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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Dịch lợn tai xanh lan rộng ở Vĩnh Long 

- Giá vàng ở ngưỡng 28 triệu đồng/lượng 

- Thế giới đối mặt cuộc khủng hoảng lương thực mới 

- Khai mạc Diễn đàn kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng 

 CHÍNH SÁCH 

- Cảnh giác với Vedan 

- Vận hành hệ thống cảnh báo sớm kiện bán phá giá 

GIAO THƯƠNG 

- 10 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách 500 nhà bán lẻ 

hàng đầu châu Á 

- Truy tìm sữa gây dậy thì sớm ở trẻ 

- Lúa mì tăng giá, nhà chế biến lao đao 

- Việt-Thái cung cấp 50% lượng gạo thương mại 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  5,  ngày 12 tháng 8 năm 2010 
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Dịch lợn tai xanh lan 
rộng ở Vĩnh Long 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho 

biết dịch lợn tai xanh lan nhanh 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo thống kê từ tháng 7 đến 

nay, có trên 560 con lợn bị dịch 

bệnh, tập trung ở 13 xã phường, 

thị trấn, thành phố thuộc các 

huyện Long Hồ, Tam Bình, Bình 

Minh, thành phố Vĩnh Long. Số 

lượng lợn bị dịch chết và tiêu 

hủy là 200 con. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn 

còn một số hộ chăn nuôi gia súc 

gia cầm phát hiện lợn bị bệnh 

bất thường nhưng không thông 

báo cho ngành chức năng kiểm 

tra mà tự điều trị hoặc xẻ thịt lợn 

bán hay tự tiêu hủy. Việc làm tùy 

tiện này kéo theo nguồn bệnh 

lây lan và gây ô nhiễm môi 

trường./. 

Theo Tuổi trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

(VOV) - Tại các cửa hàng 

không khí giao dịch trầm 

lắng do người dân vẫn có 

tâm lý chờ đợi giá vàng 

xuống tiếp để mua vào. 

Sáng 12/8, Vàng rồng Thăng 

Long của Công ty vàng bạc 

đá quý Bảo Tín Minh Châu 

giá niêm yết (mua vào- bán 

ra) 27,98 triệu đồng - 28,04 

triệu đồng/lượng. Giá niêm 

yết thương hiệu vàng SJC 

của công ty vàng bạc đá quý 

Sài Gòn –SJC (mua vào- 

bán ra) là 28 triệu đồng – 28, 

040 triệu đồng/lượng. Tuy 

nhiên, tại các cửa hàng 

không khí giao dịch trầm 

lắng do người dân vẫn có 

tâm lý chờ đợi giá vàng 

xuống tiếp để mua vào. 

Thị trường thế giới ghi nhận, 

giá vàng trong phiên giao  

 

 

 

 

dịch ngày 11/8 quay trở 

lại trên mức 1.200 USD 

sau khi thông  tin cán cân 

thương mại của Mỹ công 

bố thâm hụt 49,9 tỷ USD 

nhiều hơn dự kiến. 

Đợt bán tháo của thị 

trường chứng khoán 

châu Âu và Mỹ đã khiến 

vàng tăng trở lại. Tuy 

nhiên, đồng đô la tăng giá 

phần nào khiến vàng 

không thể tăng cao. Đáng 

chú ý là thị trường vàng 

đã lấy lại mức giá tâm lý 

1.200USD sau khi tụt 

giảm dưới mức này. 

FED họp công bố chính 

sách tiền tệ và cho rằng 

kinh tế Mỹ đang hồi phục 

chậm hơn dự kiến. Cùng 

với đó, nền  kinh tế Trung 

Quốc tốc độ hồi phục 

đang chậm đi. Biểu hiện 

của tình trạng này là việc 

chứng khoán toàn cầu đỏ 

điểm và tâm lý đầu tư rủi 

ro cũng bị hạn chế làm 

vàng không thể tăng cao. 

Dầu thô hôm này cũng hạ 

trở lại làm mất khả năng 

lạm phát hàng hoá. Điều 

Giá vàng ở ngưỡng 28 triệu 
đồng/lượng 
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 này cũng khiến vàng chưa 

thể lên mạnh. Lực mua vàng 

vật chất vẫn đang ở mức cao 

và điều này giữ cho giá vàng 

có xu hướng tăng. 

