
   1
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ bàn về tăng trưởng bền vững 

- Gần 60 triệu đồng một kg cà phê chồn Việt Nam 

- Giá đôla Mỹ vọt lên 19.260 đồng 

- Đổi đời nhờ trồng rau 

 CHÍNH SÁCH 

- Đổi đời nhờ trồng rau 

- Vỡ mộng trang trại! 

- Hỗ trợ 7.100 tấn gạo cho 4 địa phương hạn hán 

GIAO THƯƠNG 

- Không có sữa bột trẻ em chứa hàm lượng hormone cao bất 

thường ở Việt Nam 

- Sự thật về vụ trộn cát với sắn để xuất khẩu 

 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  4,  ngày 11 tháng 8 năm 2010 
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Bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ bàn về tăng trưởng 
bền vững 
Từ 22-28/8, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC 4), Hội nghị 

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 

42) và các sự kiện liên quan sẽ diễn ra tại 

Đà Nẵng. 

Các hội nghị lần này sẽ thu hút sự tham dự 

của 10 Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN 

và 8 đối tác là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Úc,New Zealand,  Ấn Độ, EU, Nga. 

Ngoài ra, còn có sự tham dự của số lượng 

lớn các doanh nghiệp. 

Với tư cách là chủ nhà Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng sẽ điều 

hành các phiên họp xoay quanh chủ đề 

“Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cộng đồng vì 

sự tăng trưởng năng động và bền vững”. 

“Điều này khẳng định hướng đi mới của 

ASEAN không chỉ coi trọng mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế mà còn hướng đến sự phát 

triển cân bằng, ổn định và bền vững”, Thứ 

trưởng  Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, 

cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều 10/8. 

Hội nghị AEM 42 và các hội nghị liên quan 

cũng là dịp để các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 

thảo luận những định hướng lớn, các biện 

pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế 

ASEAN, thực hiện thành công mục tiêu thiết 

lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm  

2015, để báo cáo lên Hội nghị AEC 4 và từ 

đó thông tin tới lãnh đạo các nước tại Hội 

nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 sẽ họp vào 

tháng 10/2010, tại Hà Nội. 

Nhân dịp này, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 

và các bên đối tác cũng sẽ tiến hành tham 

vấn nhằm đánh giá việc thực thi các hiệp 

định khu vực thương mại tự do, thảo luận 

các biện pháp thúc đẩy đàm phán các thỏa 

thuận thương mại mới và xác định hướng 

hợp tác lớn giữa ASEAN với các đối tác. 

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ASEAN và Nga 

sẽ có đối thoại ở cấp Bộ trưởng Kinh tế 

nhằm thảo luận định hướng tăng cường hợp 

tác kinh tế, đầu tư giữa hai bên trong thời 

gian tới. 

Ngoài những hoạt động theo thông lệ, với tư 

cách chủ nhà, Việt Nam còn chủ động đề 

xuất một số sáng kiến hợp tác mới như mở 

rộng đối thoại nhiều chiều với các doanh 

nghiệp trong tiến trình hoạch định chính sách 

khu vực, tổ chức phiên tham vấn lần đầu tiên 

với các Bộ trưởng Kinh tế Campuchia, Lào, 

Myanma và Việt Nam (CLMV), nhằm thảo 

luận biện pháp giúp đẩy nhanh việc thu hẹp 

khoảng cách phát triển giữa CLMV và các 

thành viên ASEAN phát triển hơn. 
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Gần 60 triệu đồng một kg cà phê chồn Việt Nam 

Cà phê chồn Việt 
Nam còn đắt hơn 
nhiều so với sản 
phẩm Kopi Luwak 
của Indonesia, vốn 

được báo chí nước 
ngoài cho là đắt 
nhất thế giới. 

Lâu nay, tín đồ cà 

phê trong nước, ngay 

cả cư dân thủ phủ cà 

phê là Buôn Mê 

Thuột, Dak Lak, khi 

nói đến cái tên "cà 

phê chồn" đều chỉ 

cho đó là truyền 

thuyết, ít ai dám 

mạnh miệng tuyên bố 

họ đã được mục sở 

thị hoặc thưởng thức 

cà phê chồn thứ thiệt. 

Tuy nhiên, những 

người trong nghề 

khẳng định cà phê 

chồn Việt Nam là một 

huyền thoại có thật, 

và đắt đỏ vào hạng 

nhất thế giới. Ông 

Đặng Lê Nguyên Vũ, 

Giám đốc của hệ  

 

Café chồn – một sản phẩm công phu 

thống cà phê Trung Nguyên cho biết Trung 

Nguyên đã sản xuất thương hiệu cà phê 

chồn của riêng mình với tên gọi Weasel. Mỗi 

kg cà phê Weasel có giá 3.000 USD, cao 

hơn nhiều so với Kopi Luwak của Indonesia, 

được rao dưới 600 USD một kg. 

