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Tôm hùm đỏ mối lo mới của người nuôi trồng thủy sản

Sau ốc bươu vàng và rùa tai đỏ, mấy ngày nay, giới nuôi trồng thủy sản ở Sóc 
Trăng lại đang lo lắng với một loại giống tôm mới vừa nhập khẩu từ Mỹ về - tôm 
hùm đỏ.

hững ngày qua, người dân trong 

nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Sóc 

Trăng nói riêng, ở khu vực 

ĐBSCL nói chung đang xôn xao bàn tán 

chuyện Công ty TNHH Phú Thành (tọa 

lạc tại ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, huyện 

Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhập về một lô 

504 con tôm hùm nước ngọt của Mỹ để 

nuôi thử nghiệm.

  

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Giám 

đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng, tôm hùm 

đỏ (tên khoa học là Red Swamp Crawfish) 

nhìn bề ngoài trông rất dữ tợn với hai cái 

càng to như càng cua. Loại tôm này dùng 

càng để đào hang đẻ trứng, trú đông, tranh 

giành thức ăn và đấu tranh sinh tồn. Loài 

tôm này có thân có màu đỏ sẫm (nên gọi là 

tôm hùm đỏ), tốc độ tăng trưởng nhanh 

(hơn 50g trong khoảng 3 - 5 tháng).

“Với vòng đời ngắn, sinh sản nhanh lại có 

thể di chuyển trên cạn nên khả năng tôm 

hùm đỏ phát triển tràn lan khi thoát ra 

ngoài môi trường là rất lớn. Ngoài bản 

tính hung hăng và ăn tạp, tôm hùm đỏ còn 

có khả năng thích nghi tốt với môi trường 

nên sẽ là mối đe doạ đối với các loại tôm 

đang thả nuôi ở Việt Nam”, ông Khởi 

khuyến cáo.

Ông Trần Hoàng Dũng, Phó trưởng 

phòng NN&PTNT huyện Trần Đề (tỉnh 

Sóc Trăng), cho biết: Người dân phát hiện 

loại tôm này nhập về được nuôi tại ấp 

Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận 

(huyện Trần Đề) đã báo cho ngành nông 

nghiệp yêu cầu can thiệp. Kiểm tra thì 

mới biết số tôm này được nhập về ngày 

18/7/2010.

Theo ông Dũng: “Qua kiểm tra, Công ty 

Phú Thành chỉ cung cấp được giấy nhập 

cảnh nhận hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất 

chứ không có thêm giấy tờ nào khác. Số 

tôm nhập về phần nhiều đã chết, chỉ còn 

sống 22 con đực và 11 con cái. Hiện Trung 

tâm thú y VII đã niêm phong, giao thú y địa 

phương quản lý để chờ ý kiến của ngành 

nông nghiệp xem có cho nuôi hay không”.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Giám đốc Sở 

NN&PTNT Sóc Trăng cho biết thêm, sở 

cũng vừa yêu cầu Công ty TNHH Phú 

Thành cung cấp giấy phép nhập khẩu 

nhưng đến nay công ty vẫn chưa xuất 

N
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trình mà chỉ có giấy xin cho phép nuôi 

khảo nghiệm trên diện tích 10ha với số 

lượng dự kiến khoảng 1 tấn mới gửi ngày 

27/7. Đến nay, toàn bộ số tôm này cũng 

không có giấy kiểm dịch thú y.

Nhiều chuyên gia thủy sản ở Sóc Trăng lo 

ngại: Nếu cho nuôi loài tôm này đại trà sẽ 

làm mối họa cho các công trình thủy lợi, 

công trình công cộng, bờ sông và có khả 

năng chúng sẽ tiêu diệt loài tôm bản địa 

từ việc tranh giành thức ăn để sinh tồn.

