu”. Các 

doanh nghiệp sẽ phải đăng 

ký giá bán với cơ quan quản 

lý. Dựa trên những quy định 

mới này, cơ quan quản lý sẽ 

phát hiện được doanh 

nghiệp nào công bố mức giá 

bán bất hợp lý và sẽ có 

hướng xử lý.  

Trước phản ứng của các 

doanh  nghiệp về tính thị 

trường của ngành hàng này 

khi tuân theo các quy định 

mới, đại diện Cục Quản lý 

giá cho rằng, quy định này 

đảm bảo khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp và 

hoàn toàn không vi phạm 

các cam kết WTO. “Sữa là 

một mặt hàng thiết yếu, do 

đó, không chỉ ở Việt Nam, 

các nước khác cũng có 

những biện pháp khác nhau 

để quản lý thị trường này,”  

ông Tuấn nhấn mạnh.  

Tuy nhiên, trước kỳ vọng của 

cơ quan tài chính về hiệu lực 

của các văn bản sắp ban 

hành trong việc kiểm soát giá 

sữa, một số ý kiến cho rằng, 

các công cụ này thiếu tính 

thực tế và đi ngược lại chủ 

trương cắt giảm thủ tục hành 

chính đang được triển khai. 

Cục Quản lý giá (Bộ Tài 

chính) đơn vị xây dựng các 

văn bản này cho biết, Thông 

tư mới sẽ được sửa đổi 2 

điểm chính. Thứ nhất, đối 

tượng áp dụng của thông tư 

mở rộng hơn, theo đó, các 

doanh nghiệp không phân 

biệt doanh nghiệp nhà nước, 

tư nhân hay doanh nghiệp 

nước ngoài khi sản xuất kinh 

doanh các mặt hàng nằm 

trong danh mục bình ổn giá 

do Chính phủ quy định đều 

phải đăng ký, kê khai giá bán 

với cơ quản lý giá và Bộ Tài 

chính sẽ hướng dẫn quy chế 

tính giá. 

Điểm sửa đổi đáng chú ý thứ 

hai là điều kiện áp dụng các 

biện pháp bình ổn giá. Thông 

tư 104 quy định điều kiện áp 

dụng các biện pháp bình ổn 

giá theo hình thức “biến  
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 động giá với một tỷ lệ % nhất định, trong 

một quãng thời gian nhất định”. Trong khi đó, 

văn bản sửa đổi quy định áp dụng các biện 

pháp bình ổn giá trong điều kiện có “biến 

động bất thường, gây phương hại đến lợi ích 

của Nhà nước và lợi ích của người tiêu 

dùng, Nhà nước sẽ áp dụng biện pháp để 

điều chỉnh giá cho phù hợp”.  

Tuy nhiên, cách quy định về điều kiện áp 

dụng các biện pháp bình ổn như trên lại 

chưa rõ ràng về các tiêu chí. Thêm vào đó, 

quy chế tính giá mới cùng nhiều công thức 

tính giá là khá phức tạp. Về phía doanh 

nghiệp, mỗi hãng sữa có rất nhiều sản phẩm 

khác nhau với các cấp độ bán hàng khác 

nhau. Như vậy, với mỗi sản phẩm, doanh 

nghiệp sẽ phải báo cáo các loại giá: giá nhập 

khẩu, giá bán buôn, giá bán lẻ, giá bán tại 

cửa hàng, đại lý.  

Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp lại có mạng lưới 

phân phối khắp 64 tỉnh thành. Có doanh 

nghiệp phân phối cùng một giá cho tất cả 

các vùng miền nhưng có doanh nghiệp lại 

phân phối các mức giá khác nhau theo từng 

vùng miền cụ thể sau khi đã cộng các chi phí 

phụ trội. Như vậy, mỗi doanh nghiệp sẽ phải 

dành ra một lượng nhân sự nhất định để 

thực hiện việc báo cáo giá. Dĩ nhiên, chi phí 

quản lý của giá bán sữa sẽ tăng lên đẩy giá 

bán tăng lên. Nói cách khác, doanh nghiệp 

sẽ phải tăng chi phí cho thủ tục hành chính. 

 Về phía cơ quan chức năng, để quản lý 

được số lượng doanh nghiệp sữa lớn như 

hiện nay cùng với số lượng sản phẩm không 

hề ít, Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương và 

các cơ quan chuyên ngành khác sẽ phải huy 

 

 

Giá nguyên liệu đầu vào của ngành sữa được 
cho là không thay đổi nhiều trong thời gian gần 
đây. 
 