"Sở dĩ cà phê chồn Việt Nam đắt vì quy trình 

sản xuất cầu kỳ và hoàn toàn thủ công", đại 

diện của Trung Nguyên giải thích. Khác với 

Indonesia, những người sản xuất cà phê 

chồn tại Việt Nam không nuôi nhốt chồn và 

ép chúng ăn cà phê sẵn có. 

Một trong những lý do khiến cà phê chồn 
ngon vì con chồn thường chọn ăn quả 
ngon lành, chín mọng. Chồn bị "cưỡng 

bức" ăn hạt cà phê sẽ cho ra sản phẩm 

không được  

như chồn ngoài tự nhiên. Đội ngũ chồn ăn 

hạt và "sản xuất" phân hiện sống hoang dã 

rải rác khắp vùng Tây Nguyên như Buôn Mê 

Thuột, Kon Tum, Đắc Nông, với số lượng 

không nhiều như 

trước do nạn săn bắn. 

Nguyên liệu thô được 

thu mua với giá từ 1 

đến 10 triệu đồng mỗi 

kg (tùy thuộc vào chất 

lượng hạt cà phê, 

thành phần lẫn trong 

phân) từ nông dân, 

thương lái. Sau đó, 

Trung Nguyên tiến 

hành sản xuất với 

nhiều tiêu chí cầu kỳ 

như thời gian từ lúc 

chồn cho ra sản phẩm 

đến lúc bắt đầu chế 

biến không nên quá 

24 giờ, tiếp đến hạ thổ 

(đưa xuống lòng đất) 

343 ngày. Khâu hạ 

thổ này rất quan trọng 

để cà phê phân rã vỏ 

một cách tự nhiên, 

thay vì dùng máy tách 

như thông thường. 

Sau khi trải qua các 

công đoạn cầu kỳ như 

trên, cà phê Weasel 

có giá lên đến 3.000 

USD một kg. Gói nhỏ 

250g được bán 750 

USD 
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Tuy nhiên, kể cả những người có tiền cũng 

khó mà mua cà phê chồn Weasel vì mỗi năm 

Trung Nguyên chỉ sản xuất được từ 40 đến 

50 kg. Do đó, sản phẩm này hiện chưa dành 

xuất khẩu mà chỉ bán ở số lượng nhất định 

theo đơn đặt hàng của các khách hàng VIP. 

Ngoài ra, cà phê chồn Weasel là món quà 

độc đáo dành tặng các vị nguyên thủ quốc 

gia khi họ đến Việt Nam. Gần đây nhất, món 

quà cà phê chồn Weasel được trao đến tay 

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khi bà đến 

Việt Nam tháng trước. Chủ tịch nước cũng 

từng tặng quà tương tự cho chồng bà là cựu 

Tổng thống Bill Clinton khi ông sang Việt 

Nam. Trong chuyến thăm Tây Ban Nha hồi 

tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch nước đã tặng 

cà phê chồn Weasel cho Thủ tướng và Quốc 

vương nước này. 

Ngoài cà phê Weasel làm từ chồn tự nhiên, 

nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam cũng 

đã thử nghiệm nuôi chồn để thu cà phê. Mô 

hình này nổi lên tại các tỉnh thuộc khu vực 

Tây Nguyên như Buôn Mê Thuột thời gian 

gần đây. 

Cà phê làm từ chồn nuôi nhốt giá không cao 

bằng chồn tự nhiên. Đại diện một công ty cà 

phê cho biết sau khi thu mua phân chồn lẫn 

cà phê từ người nuôi, họ chế biến và bán với 

giá hơn 600 USD một kg. "Tuy nhiên chỉ khi 

nào có đợt đặt hàng chúng tôi với sản xuất", 

anh cho biết. 

Dù Việt Nam có sản xuất cà phê chồn, thậm  

chí có loại hảo hạng, nhưng cho đến nay cà 

phê Kopi Luwak của Indonesia vẫn nổi tiếng 

là đắt nhất thế giới và được nhiều người biết 

đến hơn, đại diện của Trung Nguyên chia sẻ.