Tuy nhiên,  giá vàng đã vượt 

qua được mốc 1.200 USD 

tâm lý và đang ở trong kênh 

xu thế tăng của hai tuần lễ 

trên  biểu đồ ngày. Mức giá  

quan trọng về tâm lý và hỗ 

trợ kỹ thuật quan trọng vẫn 

là 1.200 USD. Đà tăng giá 

của vàng sẽ được củng cố 

khi giá vàng đóng cửa trên 

mức 1.213 USD. Chỉ khi nào 

mức hỗ trợ 1.178 USD bị 

phá thì vàng mới trở lại xu 

hướng giảm trở lại. 

Trong ngắn hạn, vàng gặp 

cản ở mức 1.207 USD và 

1.213,3 USD. Nếu vượt mức 

này dễ dàng, vàng có thể 

tiếp tục tăng cao và các nhà 

đầu tư có thể mua khi vàng 

vượt ngưỡng này. Các mức 

1.197 USD- 1.192 USD sẽ là 

hỗ trợ mạnh và khi phá 

xuống mức này thì vàng có 

thể giảm sâu hơn./. 

Tổng hợp 
 

 

Thế giới đối mặt cuộc  
khủng hoảng lương thực mới 

 

Một số nhà phân tích thị trường đã lên tiếng cảnh báo rằng 

người tiêu dùng ở các nước tiêu thụ nhiều lúa mì, nhất là 

các nước nghèo, có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng 

hoảng lương thực mới, sau khi giá lúa mì thế giới tăng lên 

kỷ lục do sản lượng giảm tại Nga và một số nước châu Âu. 

Trong tuần qua, giá lúa mì - loại lương thực được tiêu thụ 

nhiều nhất trên thế giới - đã tăng lên mức cao nhất trong 

vòng 37 năm qua. 

Giá lúa mỳ giao kỳ hạn tại thị trường Chicago đầu tuần trước 

tăng 20%, lên 8,41 USD/bushel, tăng gần gấp đôi so với đầu 

tháng Bảy. Nguyên nhân chính khiến giá lúa mì tăng cao là 

do sản lượng ở các nước sản xuất hàng đầu thế giới là Nga, 

Pháp và một số nước châu Âu khác đều giảm do thời tiết 

xấu. 

Tại Nga - nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ ba thế giới, đợt 

nắng nóng và khô hạn tồi tệ nhất trong vòng 130 năm qua 

đã phá hủy những cánh đồng lúa mì có diện tích tương 

đương với diện tích của Bồ Đào Nha, chiếm 20% tổng diện 

tích canh tác lúa mì của Nga. Sản lượng lúa mì của Nga 

trong năm nay dự kiến chỉ đạt 79,8 triệu tấn, với 97,1 triệu 

tấn năm ngoái.  

Hiệp hội Sản xuất Ngũ cốc Nga dự báo lượng ngũ cốc xuất  
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khẩu của nước này năm nay sẽ giảm còn 

khoảng 15 triệu tấn, so với 21,4 triệu tấn 

năm ngoái. Trong khi đó, tại Pháp, tổng sản 

lượng lúa mì năm nay cũng được dự báo 

giảm khoảng 2 triệu tấn, xuống còn 34,5-35 

triệu tấn. Sản lượng của Đức cũng sẽ giảm 

ở mức tương đương. 

Sau khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm 

5/8 thông báo lệnh tạm ngừng xuất khẩu ngũ 

cốc (mà trước đó hai ngày, một quan chức 

cấp cao chính phủ nước này còn khẳng định 

kế hoạch xuất khẩu lúa mì năm nay của Nga 

sẽ không có gì thay đổi, bất chấp hạn hán 

ảnh hưởng đến sản lượng), nhiều chuyên 

gia theo dõi thị trường nông sản đã cảnh báo 

về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn 

cầu, do hiệu ứng lan truyền của việc một số 

chính phủ tăng cường nhập khẩu lúa mì để 

dự trữ. 

Chuyên gia Neil Saunders thuộc công ty 

phân tích bán lẻ Verdict, có trụ sở tại London 

cho biết, cuộc khủng hoảng lúa mì toàn cầu 

lần trước, xảy ra năm 1973, đã khiến giá 

bánh mì ở Anh tăng 87%.  