Hiện tại, người dân cùng lãnh đạo địa 

phương đang rất mong Bộ NN - PTNT 

sớm vào cuộc để kịp thời xử lý, không để 

hậu họa như ốc bươu vàng ngày trước hay 

rùa đầu đỏ mới đây.
(Theo Dantri)

Bộ NN&PTNNT chỉ đạo tìm diệt rùa tai đỏ

iên quan đến hàng nghìn con 

rùa đỏ nhập khẩu trái phép về 

ĐBSCL, thử trưởng Bộ 

NN&PTNT Vũ Văn Tám vừa giao cho 

tổng cục Thủy sản có trách nhiệm yêu 

cầu Công ty Cổ phần XNK Cần Thơ phải 

sớm tái xuất lô rùa tai đỏ. Riêng đối với 

số rùa tai đỏ đã lây lan ra môi trường tự 

nhiên, Bộ NN&PNTT đã giao Tổng cục 

Thủy sản hướng dẫn và yêu cầu các địa 

phương điều tra khảo sát tình hình rùa tai 

đỏ tại ao hồ, đồng ruộng để báo cáo tổng 

thể về Bộ, sau đó Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt 

việc ngăn chặn tiêu diệt rùa tai đỏ.

Loài rùa tai đỏ đã xâm hại theo chân du 

khách xuất hiện trên hồ Thủy Liên, Núi 

Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An 

Giang). Sau khi nghe thông tin Công ty 

Cổ phần An Giang đã phối hợp các ban 

ngành gồm ủy ban xã, kiểm lâm vớt được 

37 con rùa tai đỏ trên hồ và đem tiêu hủy. 

Do mặt nước hồ Thủy Liêm khá rộng, 

nên công ty chưa kiểm soát được còn bao 

nhiêu cá thể rùa đỏ đang lẩn trốn dưới 

hồ. (Theo Nông thông ngày nay)
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Nhập nông sản là khó tránh

Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, nông dân “tiêu” chắc!”, Tiến sĩ Lê Văn 
Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, khẳng định như vậy khi đề cập đến 
chuyện Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng đang phải nhập khẩu rất 
nhiều loại nông sản trong cuộc trả lời phỏng vấn của TBKTSG.

TBKTSG: Ông nghĩ gì 
trước thực trạng nhập 
khẩu nông sản ồ ạt 
trong thời gian qua, 
trong đó hầu hết Việt 
Nam đều sản xuất 
được?

- Tiến sĩ Lê Văn Bảnh: 
Có rất nhiều vấn đề. 
Như về thương mại, do 
Nhà nước không quản lý 
được. Từ muối, đường, 
cho đến lòng heo đều 
nhập. Vừa qua, Công ty 
Cataco (Cần Thơ) thấy 
rùa tai đỏ (được cảnh 
báo là có nguy cơ xâm 
hại môi trường), dự 
đoán nhập về có lãi nên 
vẫn nhập. Đó là tình 
hình chung.

Rốt cuộc vì sao? Lấy ví 
dụ như lúa, trước đây 
Chính phủ định hướng 
phải giúp nông dân lãi ít 
nhất 30%, nhưng rốt 
cuộc do các doanh 
nghiệp phải tự cân đối 
hiệu quả nên đồng lời 

của người trồng lúa 
không được như mong 
muốn. Như vậy, nguyên 
nhân chính là vấn đề 
hiệu quả của doanh 
nghiệp, cụ thể ở đây là 
giá thành của các loại 
nông sản. Theo tôi biết, 
phần lớn các loại nông 
sản nhập khẩu về đến 
Việt Nam, sau khi cộng 
hết mọi chi phí vẫn rẻ 
hơn nông sản trong 
nước khoảng 30%.

Tiến sỹ Lê Văn Bảnh

Như bắp lai, một số 
công ty nhập từ Mỹ về, 
tính ra giá chỉ 6.000-
7.000 đồng/ki lô gam, 
trong lúc cùng thời điểm 
giá bắp trong nước vào 
khoảng 11.000 đồng/kg 

thành của sản phẩm 
chính.

Trong khi đó, tại Việt 
Nam, công nghệ chế 
biến quá kém nên bột 
xương, bánh dầu cũng 
đều phải nhập. Cả nước 
mỗi năm sản xuất 
khoảng 40 triệu tấn lúa, 
trong đó vùng ĐBSCL 
khoảng 21 triệu tấn. 
Tính bình quân 100 ki lô 
gam lúa sẽ dôi ra 
khoảng 20-25 ki lô gam 
tấm và cám, chưa kể 
trấu. Nhưng trấu đa 
phần bị đổ bỏ; còn cám 
thì cả vùng ĐBSCL chỉ 
có một nhà máy mua để 
trích ly dầu, nhưng số 
lượng không đáng kể. 
Như vậy khó tính đến 
việc giảm giá thành sản 
phẩm chính như các 
nước khác.