Ở trong nước, với mức giá "trên trời", cà 
phê chồn vẫn là khái niệm xa lạ với đa số 
người dân, có chăng họ mới chỉ có cơ hội 

nếm cà phê chồn "hương liệu". Một tín đồ 

ghiền cà phê là anh Trung Hiếu (Cầu Giấy, 

Hà Nội) cho biết đã uống phải cà phê chồn 

nhái khi vào các quán trưng biển "Cà phê 

chồn" hoặc được bạn bè biếu và không thấy 

có gì đặc biệt, thậm chí mùi vị còn khá tệ. 

"Nhiều quán in tên 'Cà phê chồn' trong 

menu, giá cao lắm cũng chỉ vài chục nghìn 

đồng một ly nên tôi biết ngay là đồ dỏm", 

anh nói. Với đại đa số người sành cà phê, 

việc tìm cà phê chồn để thưởng thức dù ở 

Sài Gòn hay Hà Nội là điều không thể. Anh 

Hùng, nhân viên một quán cà phê lớn ở Hà 

Nội nói thẳng: "Ở mấy quán từ Nam chí Bắc 

làm gì có cà phê chồn, chỉ có loại hương 

chồn và đó cũng chỉ là cái tên ăn theo mà 

thôi".  (Theo Vnexpress.net) 

 

Café chồn  là quà tặng cho các chính khách 
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Không có sữa bột trẻ em 
chứa hàm lượng hormone 
cao bất thường ở Việt Nam 

Hiện chưa xuất hiện sản phẩm sữa có lượng hormone cao 
trên thị trưởng Việt Nam. Ảnh minh họa 

Người tiêu dùng và người kinh doanh sữa tại nước ta hết sức 
cảnh giác nên đã không nhập sữa bột từ những nguồn không 
an toàn.  

Ngày 10/8, "Nhật báo Trung Quốc" (China Daily) đưa tin, 3 trẻ 
sơ sinh từ 4-15 tháng tuổi tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ 
Bắc (miền Trung Trung Quốc) có lượng hormone cao bất 
thường trong cơ thể. Nguyên nhân được cho là những đứa trẻ 
này đã dùng sữa bột do công ty Synuatra sản xuất. Hai loại 
hormone được phát hiện là estradiol và prolactin. 

Trước thông tin này, chiều nay 10/8, Tiến sĩ Nguyễn Công 
Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam 
đã khẳng định: Tại Việt Nam chưa nhập và chưa xuất hiện loại 
sữa này trên thị trường, vì vậy người dân có thể yên tâm. 

Tiến sĩ Khẩn cũng nêu rõ, từ sau vụ sữa nhiễm melanin có 
nguồn gốc từ Trung Quốc, Việt Nam đã tăng cường kiểm soát 
chặt chẽ sữa bột nhập khẩu trên thị trường./. 

TTXVN 
 

Giá đôla Mỹ vọt 
lên 19.260 đồng 

Các đại lý thu đổi đại tệ 

nâng giá bán USD lên 

19.250 đến 19.260 đồng 

sáng nay, trong khi thị 

trường vàng tiếp tục lình 

xình. 

Trên thị trường chợ đen, 

giá bán USD đột ngột tăng 

sáng nay. Tính đến 10h15, 

các điểm thu đổi báo giá 

bán từ 19.250 đến 19.260 

đồng, tăng từ 10 đến 20 

đồng so với hôm qua. Đây 

là ngày đầu tiên niêm yết 

bán đi lên sau nhiều phiên 

liên tiếp ổn định ở 19.240 

đồng. Chiều thu mua phổ 

biến quanh 19.230 đồng. 

Một số nơi khác lại nới 

rộng khoảng cách giữa 

mua và bán nhằm hạn chế 

giao dịch, với giá thu mua 

đôla chỉ ở 19.200 đồng, 

thấp hơn 50 đồng so với 

bán. (VNE) 
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   Đổi đời nhờ trồng rau 
TBKTSG) - Nhờ trồng 

rau, nhiều gia đình 

người dân tộc thiểu số 

K’Ho ở ven Đà Lạt đã 

có cuộc sống đầy đủ 

hơn. 

Ngôi nhà mới xây của 

K’Bé nổi bật giữa đồng 

rau với cây xanh bao 

quanh. Trong nhà bày 

biện khá ngăn nắp. Kế 

bên là kho chứa củ 

giống hoa lay ơn và 

máy móc, công cụ làm 

vườn. K’Bé và vợ 

đang chăm sóc vườn 

hành trước nhà. “Đây 

là ngôi nhà thứ hai, 

dưới kia cũng có ngôi 

nhà nữa, cũng lớn 

như vậy”, K’Chương, 

con trai của K’Bé, cho 

biết. 