Về nguy cơ khủng hoảng hiện nay, ông nói 

sẽ là thực tế nếu dự báo giá trung bình một 

ổ bánh mì 800 gr ở Anh có thể tăng từ 74 xu 

lên 77 xu (khoảng 21.000 đồng) vào cuối 

năm nay và 83 xu vào cuối năm 2011. Các 

mặt hàng liên quan như mì sợi, thức ăn chăn 

nuôi cũng sẽ tăng giá, kéo theo giá thịt, dù ở 

mức độ thấp hơn. 

Nhà kinh tế Abdolreza Abbassian thuộc Tổ 

chức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO) cho 

rằng nếu người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi  

cuộc khủng hoảng lúa mì thì các chính phủ 

sẽ có lỗi.  

Theo ông, thế giới đã quá phụ thuộc vào 

nguồn lúa mì được trồng ở các nước quanh 

Biển Đen, nơi có điều kiện thời tiết bất 

thường, thay vì tăng cường mua từ các 

nước có khí hậu ổn định như Mỹ và Canada. 

Trước đây, FAO đã khuyến nghị các chính 

phủ cần có biện pháp phòng ngừa những tác 

động do hạn hán hoặc bão lụt gây ra đối với 

hoạt động sản xuất lúa mì. 

Cuộc khủng hoảng lúa mì năm 1973, xảy ra 

sau đợt hạn hán bất thường một năm trước 

đó, cũng phá hủy khoảng 20% diện tích lúa 

mì của Liên Xô, khiến Mátxcơva phải nhanh 

chóng mua toàn bộ lượng lúa mì dự trữ của 

Mỹ và sự kiện này được giới theo dõi gán 

cho cái tên “vụ cướp bóc ngũ cốc quy mô 

lớn.” 

Cũng như các mặt hàng khác, giá lúa mì phụ 

thuộc chủ yếu vào hai yếu tố cung-cầu. Giá 

lúa mì tăng mạnh vừa qua được xác định là 

do thiếu hụt nguồn cung, bởi tổng cầu của 

thế giới được ước tính không thay đổi. 

Không chỉ Nga và các nước Tây Âu, Canada 

đã thông báo sản lượng lúa mì năm nay của 

nước này sẽ giảm mạnh do lượng mưa quá 

nhiều. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu 

tích cực trên thị trường lúa mì. Sản lượng 

các vụ thu hoạch sắp tới ở Mỹ và Australia 

được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình 

hàng năm nhờ thời tiết thuận lợi. 

Thậm chí, một số chuyên gia còn lạc quan 

rằng tổng sản lượng lúa mì toàn cầu năm 

nay sẽ đáp ứng đủ cầu. (Vietnamplus) 
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Cảnh giác với Vedan 
Theo thỏa thuận thì cuối tuần này, Vedan và 

chính quyền địa phương sẽ ký “Hợp đồng 

bồi thường” hoặc “Thỏa thuận việc bồi 

thường”. Như vậy, có khả năng Vedan sẽ 

thoát được việc hầu tòa với tư cách là bị 

đơn dân sự. 

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Yang Kun Hsiang - 

tổng giám đốc Công ty Vedan - khẳng định 

sẽ “bồi thường” nhưng không quên nói rằng: 

“bồi thường hay hỗ trợ cũng là chi trả cho 

người dân”, còn những lý do mà ông đưa ra 

về việc trì hoãn bồi thường xem ra thiếu 

thiện chí và không thuyết phục. Lần này 

Vedan chấp nhận bồi thường chứ không gọi 

là “hỗ trợ”. Mới nghe nếu không cảnh giác, 

mọi người sẽ nghĩ rằng Vedan sợ hầu tòa 

chứ chẳng có mưu mô nào khác?! 

Chính quyền địa phương chỉ có thể hỗ trợ 

người dân để người dân kiện Vedan ra tòa 

chứ không thể thay mặt người dân ký bản 

thỏa thuận hay cam kết, rồi nhận tiền “bồi 

thường” chi trả cho người dân được. Nếu có 

ký thỏa thuận việc Vedan bồi thường cho 

người dân thì từng cá nhân ký với Vedan. 

Liệu từ nay đến hết thời hiệu khởi kiện (12-

9), hàng ngàn người dân có ký xong bản 

“thỏa thuận bồi thường” với Vedan không? 