động một lực lượng không hề nhỏ chỉ để 

quản lý riêng mặt hàng sữa chứ chưa nói 

đến quản lý đến hơn 30 mặt hàng theo dự 

thảo sửa đổi thông tư 104. 

Bàn về cách quản lý mới này, giám đốc một 

doanh nghiệp kinh doanh sữa cho rằng cơ 

quan quản lý không nhất thiết phải “đẻ” ra 

quy định mới như vậy mà có thể chỉ cần áp 

dụng triệt để, kiểm soát chặt chẽ việc quảng 

cáo của các doanh nghiệp kinh doanh sữa 

theo Nghị định 21 của Chính phủ. Theo đó, 

những câu quảng cáo không đúng về tác 

dụng của sữa như “thông minh  vượt trội”... 

sẽ bị cấm. 

Từ đó, người tiêu dùng có thể phân biệt và 

trả tiền cho giá trị đích thực của hàng hóa 

thay vì tốn thêm tiền cho những khẩu hiệu 

quảng cáo không chân thực. Đồng thời, các 

doanh nghiệp không còn tính đến việc cạnh 

tranh bằng quảng cáo và quà khuyến mại. 

Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ chú trọng đến 

việc cạnh tranh bằng giá, cải thiện hệ thống 

phân phối và dịch vụ. Đây mới là lợi ích đích 

thực cho người tiêu dùng. (VNE) 
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Đã đến lúc giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề 
(TBKTSG) - Ở nhiều làng nghề hiện nay, ô 

nhiễm môi trường đang diễn ra rất đáng lo 

ngại, làm suy giảm môi trường sống ở nông 

thôn, ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân, 

trực tiếp uy hiếp sự tồn tại và phát triển của 

làng nghề. 

Trở ngại cho phát triển làng nghề 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, đánh giá 

thực trạng và tác hại của ô nhiễm môi 

trường làng nghề. 

Ở các làng nghề công tác vệ sinh môi 

trường rất kém: chất thải thể rắn, thể khí, thể 

lỏng (dung môi và nước thải) có chứa hóa 

chất độc hại, hôi hám không được thu gom, 

xử lý trước khi thải ra môi trường tự nhiên, 

làm ô nhiễm môi trường không khí; môi 

trường nước, kể cả nước mặt và nước 

ngầm; ô nhiễm đất do các hóa chất vô cơ 

độc hại nằm lại trong đất. 

Đáng chú ý, sản xuất ở một số làng nghề 

còn làm thay đổi điều kiện vi khí hậu: gió, 

bụi, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, rung 

động... vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

Ô nhiễm môi trường tác hại đến sức khỏe 

cộng đồng, do đặc điểm khu sản xuất nằm 

xen kẽ với khu dân cư nên không chỉ người 

trực tiếp sản xuất mà mọi thành viên trong 

khu dân cư và vùng phụ cận đều bị ảnh 

hưởng. 

Trong các làng nghề, tỷ lệ người mắc bệnh 

và triệu chứng bệnh cao nhất thuộc về các 

nhóm bệnh: thần kinh (đau đầu, mất ngủ,  

suy nhược); tai mũi họng; mắt; da liễu; bệnh 

về đường tiêu hóa; bệnh nhiễm độc kim loại, 

ung thư. Đã có làng ung thư và làng mắc 

nhiều bệnh mãn tính khác... 

Tuổi thọ trung bình của người dân trong các 

làng nghề ngày càng giảm đi, thấp hơn 10 

năm so với tuổi thọ trung bình của cả nước 

và cũng thấp hơn đến 5-10 năm so với các 

làng không có nghề. 

Làng nghề ô nhiễm còn gây ảnh hưởng xấu 

đến sản xuất nông nghiệp của cả vùng, do 

các chất thải chứa nhiều tạp chất phát sinh 

từ hoạt động của các làng nghề ảnh hưởng 

xấu đến môi trường nước, khí, đất, gây nguy 

hại đến sự sinh trưởng của các loại thực vật, 

động vật sống trong môi trường đó, làm giảm 

năng suất và sản lượng lương thực và các 

loại hoa màu, thủy sản... 

Ô nhiễm môi trường làng nghề đã dẫn đến 

những xung đột trong cộng đồng dân cư khu 

vực, giữa hộ có nghề và hộ không có nghề; 

giữa làng có nghề và làng không có nghề. 

Ngoài ra, làng nghề ô nhiễm cũng ảnh 

hưởng xấu đến du lịch do khách không hài 

lòng với môi trường không đảm bảo, đường 

đi lối lại chật chội, mùi hôi thối nồng nặc, 

hoặc khói bụi bốc lên dày đặc từ các cơ sở 

sản xuất. 