Sở hữu những ngôi 

nhà lớn, khang trang 

như nhà K’Bé bây giờ 

là chuyện bình thường 

của không ít gia đình 

đồng bào K’Ho ở các 

buôn K’Long, K’Rèn, 

Đarahoa, xã Hiệp An, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng. “Tất cả là  

Già K'Rốt đang chăm sóc vườn rau của mình. 
Ảnh: Viết Trọng.

 

nhờ trồng rau”, K’Rốt,  cán bộ mặt 

trận thôn K’Long, nói. 

Nằm ngay dưới chân đèo Prenn, trên 

đường vào thành phố Đà Lạt, vùng 

đất Hiệp An trước đây là đồng lúa độc 

canh của những gia đình K’Ho nghèo 

trong những buôn làng lặng lẽ. Mùa 

mưa họ gieo lúa, bắp chờ thời. Mùa 

khô đồng bỏ hoang cho cỏ dại. 

“Gia đình tôi từ thời ông bà đều trồng 

lúa, làm hoài mà chỉ đủ ăn, tiền đâu 

làm nhà, có đâu như bây giờ”, già 

K’Rốt nhớ lại. 

Mọi chuyện đổi khác khi một số gia 

đình người Kinh nơi đây thử trồng rau 

trên ruộng lúa vào mùa khô. Rau 

trồng ở đây phát triển nhanh không 

kém Đà Lạt. Đất Hiệp An bắt đầu lên 

giá khi nhiều người từ Đà Lạt xuống 

đây mua hoặc thuê đất để canh tác 

rau. 

 

Như bao người dân trong 

buôn, già K’Rốt cũng cho 

thuê một phần trong  số 4 

héc ta ruộng của mình. 

Dần dà, ông cùng dân 

làng nơi đây thấy rằng 

trồng rau không khó. 

“Người ta làm được mình 

cũng làm được, không 

biết thì hỏi”. Từ đó, ông 

bắt đầu trồng thử một số 

loại rau và vận động nhiều 

người trong buôn cùng 

làm theo. 

Chính quyền địa phương 

cùng vào cuộc thông qua 

việc xây dựng các mô 

hình trồng rau, hoa trình 

diễn cho bà con trong 

buôn đến học tập, cử cán 

bộ khuyến nông đến vận 

động từng nhà, khuyến 

khích vay vốn đầu tư 

trồng rau, hoa, chuyển đổi 

cây trồng. 

Đến nay hầu hết người 

K’Ho ở Hiệp An đã lấy lại 

những mảnh đất cho thuê 

để canh tác. Chỉ trong 

vòng chưa đầy 10 năm 

gần đây, tập quán canh 

tác của người K’Ho đã 

thay đổi. Gần 1.500 héc ta 
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đất nông nghiệp nơi 

đây đã gần như 

chuyển sang trồng 

rau, hoa. Người dân 

trong xã trồng đủ các 

loại rau ôn đới như xà 

lách, hành lá, bí ngồi, 

cúc, bó xôi, su su, cà 

chua, cà rốt, su hào… 

Hiện cây lúa chỉ được 

sạ vào mùa mưa để 

lấy lúa ăn. Trồng rau, 

theo K’Rốt, dù bấp 

bênh về giá cả nhưng 

khỏe hơn làm lúa. 

“Trồng lúa phải làm 

đất, nhổ cỏ, thu 

hoạch, phơi lúa… 

Còn trồng rau chỉ lên 

luống, chăm sóc, 

không mất công 

nhiều”, già K’Rốt nói. 

Giá 1 sào xà lách 

hiện nay bán tại vườn 

khoảng 3 triệu đồng, 

trong đó vốn đầu tư 

chỉ khoảng 1 triệu 

đồng, công chăm sóc 

ít, từ khi trồng đến khi 

thu hoạch chỉ hơn 

tháng, thu hoạch 

xong có người đến 

tận nhà mua cả vạt. 

“Nhờ trồng nhiều,  

tháng nào cũng có rau bán nên có đồng ra đồng vào đủ xoay xở 

trong nhà, cho con cháu đi học”, già K’Rốt cho biết. 

 

Trong số 842 hộ với trên 3.000 nhân khẩu đồng bào K’Ho ở xã Hiệp 

An hiện chỉ còn trên 70 hộ nằm trong danh sách hộ nghèo của xã, 

còn lại hầu hết đã có của ăn của để, không ít gia đình tích lũy xây 

được nhà mới hoặc mua thêm đất mở rộng sản xuất. Nhiều người 

đã sắm máy bơm, máy cày, đầu tư hệ thống tưới nước hiện đại, 

biết cách dùng phân bón để chăm sóc cây trồng. Có hộ còn đầu tư 

nhà kính trồng hoa theo công nghệ mới. Không chỉ trồng rau, người 

dân ở Hiệp An còn biến nơi đây thành vùng cung cấp hoa lay ơn 

chính cho thị trường TPHCM và  các tỉnh. 