Chấp nhận bồi thường mà Vedan đưa ra, 

cùng với lộ trình ký các cam kết để Vedan 

thực hiện còn là vấn đề chưa lấy gì bảo 

đảm. Vấn đề đặt ra là nếu các thủ tục tiến 

hành việc Vedan bồi thường cho đến khi hết 

thời hạn kiện Vedan ra tòa mà chưa xong, bà 

con ở ba địa phương trên vẫn không nhận 

được tiền bồi thường thì liệu có được kiện 

Vedan ra tòa không? Thời hiệu tính từ khi có 

biên bản thỏa thuận hay kể từ khi Vedan gây 

thiệt hại? Từ nay đến khi hết thời hiệu, 

Vedan và hàng ngàn người dân làm sao có 

thể ký xong “biên bản thỏa thuận bồi thường” 

với Vedan? 

Trong khi đó hồ sơ kiện Vedan ra tòa án đã 

hoàn tất, tòa án cũng đã nhận đơn khởi kiện 

của hàng ngàn người dân và đã thụ lý vụ án. 

Nếu chấp nhận cho Vedan “bồi thường”, 

những đơn khởi kiện đã gửi đến tòa án và 

tòa án đã thụ lý sẽ giải quyết thế nào? Rút 

đơn khởi kiện thì đồng nghĩa với việc xử lý 

tiền tạm ứng án phí, ai sẽ là người phải chịu 

thiệt hại? 

Theo quy định của Bộ luật dân sự, không có 

loại hợp đồng nào là hợp đồng “bồi thường 

thiệt hại” cả. Nếu Vedan đồng ý bồi thường 

thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm “bản cam 

kết” hoặc một “biên bản thỏa thuận”. Cả hai 

loại văn bản này nếu Vedan không thực hiện 
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 thì không có biện pháp 

nào cưỡng chế và  người 

dân vẫn phải kiện ra tòa 

án. Chỉ có biên bản hòa 

giải thành hoặc bản án 

của tòa án, nếu Vedan 

không thi hành thì cơ 

quan thi hành án mới có 

quyền cưỡng chế. Phải 

chăng Vedan đang tìm 

cách kéo dài để hết thời 

hiệu khởi kiện? 

Trong tình hình hiện nay, 

tốt nhất là người dân ở ba 

địa phương cần xúc tiến 

việc kiện Vedan ra tòa án. 

Mọi việc thương lượng 

giữa Vedan với người dân 

sẽ do tòa án thực hiện. 

Tòa án nào đã thụ lý đơn 

kiện của người dân thì 

tiếp tục giải quyết theo 

quy định của pháp luật; 

người dân nào chưa nộp 

đơn khởi kiện Vedan ra 

tòa thì khẩn trương hoàn 

tất hồ sơ để nộp tòa án. 

Nếu Vedan có thiện chí 

thì nên đến tòa án làm 

các thủ tục theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

Theo Tuổi trẻ 

 

Vận hành hệ thống cảnh báo sớm kiện 
bán phá giá 

 
(TBKTSG Online) – Theo Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh 

(Bộ Công Thương), Bạch Văn Mừng cảnh báo sớm sẽ giúp 

giảm số vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu, và 

đến nay cục đã hoàn tất giai đoạn 1 chương trình xây dựng hệ 

thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá, dự kiến 

vận hành trong tháng 9 năm nay. 

Phát biểu tại buổi lấy ý kiến của doanh nghiệp xuất khẩu hôm 

11-8 để hoàn thiện hệ thống, ông Bạch Văn Mừng cho biết hiện 

đã vận hành trang web thử nghiệm cảnh báo về nguy cơ chống 

bán phá giá đối với 300 mã hàng của 5 ngành hàng Việt Nam 

có lượng xuất khẩu lớn, gồm dệt may, da giày, thủysản, đồ gỗ 

và dây cáp điện, vào thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). 

Chương trình gồm 3 giai đoạn. Dự kiến giai đoạn 2 được thực 

hiện vào đầu năm 2011 để mở rộng hệ thống cảnh báo ra 10 

ngành hàng và 5 thị trường, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Ấn Độ, Brazil và Argentina. Trong giai đoạn 3, hệ thống được 

mở rộng cho 20 ngành hàng và 10 thị trường, cung cấp thông 

tin về xuất nhập khẩu cũng như phân tích  
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 theo yêu cầu doanh nghiệp. 