Làng nghề đã thể hiện rõ vị trí ngày càng 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. Nhưng nhìn chung, phát triển 

của làng nghề còn mang tính tự phát của lối 

sản xuất nhỏ, chia cắt, manh mún, tính liên  
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 kết và hợp tác rất yếu. 

Luật Môi trường đã ra đời 

nhưng làng nghề lại đứng 

trước khó khăn nan giải: tình 

trạng vi phạm pháp luật về 

môi trường rất nghiêm trọng 

và phổ biến nhưng không thể 

khắc phục ngay được và 

cũng không thể tiếp tục sản 

xuất trong tình trạng ô nhiễm 

môi trường kéo dài. Vì vậy 

rất cần có quan điểm, lộ trình 

và cách giải quyết phù hợp 

nhằm cải thiện tình hình ô 

nhiễm môi trường làng nghề 

hiện nay. 

Cần một hệ thống các giải 
pháp 

Cần một hệ thống các giải 

pháp đồng bộ về giáo dục 

nâng cao ý thức của người 

quản lý và của cộng đồng; tổ 

chức quản lý sản xuất, ứng 

dụng khoa học công nghệ 

tiên tiến... Vì vậy phải kết 

hợp và huy động sự tham 

gia của các cơ quan quản lý 

nhà nước và các làng nghề, 

các tổ chức khoa học, công 

nghệ, các tổ chức xã hội, 

nhất là các hiệp hội doanh 

nghiệp, hội nghề nghiệp. 

1. Tổ chức lại sản xuất 
làng nghề 

Cần có cơ chế chính sách 

khuyến khích phát triển, 

thành lập các doanh nghiệp 

ở nông thôn, làng nghề với 

quy mô lớn hơn, sản xuất 

tập trung hoặc tổ chức liên 

kết sản xuất theo chiều dọc; 

chuyên môn hóa các đơn vị 

sản xuất quy mô nhỏ theo 

từng công đoạn của sản 

phẩm; thực hiện việc liên kết 

“bốn nhà”; và quan trọng 

hơn là tạo điều kiện ứng 

dụng khoa học công nghệ, 

tập trung các cơ sở sản xuất 

có nguy cơ ô nhiễm môi 

trường cao để xây dựng hệ 

thống xử lý môi trường. 

2. Quy hoạch để phát triển 
làng nghề bền vững 

Quy hoạch phát triển làng 

nghề phải gắn chặt với các 

yếu tố: chiến lược kinh 

doanh của các cơ sở sản 

xuất làng nghề; thị trường; 

lợi thế về vị trí địa lý; truyền 

thống nghề nghiệp và kỹ 

năng lao động của từng 

vùng. Ngoài ra, quy hoạch 

ngành nghề nông thôn gắn 

với quy hoạch hình thành 

các khu, cụm công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, tạo nên 

những vùng sản xuất tập 

trung, tạo điều kiện để di dời 

các cơ sở sản xuất đang gây 

ô nhiễm nặng ra khỏi khu 

dân cư. Đó là giải pháp vừa 

giúp khắc phục tình hình ô 

nhiễm môi trường vừa gắn 

phát triển làng nghề với việc 

tổ chức lại khu dân cư văn 

minh hiện đại, góp phần hình 

thành nông thôn mới. 

Việc quy hoạch cần thực 

hiện đồng bộ, từ mặt bằng 

sản xuất, kết cấu hạ tầng 

như đường giao thông, hệ 

thống cung cấp điện, nước, 

hệ thống thông tin, hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải, 

thu gom chất thải rắn để xử 

lý tập trung. Tránh tình trạng 

các khu dân cư mới lộn xộn, 

đan xen sản xuất và sinh 

hoạt, cơ sở hạ tầng không 

hoàn thiện, nên ô nhiễm môi 

trường không xử lý được. 

3. Nâng cao trách nhiệm 
của các đơn vị sản xuất và 
của người dân 

Trách nhiệm bảo vệ môi 

trường trước hết là của mỗi 

làng nghề, của mỗi cơ sở 

sản xuất và người dân trong 

làng nghề: ngay từ khi mở 

doanh nghiệp, cũng như 

trong quá trình sản xuất, phải 

chủ động, tự giác thực hiện 

các biện pháp, tiêu chuẩn về 
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 môi trường. 

Các hiệp hội ngành nghề ở địa phương, 

dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa 

phương và cơ quan chuyên môn các cấp 

cần thống kê phân loại các vi phạm và tình 

trạng ô nhiễm môi trường để đề ra các 

phương án, đề án và biện pháp khắc phục 

đối với từng cơ sở, đơn vị sản xuất, từng 

làng nghề. 