Theo chính quyền xã Hiệp An, diện tích trồng rau, trồng hoa trong 

năm 2009 của xã đạt 3.350 héc ta, tần suất sử dụng đất gần 2,7 

lần. Giá trị sản xuất tính trên 1 héc ta đất canh tác đã lên trên 180 

triệu đồng/héc ta, với nhà kính, nhà lưới có thể lên đến 350 triệu 

đồng/héc ta/năm. Thu nhập người dân từ rau hoa cao hơn 5-10 lần 

so với trồng lúa. 

Những con số này trước đây già làng K’Rốt, cùng bà con K’Ho nơi 

đây có nằm mơ cũng không thấy được. 

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn 
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Vỡ mộng trang trại! 
(TBKTSG) - Đầu tư dàn trải, manh mún, 
nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết và ồ ạt chạy 
theo phong trào khiến cho hàng ngàn dự 
án theo mô hình kinh tế trang trại ở các 
tỉnh ĐBSCL nhiều năm nay làm ăn không 
hiệu quả, thậm chí thua lỗ buộc phải phá 
sản, giải thể. Dưới đây là thực tế tình 
hình ở Trà Vinh. 
 
Chờ ngày giải thể! 

Trà Vinh là một trong số các tỉnh, thành điển 

hình ở ĐBSCL bị “vỡ mộng” vì chạy theo loại 

hình trang trại. Theo số liệu thống kê từ Chi 

cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, từ 

thời điểm phát động mô hình vào năm 2000, 

toàn tỉnh có đến 3.216 trang trại vào lúc cao 

điểm. Nhưng do làm ăn không hiệu quả, số 

lượng trang trại ngày càng sụt giảm. Đến 

nay, chỉ còn khoảng 1.764 trang trại còn hoạt 

động, chủ yếu ở lĩnh vực nuôi trồng thủy 

sản, chăn nuôi, trồng trọt... nhiều trang trại 

hoạt động cầm chừng. Số trang trại làm ăn 

hiệu quả chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Thời điểm năm 2005-2006, trang trại nuôi 

heo nái của gia đình bà Tiền Thị Hạnh, (ấp 

Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh), một thời được xem là một 

trong những mô hình trang trại nuôi heo 

“điển hình” ăn nên làm ra nhất nhì của tỉnh, 

nhưng nay thì... nợ nần chồng chất. Bà 

Hạnh cho biết: “Trước đây gia đình tôi chỉ 

nuôi có 4 con heo để cải thiện kinh tế. Từ khi 

có chính sách ưu đãi thành lập trang trại, gia

đình được Nhà nước cho vay 60 triệu đồng 

để đầu tư chuồng trại và lên tận Thủ Đức để 

mua 20 con heo giống”. 

Giờ bà buồn xo dẫn chúng tôi ra tận trại heo 

rộng chừng 500 mét vuông bỏ hoang mấy 

năm nay và nói: “Sau ba năm đàn heo ngày 

được nhân rộng ra với 27 con heo nái, trên 

200 heo con. Trả hết phần vốn vay ưu đãi, 

gia đình lại vay tiếp 95 triệu đồng để mua 

thức ăn, thuốc men cho đàn heo. Ai dè năm 

2008, dịch heo tai xanh hoành hành, giá heo 

rớt thê thảm kêu bán chẳng ai mua, trong khi 

giá tấm, cám, thuốc men cứ tăng vùn vụt. 

Toàn bộ vốn liếng bao năm trời đầu tư vào 

đàn heo coi như mất sạch”. Gia đình bà phải 

bán gần 40 công ruộng để trả nợ, hiện giờ 

không có một đồng để trả lãi số tiền vay 

ngân hàng 95 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Quốc Huy, cán bộ phòng Nông 

nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 

cho biết: “Thời điểm các dự án theo mô hình 

kinh tế trang trại hưng thịnh, phát triển nhất 

là vào những năm 2003-2004. Trước đây, 

toàn huyện có đến 225 trang trại, qua kiểm 

tra có 17 trang trại không đủ tiêu chí hoạt 

động nên đã giải thể. Ông Huy thừa nhận 

trong số 208 trang trại còn lại hiện nay chỉ 

còn 8 trang trại đủ khả năng hoạt động, số 

còn lại chỉ hoạt động cầm chừng. Bên cạnh 

đó, ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả diễn 

biến thất thường, sản phẩm không có đầu 

ra,... cũng phần nào làm cho nhiều chủ trang 

trại phá sản. 
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 Tương tự, tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà 

Vinh, có 232 trang trại, trong đó 92 trang trại 

đã ngưng hoạt động, 23 trang trại tạm 

ngưng. 