Theo ông Mừng, hệ thống cảnh báo giúp 

doanh nghiệp biết mặt hàng đang xuất khẩu 

có nguy cơ bị kiện như thế nào để điều chỉnh 

kim ngạch xuất khẩu và giá bán cũng như có 

các thị trường dự phòng. Ngoài ra, doanh 

nghiệp cũng chủ động chuẩn bị thông tin về 

kiểm toán để theo đuổi vụ kiện một cách 

hiệu quả. Ông cho rằng việc cảnh báo sớm 

sẽ giúp giảm số vụ kiện chống bán phá giá 

đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy 

nhiên, ông không loại bỏ khả năng có những 

cảnh báo sai và có những mặt hàng không bị 

cảnh báo nhưng vẫn bị kiện chống bán phá 

giá. 

Theo quy định của WTO, mặt hàng nhập 

khẩu có thể bị kiện chống bán phá giá nếu 

chiếm tỷ trọng trên 3% tổng hàng hóa nhập 

khẩu tương tự vào nước nhập khẩu. Và, các 

nhà sản xuất ủng hộ đơn kiện phải có sản 

lượng sản phẩm tương tự chiếm ít nhất 25% 

tổng sản lượng sản phẩm tương tự của toàn 

bộ ngành sản xuất trong nước. 

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cho rằng 

trước khi đưa ra mức cảnh báo đỏ (mức 

cảnh báo nguy cơ cao bị kiện) công khai trên 

trang web, Cục Quản lý cạnh tranh nên tham 

khảo ý kiến và thông tin của các hiệp hội vì 

một số doanh nghiệp nước ngoài có thể lợi 

dụng báo động đỏ để làm chứng cứ khởi 

kiện hoặc ép giá. Kể từ năm 1994 đến nay, 

Việt Nam đã và đang đối mặt với với 34 vụ 

kiện chống bán phá giá, trong đó có nhiều 

mặt hàng xuất khẩu lớn như cá tra, cá basa, 

tôm và da giầy 

Khai mạc Diễn đàn kinh tế 
Vịnh Bắc Bộ mở rộng 

Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia Diễn 

đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng 

(PBG) lần thứ 5, khai mạc sáng 12/8 tại 

thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.. 

Đoàn gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ 

Thương mại, Bộ Giao thông Vận tải và các 

nhà nghiên cứu, do Thứ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải Lê Mạnh Hùng dẫn đầu.  

Với chủ đề “Phát triển Hiệp định tự do mậu 

dịch Trung Quốc-ASEAN và Hợp tác kinh tế 

Vịnh Bắc Bộ mở rộng,” diễn đàn hợp tác 

kinh tế PBG năm nay sẽ tập trung thảo luận 

3 vấn đề chính gồm thiết lập khu vực mậu 

dịch tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA) và 

phát triển hành lang kinh tế Nam Ninh-

Singapore; đối thoại với 500 doanh nghiệp 

lớn đầu tư quốc tế và phát triển ngành nghề 

trong khuôn khổ hợp tác kinh tế PBG và hợp 

tác về vận tải biển, cảng biển và lưu thông 

hàng hóa. 

Diễn đàn thu hút gần 400 đại biểu gồm lãnh 

đạo chính phủ Trung ương và tỉnh Quảng 

Tây, Trung Quốc, một số lãnh đạo cấp bộ 

các nước Campuchia, Thái Lan, Myanmar 

và Việt Nam, cùng các chuyên gia, nhà 

nghiên cứu. 

So với các diễn đàn trước, những nội dung 

thảo luận tại Diễn đàn hợp tác kinh tế PBG 

năm nay được đánh giá phản ánh tính sáng 

tạo, thực tế và linh hoạt hơn. (Vietnamplus) 
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Cuộc khảo sát và xếp hạng được tổ chức 

hàng năm, thông qua việc nghiên cứu kết 

quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở 14 

quốc gia và vùng lãnh thổ 

Tạp chí Retail Asia (Singapore) vừa công bố 

kết quả xếp hạng danh sách 500 nhà bán lẻ 

hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 

2010. Việt Nam có 10 doanh nghiệp được 

xếp hạng. 