Các đơn vị xác định trách nhiệm và khắc 

phục các vi phạm, hậu quả; thay thế, đổi mới 

công nghệ và thiết bị; tham gia chương trình 

nước sạch; chế biến chất thải thành khí gas, 

tái chế thành sản phẩm phụ... 

Những công việc vượt quá khả năng đơn vị 

thì phải thuê tư vấn và báo cáo cấp trên hỗ 

trợ trong trường hợp cơ sở sản xuất không 

đủ sức xử lý vì chi phí quá cao. 

4. Tăng cường quản lý nhà nước về môi 
trường làng nghề 

Cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các 

chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ 

môi trường làng nghề từ khi bắt đầu mở 

doanh nghiệp, xây dựng mới nhà xưởng, cơ 

sở sản xuất. Phải có đánh giá tác động môi 

trường được cơ quan chức năng xét duyệt; 

có chính sách hỗ trợ về tài chính và tạo điều 

kiện thuận lợi để các làng nghề làm tốt hơn 

việc bảo vệ môi trường; coi trọng việc 

hướng dẫn các hoạt động bảo vệ môi 

trường. 

Việc xử lý ô nhiễm môi trường không thể chỉ 

giải quyết trong phạm vi một làng nghề, mà  

 

phải xử lý cả khu vực, cả vùng vì trong nhiều 

trường hợp việc gây ô nhiễm có tính chất lan 

tỏa. 

Cần có hình thức xử phạt nghiêm túc, có tính 

răn đe đối với những cơ sở làng nghề cố 

tình vi phạm; tuy nhiên, cần tính đến tính 

chất đặc thù của các làng nghề để có giải 

pháp thỏa đáng. 

Vấn đề quan trọng nhất đặt ra hiện nay là 

các cơ quan chức năng tăng cường trợ giúp 

để các cơ sở sản xuất trong làng nghề cùng 

với các hội, hiệp hội ngành nghề có thể chủ 

động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường, tiến hành sản xuất gắn liền với bảo 

vệ môi trường vì yêu cầu của sản xuất cũng 

như sức khỏe của cộng đồng. 

Nguyễn Văn Miện (Hiệp hội Làng nghề Việt Nam ) 

 

Làng nghề sản xuất gốm ở Bình Dương. Ảnh: Lê Toàn. 
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Giá lúa gạo tiếp tục 
tăng 
 

 
 
Liên tục 3 ngày qua, giá lúa 

gạo ở các tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long tăng và tiêu 

thụ rất mạnh. 

Ngày 9-8, tại khu vực chợ 

đầu mối Bà Đắc, Tân Bình 

(tỉnh Tiền Giang), các doanh 

nghiệp xuất khẩu thu mua 

gạo lứt IR50404 tại nhà máy 

xay xát khoảng 5.830 

đồng/kg, gạo hạt dài 5.900 

đồng/kg. 

Với mức mua này thì giá cao 

hơn 300 đồng/kg so với tuần 

trước. Giá lúa IR50404 tại 

Tiền Giang, Long An, Đồng 

Tháp đã ở mức 4.200 

đồng/kg, lúa hạt dài 4.300 

đồng/kg (lúa khô). 

Vụ Hè thu năm nay, Đồng 

bằng sông Cửu Long xuống 

giống 1.639.000 ha. Đến nay 

đã thu hoạch được hơn 

950.000 ha, năng suất trung 

bình đạt 5 tấn/ha. Khoảng 

600.000 ha còn lại đang 

được các tỉnh thu hoạch, dự 

kiến sẽ dứt điểm vào cuối 

tháng 8 này. Theo Tuổi trẻ 

 

 

 

 
Tin từ Bộ Công Thương 

ngày 9.8 cho biết, gần đây 

một số Cty của VN có hạn 

ngạch nhập khẩu (NK) 

đường đã liên hệ trực tiếp 

với một số doanh nghiệp 

(DN) tại Thái Lan, ký hợp 

đồng NK đường. Trong quá 

trình thực hiện hợp đồng, 

Thương vụ VN tại Thái Lan 

đã phát hiện bộ hồ sơ giả và 

kịp thời phối hợp điều tra với 

các cơ quan hữu quan của 

phía Thái Lan, có công văn 

trả lời cảnh báo DN ngăn 

chặn tổn thất đáng tiếc xảy 

ra. 

Thương vụ VN tại Thái Lan 

cho biết, Thái Lan là một 

trong những nước sản xuất 

và XK đường trong khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương. 