Trang trại theo phong trào 

Vào năm 2000, Trà Vinh có chính sách ưu 

đãi đầu tư phát triển kinh tế trang trại, nhằm 

giúp người dân từng bước cải thiện kinh tế 

gia đình. Theo đó, các trang trại được hỗ trợ 

100% lãi suất khi vay ngân hàng (thời hạn 

ba năm) để đầu tư xây dựng chuồng trại, ao 

đầm... 

Ngoài ra, chủ trang trại còn được hưởng một 

số chính sách ưu đãi khác, như đối với trang 

trại nuôi bò sinh sản từ 10-14 con được đầu 

tư một con bò đực giống và nửa kí lô gam 

bông cỏ giống, sau ba năm chỉ thu hồi 50% 

vốn đầu tư mua bò đực giống. Các trang trại 

nuôi bò có quy mô lớn hơn, từ 15 con bò 

sinh sản trở lên sẽ được đầu tư không hoàn 

lại một con bò đực giống, một kí lô gam bông 

cỏ và được hỗ trợ 1,8 triệu đồng để xây 

dựng chuồng trại. Riêng các trang trại nuôi 

tôm theo hình thức công nghiệp được hỗ trợ 

không thu hồi 10 triệu đồng mua động cơ và 

máy quạt nước tạo oxy. Từ những chính 

sách ưu đãi trên, hàng ngàn hộ nông dân 

đua nhau tìm mọi cách để làm đơn xin tham 

gia thành lập trang trại. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi hộ dân 

muốn thành lập trang trại chỉ cần làm đơn 

xin tham gia và tự vạch ra phương án, dự án 

“khả thi”. Trên cơ sở đó những cán bộ 

chuyên trách sẽ xuống từng nhà để thẩm  

định. Chính vì việc thẩm định quá dễ dãi, chỉ 

“vịn” vào một vài tiêu chí đơn giản đã được 

quy định sẵn nên hàng loạt trang trại lớn có, 

bé có cứ thế mà lần lượt ra đời. Trong khi 

đó, có không ít địa phương chạy theo thành 

tích ký quyết định thành lập trang trại một 

cách vô tội vạ nên nhiều hộ dân sử dụng vốn 

vay sai mục đích, thiếu kiến thức quản lý, 

nghiệp vụ... dẫn đến làm ăn thua lỗ, mất khả 

năng trả nợ ngân hàng. 

Ông Phạm Hồng Quân, Trưởng phòng Kinh 

tế hợp tác - Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 

Trà Vinh, cho rằng: “Sở dĩ mô hình kinh tế 

trang trại phát triển không hiệu quả là do các 

trang trại phát triển theo dạng nhỏ lẻ, không 

có sự liên kết nên khó mà bền vững”. Việc 

hỗ trợ lãi suất trong ba năm với số tiền trên 

20 tỉ đồng chủ yếu tạo điều kiện để các chủ 

trang trại từng bước phát triển sản xuất. 

Trái lại, nhiều chủ trang trại không có quyết 

tâm làm ăn, chỉ nhắm hưởng phần vốn ưu 

đãi không coi trang trại là nguồn thu nhập 

sống còn của gia đình nên dẫn đến phá sản. 

Ông Quân cho rằng, để các trang trại tồn tại, 

phát triển một cách bền vững, quan trọng 

nhất là sản phẩm đầu ra của trang trại phải 

đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

Bên cạnh đó, các chủ trang trại phải có kiến 

thức nhất định về kinh doanh và thường 

xuyên đổi mới kỹ thuật. Quy mô các trang 

trại cần phải liên kết cùng ngành nghề với 

nhau, đưa ra các tiêu chuẩn, chất lượng sản 

phẩm cụ thể, từ đó mới có định hướng đầu 

ra ổn định. (Theo TBKTSG) 
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Sự thật về vụ trộn cát với sắn để xuất khẩu 

 
Mấy ngày qua, dư luận râm ran trước tin một số tư thương 
ở Quảng Ngãi xuất khẩu cát lậu một cách tinh vi ra nước 
ngoài bằng hình thức trộn lẫn cát với sắn lát. 
Chiều 3.8, chúng tôi về xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi, một trong những địa chỉ được cho là đang diễn ra 

tình trạng xuất bán cát lậu ồ ạt núp dưới danh nghĩa xuất khẩu 

sắn lát ra nước ngoài qua cảng Quy Nhơn (Bình Định). Sự việc 

nghiêm trọng đến mức Công an tỉnh phải vào cuộc. 