Các doanh nghiệp đoạt giải thưởng này với 

thứ tự tính theo doanh số bán lẻ năm qua 

như sau: hệ thống siêu thị Co.opMart của 

Saigon Co.op, Công ty Vàng bạc đá quý Sài 

Gòn (SJC), Công ty Vàng bạc đá quý Phú 

Nhuận (PNJ), trung tâm điện máy Nguyễn 

Kim, Mobile World, hệ thống siêu thị Big C, 

hệ thống Parkson, chuỗi siêu thị điện máy 

Best Carings, chuỗi G7 Mart, trung tâm 

thương mại Diamond Plaza. 

Saigon Co.op có doanh số bán lẻ cao 

 

 

Cuộc khảo sát và xếp hạng được tổ chức 

hàng năm, thông qua việc nghiên cứu kết 

quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở 14 

quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: 

Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, 

Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New 

Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, 

Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Tiêu chí 

bình chọn dựa vào các yếu tố: doanh thu 

bán lẻ, mức tăng trưởng, diện tích dành cho 

kinh doanh bán lẻ và số lượng cửa hàng. 

Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức tại Bắc 

Kinh (Trung Quốc) vào ngày 9/11/2010./. 

Theo Tuổi Trẻ 

Truy tìm sữa gây dậy 
thì sớm ở trẻ 

Hôm 11-8, ông Nguyễn Công Khẩn, cục 

trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ 

Y tế), cho hay cơ quan này đã liên lạc với Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Nông 

lương thế giới (FAO) và Đại sứ quán Việt 

Nam tại Trung Quốc đề nghị cung cấp thông 

tin về sản phẩm sữa Synutra gây dậy thì 

sớm ở trẻ đang làm các bà mẹ hết sức lo 

sợ. 

Ông Khẩn khẳng định: “Chưa xuất hiện 

sản phẩm Synutra qua con đường chính 

thức ở Việt Nam”. (TTO) 

10 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách 500 
nhà bán lẻ hàng đầu châu Á 
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Lúa mì tăng giá, nhà chế biến lao đao 
(TBKTSG Online) - Nhu cầu nhập khẩu lúa 

mì của Việt Nam, chủ yếu để chế biến thực 

phẩm và làm thức ăn gia súc trong năm nay 

đã đột ngột tăng mạnh so với các năm 

trước. Vì thế, khi giá lúa mì thế giới biến 

động mạnh trong thời gian qua đã khiến 

không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng. 

Một doanh nghiệp Việt kiều chuyên nhập 

khẩu lúa mì từ Úc về phân phối cho các 

công ty bánh kẹo ở TPHCM và các tỉnh lân 

cận với khối lượng lên đến vài ngàn tấn mỗi 

đợt, cho biết qua điện thoại, khi giá lúa mì 

bắt đầu tăng, rất nhiều nhà nhập khẩu đã 

chậm chân không chốt giá, nên bị lỗ. 

Vừa qua, giá lúa mì tăng mạnh, thêm 100 đô 

la Mỹ/tấn chỉ từ tháng 6 đến tháng 7 do hạn 

hán nghiêm trọng ở Nga đã làm giảm nguồn 

cung lúa mì trên thị trường thế giới. 

Ông Lê Minh Nam, Giám đốc Công ty bột mì 

Bình An, TPHCM cho biết: “Các doanh 

nghiệp nhập khẩu vừa qua đã cẩn thận hơn 

do rút kinh nghiệm từ năm 2008, khi giá lúa 

mì từ đỉnh cao nhất là 500 đô la Mỹ/tấn, rơi 

tuột xuống còn 250 đô la Mỹ chỉ trong 3 

tháng, hầu hết khi ấy đã lỗ nặng vì lỡ mua 

lúc giá cao. Tuy vậy, vẫn có người "bị hớ" 

trong đợt vừa rồi”. 

Hiện nay doanh nghiệp trong nước nhập 

khẩu lúa mì chủ yếu từ Úc, Mỹ, Canada. Nga 

là thị trường mới, tuy vậy trong tháng 5 vừa 

qua nhiều doanh nghiệp trong nước đã ký 

hợp đồng nhập khẩu số lượng khá lớn từ 

Nga trong dịp đoàn doanh nghiệp từ Nga  

sang chào hàng và sau đó vì lệnh cấm xuất 

khẩu lúa mì của Nga mới đây khiến các 

doanh nghiệp cũng trở tay không kịp. 