Nhiều năm trước, một số Cty 

của VN đã NK đường từ các 

DN của Thái Lan. Quốc gia 

này có chính sách quản lý 

XK đường công khai. Hằng 

năm, khoảng tháng 10 - 

tháng 11, Bộ Thương mại 

Thái Lan công bố kế hoạch 

và số lượng đường XK cho  

 

 

 
cả năm sau. Giấy phép 

(quota) XK đường được cấp 

cho các nhà máy sản xuất và 

một số DN XK đường. 

Năm 2010, sản lượng đường 

năm 2009-2010 của Thái 

Lan là 6,92 triệu tấn. Hạn 

ngạch dành cho XK ấn định 

là 0,8 triệu tấn/năm, và mức 

hạn ngạch của năm 2010 đã 

XK hết. Hạn ngạch C - là hạn 

ngạch dành cho các nhà sản 

xuất mía đường XK trực tiếp. 

Năm 2010, số lượng đường 

dành cho các nhà máy này là 

3,92 triệu tấn. 

Theo Giám đốc Văn phòng 

mía đường Thái Lan, ông 

Prang xit - do nhu cầu đường 

năm 2010 ở mức cao nên 

khối lượng còn lại trong hạn 

ngạch có thể XK không 

nhiều. Văn phòng mía đường 

có bố trí các cán bộ làm việc 

tại cảng, những điểm XK 

đường để thống kê và kiểm 

tra việc XK đường phù hợp 

với hạn ngạch được giao. 

Theo đó, Thương vụ VN tại 

Thái Lan cảnh báo tới các 

DN trong nước có nhu cầu  

Cảnh báo hành vi lừa đảo 
trong giao dịch thương mại
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NK đường tại Thái Lan không giao dịch mua 

đường với DN không có giấy phép XK 

đường tại Thái Lan; cần cảnh giác trong việc 

giao dịch tìm đối tác XK đường qua mạng; 

DN có nhu cầu NK đường từ Thái Lan nên 

trao đổi, phối hợp với Thương vụ VN tại Thái 

Lan để hỗ trợ tìm nhà XK và cập nhật chính 

sách về XK đường của Thái Lan. 

Thương vụ VN tại Indonesia cũng đã nhiều 

lần cảnh báo các DN trong nước nên thận 

trọng khi thực hiện các giao dịch thương mại 

với các DN Indonesia. Tuy nhiên, vẫn có một 

số DN VN ký hợp đồng mua hàng với các 

DN địa phương Indonesia thông qua giao 

dịch trên mạng Internet và thông tin liên lạc 

bằng điện thoại di động. Sau khi bên mua 

chuyển tiền trước qua ngân hàng (khoảng 

40%-50% giá trị lô hàng NK), bên bán không 

giao hàng và cắt liên lạc. Việc giải quyết 

khiếu nại đòi lại tiền hết sức khó khăn. Một 

số trường hợp không đòi lại được vì khi 

thương vụ giúp đi điều tra thực tế thì người 

giao dịch đã trốn, văn phòng không có thực 

hoặc đã chuyển. 

Thủ đoạn lừa đảo của một số đối tượng khi 

chào bán hàng khá tinh vi, chủ yếu đánh vào 

tâm lý người mua hàng để gây lòng tin, khai 

thác tối đa tiện ích của công nghệ thông tin 

trong giao dịch, thanh toán. 

Hiện tại, Thương vụ và Đại sứ quán VN tại 

Indonesia tiếp tục nhận được thư của một số 

DN VN đề nghị giúp giải quyết đòi lại tiền 

mua hàng. Indonesia là một quốc đảo rộng 

lớn, việc điều tra, xác minh, giải quyết khiếu 

nại, đòi lại tiền là công việc hoàn toàn không 

đơn giản... 

Không để giá cả “đến       
hẹn lại tăng” 
TT - Ngày 9-8, Bộ Công thương đã tổ chức 

hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo 

hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương. 

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Dũng - cục 

trưởng Cục Quản lý thị trường - cho biết giá 

sữa thời gian qua lại tăng. Thời gian tới, cục 

sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

giá sữa cũng như các mặt hàng phục vụ Tết 

Trung thu. 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công 

thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu đẩy mạnh 

kiểm soát nhập siêu để đảm bảo kinh tế vĩ 

mô, đáp ứng ngoại tệ, tỉ giá. Ông Hoàng cho 

biết tháng 6 và 7 đã duy trì nhập siêu thấp 

hơn 20% so với xuất khẩu nhưng chưa ổn 

định. (Tuổi trẻ) 
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