Tin đồn ở huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa có hơn 10 điểm trộn cát 

với sắn để xuất lậu với khối lượng khoảng 400-500m3 cát mỗi 

ngày. Một số người còn ước lượng trong mỗi bao tải 100kg, có 

tới 80% là cát, chỉ có 20% là sắn. 

Họ "tiết lộ" khi vào cảng Quy Nhơn, mặt hàng hỗn tạp này bị 

các đầu mối thu gom xuất khẩu trừ tạp chất là 50% trọng lượng 

nhưng chủ hàng vẫn lãi to vì còn đến 30kg cát được xem như 

giá sắn khô và được tính giá khoảng 3.500đ/kg. Cách làm ăn lạ 

lùng này càng lạ hơn khi đối tác chẳng những không phản ứng 

mà còn ra vẻ cổ xúy nên 10 điểm chuyên thực hiện công đoạn 

trộn sắn với cát trên địa bàn Quảng Ngãi mới tồn tại. Nếu không 

trộn như thế các đầu mối ở Quy Nhơn không chịu mua... 

Trước thông tin như trên, dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm 

của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong 

việc quản lý tài nguyên cát và các ngành chức năng. Bên cạnh 

đó, cũng không ít người còn băn khoăn về bản chất sự việc dù 

đã thấy những tấm hình 

sinh động mô tả việc pha 

cát vào sắn lát. 

Bà Đỗ Thị Lắm (58 tuổi), 

trú thôn Độc Lập, xã Tịnh 

Ấn Tây - một người từng 

làm công gần 1 năm tại 

điểm phơi sắn cho đại lý 

Hồ Thị Huệ cho biết 

"Chuyện trộn cát vào sắn 

là có, nhưng người ta nói 

quá chứ làm chi đến tỉ lệ 

80%". Việc pha cát vào 

trong  sắn trước đó lúc 

có, lúc không. Nhưng 

khoảng từ cuối tháng 5 

năm nay, thứ nông sản 

này đang rất hút hàng 

nên bà Huệ biểu người 

làm trộn cát vào sắn 

thường xuyên hơn. Mỗi 

bao sắn thường được đổ 

vào một xẻng cát khoảng 

4-5kg để tăng trọng 

lượng. Bà Lắm khẳng 

định không thể có chuyện 

mỗi ngày đại lý của bà 

Huệ trộn khoảng 45 tấn 

cát với 5-6 tấn sắn lát. 

Chúng tôi tìm đến nhà chị 

Từ Thị Hường (50 tuổi), 

cũng ở thôn Độc Lập. 

Trước chị cũng làm công 

chỗ bà Huệ. Chị xác nhận 
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 bà Huệ 2-3 ngày mới xuất được 1 chuyến 

sắn khô khoảng 5-7 tấn và cũng cho rằng 

việc pha cát là có nhưng tỉ lệ cũng như lời kể 

của bà Lắm. Tìm đến địa điểm mà bà Huệ 

phơi và trộn cát vào sắn từng được mô tả 

đang hoạt động rầm rộ như một công trường 

với hàng chục nhân công, chúng tôi dùng 

cây chọc vào mấy thân bao, bao nào cũng 

có cát bẩn lẫn sắn vụn chảy ra nhưng rõ 

ràng không nhiều như những gì đã được vài 

người mô tả. 

Chúng tôi tiếp tục đến xã Tịnh Hà tìm nhà chị 

Võ Thị Thu Hà, cũng là một đầu mối mua 

bán sắn. Chị Hà đã thể hiện bức xúc bằng 

việc lôi ngay một bao sắn ra đổ ào giữa sân 

phơi: "Người ta vơ đũa cả nắm. Lâu nay tôi 

chỉ bán mì (sắn) sạch chứ không hề trộn cát. 

Cái chú nhà báo truyền hình ở ngay cạnh 

nhà tôi, xuống quay phim hỏi chuyện, tôi nói 

cà rỡn chơi thôi, sao lại đưa lên báo, lên 

đài". Một hồi nguôi ngoai, chị Hà chia sẻ 

chuyện trộn cát vào sắn mà trước đây chị 

cũng từng làm, nhưng đã chấm dứt từ lâu, 

sau mấy đợt thiệt hại và lâm vào cảnh nợ 

nần. 