Giá lúa mì thế giới tăng mạnh cùng với lệnh 

cấm xuất khẩu của Nga cũng ảnh hưởng 

đến doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì làm 

thức ăn gia súc. Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch 

Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, cho 

biết thời gian vừa qua các doanh nghiệp sản 

xuất thức ăn chăn nuôi trong nước nhập 

khẩu nhiều lúa mì để dự trữ, thông thường 

nhập trữ hàng trong khoảng từ 1 đến 3 

tháng. 

 

Bên cạnh đó, giá bắp nhập khẩu hiện nay dù 

giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao, khoảng 

5.200 đồng/kg, khiến lúa mì, với mức giá 

thấp hơn, vẫn được doanh nghiệp nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia 

súc. Theo ông Lịch, các doanh nghiệp từ sau 

lệnh cấm xuất khẩu của Nga đã chuyển sang 

các thị trường hác như Úc và một số nước 

châu Âu. 

(Thời báo Kinh tế Sài gòn) 
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 Việt-Thái cung cấp 50% lượng gạo thương mại 
ASEAN hiện là nhà xuất khẩu 

thóc gạo nhiều nhất thế giới, 

với Việt Nam và Thái Lan 

cung cấp tới 50% tổng lượng 

gạo buôn bán ước vào khoảng 

30 triệu tấn trên toàn cầu hàng 

năm. 

Theo một vài nguồn tin tại 

Bangkok, lượng gạo dự trữ 

của các nước khu vực hiện 

vượt 9 triệu tấn. 

Tại cuộc họp của Hiệp hội các 

nhà xay xát ASEAN vừa diễn 

ra ở Bangkok, Bộ trưởng 

Thương mại Thái Lan Porntiva 

Nakasai và một số quan chức 

ASEAN nói rằng Hiệp hội 

ASEAN cần tập trung vào ba 

lĩnh vực hợp tác nhằm củng 

cố vị thế mặc cả trên thị 

trường. Đó là hợp tác giữa 

mạng lưới càc nhà xay xát, hệ 

thống thương mại khu vực và 

việc dỡ bỏ những hàng rào 

buôn bán, qua đó giúp ASEAN 

sẽ có quy chuẩn thương mại 

tốt hơn và có được một hệ 

thống sẽ loại trừ được vấn đề 

bán tháo thóc gạo. 

Điều này, nếu thực hiện thành 

công, sẽ làm dịu bớt vấn đề 

giá cả dao động và đảm bảo 

an ninh lương thực cho khu 

vực. 

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xay  

 
 

xát Thái Lan Charnchai Rakthananon cho rằng ASEAN cần 

hợp tác trong việc định ra giá bán công bằng dựa vào chi 

phí sản xuất. Theo ông Charnchai, trong tương lai “Thái 

Lan có thể chú trọng xuất khẩu nhiều sản phẩm (lương 

thực) chất lượng cao," còn các nước khác bán những loại 

thóc gạo có chất lượng thấp hơn. 

Dù mức thuế đối với 23 nông sản - trong đó có thóc gạo, 

ngô, đậu tương, đường, tỏi, đã được hạ xuống 0% theo 

Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA) bắt đầu có 

hiệu lực từ đầu năm nay, nhưng thóc gạo vẫn đang là mặt 

hàng được buôn lậu khá nhiều qua biên giới, nhất là từ 

Myanmar và Campuchia sang Thái Lan. 

Trong cuộc họp, các nước thành viên ASEAN  nhất trí 

thành lập Liên hiệp các nhà xay xát thóc gạo ASEAN, 

nhằm tăng cường hợp tác để hưởng lợi từ Hiệp định 

thương mại tự do và kiềm chế sự cạnh tranh về giá cả trên 

thị trường. 

Các nước thành viên - trừ Singapore và Brunei là hai nước 

không tự sản xuất thóc gạo, đều mong muốn nâng cấp 

chất luợng của quy trình xay xát thóc gạo, thúc đẩy công 

tác quản lý và kiến lập một mạng lưới sản xuất theo hướng 

hội nhập trong khu vực Đông Nam Á./.  (SGGP) 
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