Theo lời chị Hà, đối tác nước ngoài mua sắn 

về cung cấp cho các nhà máy chế biến cồn, 

và người ta yêu cầu sắn sạch với tỉ lệ tạp 

chất và độ ẩm thấp. Tuy nhiên, có nhiều đợt, 

đầu nậu ở Bình Định bật đèn xanh cho các 

tiểu thương ở Quảng Ngãi đưa tạp chất vào 

sắn ở mức 5-10% để trà trộn với sắn sạch 

mua từ Gia Lai, Đắk Lắk nhằm tăng lợi 

nhuận cho họ. Khi nhận hàng, họ lại trừ ra 

khối lượng này. Vì thế, các tiểu thương sẵn 

sàng đưa khối lượng tạp chất (cát, đá) vào  

 
 

nhiều hơn yêu cầu để kiếm thêm cho mình 

chút ít. Nhưng nếu đưa vào nhiều, thì các 

đầu nậu cũng dựa vào cảm quan và tính tỉ lệ 

tạp chất nhiều hơn, có khi cao hơn thực tế 

khiến tiểu thương bị lỗ nhưng phải bán vì 

chở về thì tốn thêm một chiều cước vận 

chuyển, rồi hao hụt và nhiều hệ lụy đằng sau 

vì sắn đã trộn tạp chất, không thể để vậy tiêu 

thụ trong nước. 

Việc trộn cát với sắn bán cho các đầu nậu 

cũng mang đầy tính... may rủi: Nhận hàng, 

đầu nậu chỉ ghi khối lượng chứ chưa trả tiền 

ngay cho các tiểu thương. Nếu đưa hàng 

xuống tàu trót lọt và được đối tác nước 

ngoài tiếp nhận, thanh toán tiền thì họ mới 

thanh toán lại với tiểu thương. Trường hợp 

việc làm gian dối này không trót lọt, bị đối tác 

từ chối nhận hàng hoặc trả về, đầu nậu 

"giam hàng" trong kho để chờ dịp khác hoặc 

trả hàng lại cho các tiểu thương sàng lọc lại. 

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ huyện 

Sơn Tịnh không đồng tình với cách làm ăn 

gian dối trộn cát với sắn của các tiểu 

thương, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh, 

họ cũng có công đối với cây sắn Quảng Ngãi 

trong thời gian qua. Đã 4 tháng ròng, hai nhà
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máy tinh bột sắn ở Quảng Ngãi ngưng hoạt 

động với lý do bảo trì, đến ngày 10/8 nhà 

máy mới sản xuất trở lại. Trong nhiều tháng 

liền không hề có "cuộc chiến" tranh giành 

mua sắn nguyên liệu giữa 2 nhà máy này với 

các tiểu thương như dư luận đã nêu. 

 

Ông Nguyễn Tăng Bính - Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường Quảng Ngãi thì ngạc 

nhiên trước thông tin cát ở địa phương bị 

xuất lậu ồ ạt ra nước ngoài dưới chiêu xuất  
 sắn lát. Theo ông Bính, đây là vấn đề gian 

lận trong thương mại và thuộc trách nhiệm 

của Sở Công thương... Lãnh đạo Cục Hải 

quan Bình Định, cảng Quy Nhơn cũng xác 

nhận từng phát hiện một số đơn vị xuất  

khẩu sắn lát có trộn đá vào để cho nặng ký, 

không thể có chuyện tư thương xuất khẩu 

cát núp bóng sắn lát theo như dư luận vì lý 

do ở ngay bài toán kinh tế của nó. 

 

Theo ANTG 

 

Hỗ trợ 7.100 tấn gạo cho 4 
địa phương hạn hán 
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao 

Bộ Tài chính xuất 7.100 tấn gạo từ nguồn dự 

trữ quốc gia hỗ trợ bốn tỉnh, thành phố là Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Định 

để khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010. 

 
Theo quyết định, số gạo được hỗ trợ cho 

tỉnh Quảng Nam là 3.000 tấn, tỉnh Bình Định 

là 3.000 tấn, thành phố Đà Nẵng là 600 tấn 

và tỉnh Khánh Hòa là 500 tấn. 

Ủy ban Nhân dân bốn tỉnh, thành phố có 

trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời, 

đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành số 

gạo được hỗ trợ. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Bộ Tài chính làm việc với các địa phương để 

bảo đảm từ nay trở đi Thủ tướng Chính phủ 

chỉ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia khi các địa 

phương đã chủ động sử dụng dự phòng 

ngân sách địa phương để hỗ trợ cho nhân 

dân thuộc phạm vi quản lý nhưng vẫn chưa 

đáp ứng được yêu cầu./. 
 