Nếu tăng sản lượng 
nhưng doanh nghiệp 
không đặt hàng thì cũng 
khó. Doanh nghiệp Việt 
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Nam lại thích... đi “khơi 
khơi”, thấy chỗ nào 
được là mua. Do đó, 
trước mắt tạm thời vẫn 
phải nhập và giảm dần 
bằng cách tự cung. 
Nhưng tự thân người 
nông dân thì khó làm và 
chúng ta cũng không thể 
cấm nhập, vì đó là cái 
giá của việc tham gia Tổ 
chức Thương mại Thế 
giới (WTO).

TBKTSG: Ý ông muốn 
đề cập đến vai trò của 
Nhà nước?

- Trước tiên Nhà nước 
nên có quy hoạch. Tính 
toán lại diện tích lúa, 
nơi nào trồng, nơi nào 
không cần trồng để 
chuyển đổi sang loại cây 
khác. Không khó! Chỉ 
cần cân đối tính toán 
theo nhu cầu dân số, dự 
trữ, xuất khẩu... Rồi 
lượng gia súc, gia cầm, 
loại nào mỗi năm cần 
bao nhiêu, nguyên liệu 
làm thức ăn sẽ trồng ở 
đâu. Tiếp đó, phải liên 
kết các vùng sinh thái 
khác nhau để cùng sản 
xuất sao cho không 

trùng lắp. Chứ mỗi thứ 
đều mua về như vừa qua 
thì bao nhiêu tiền cho 
đủ?

Mặt khác, cần phải đẩy 
mạnh khâu chế biến 
nông sản, tận dụng các 
phụ phẩm rồi mới nghĩ 
đến việc giảm giá thành, 
thu hút doanh nghiệp 
mua sản phẩm. Lâu nay, 
chúng ta chỉ tính chuỗi 
giá trị của hạt gạo mà 
không ai tính đến chuỗi 
giá trị của đồng ruộng. 
Phải tính xem rơm sẽ 
dùng làm gì, trấu làm gì, 
ai đảm nhận? ĐBSCL 
mỗi năm có khoảng 21 
triệu tấn lúa, lượng cám 
khoảng hơn 10%, ai sẽ 
xử lý lượng cám này? 
Đây lại là vấn đề liên 
quan đến thu hút đầu tư. 
Như ở Cần Thơ, bao lâu 
nay cứ thu hút rất nhiều 
nhà máy dệt may, gia 
công... nhưng có được 
bao nhiêu nhà máy tận 
dụng nguyên liệu cám?

TBKTSG: Nhưng thưa 
ông, nếu thế thì lại 
vướng vấn đề tích tụ 
ruộng đất và giữ diện 

tích lúa để bảo đảm an 
ninh lương thực?

- Diện tích lúa thì như 
tôi đã nói, phải tính toán 
lại xem bao nhiêu là 
vừa, chứ không thể nông 
dân nào cũng trồng lúa. 
Và nếu đã quy hoạch 
vùng trồng lúa thì nông 
dân cần được hưởng 
chính sách, chứ không 
thể để người trồng lúa 
cứ nghèo hoài! Tích tụ 
ruộng đất cũng phải có 
chính sách, chứ để làm 
nhỏ lẻ thì sớm muộn họ 
cũng bán đất ra đi. Cứ 
thử tính, nếu một hộ làm 
một héc ta lúa, năng suất 
10 tấn/năm, quy ra lãi 
chỉ khoảng 20 triệu 
đồng/năm. Nếu lấy con 
số 20 triệu đồng đó chia 
cho 12 tháng, rồi chia 
cho 2-3 nhân khẩu thì thu 
nhập mỗi người/tháng 
chưa đến 0,5 triệu đồng. 
Trong khi đó, công nhân 
may, mỗi tháng thu nhập 
khoảng 1,5 triệu đồng đã 
than sống không nổi!

(Theo KTSG)
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Kho chứa dụng cụ hành nghề nuôi trồng 
thủy sản bị bỏ hoang sau khi sông Thị Vải 
ô nhiễm (ảnh chụp ngày 2-8-2010) –

Ảnh: Sơn Định                                                        

Đồng Nai: Lấy ý kiến dân về
việc thỏa thuận với Vedan

Chiều 16-8, UBND tỉnh Đồng Nai 
đã tổ chức cuộc họp nội bộ để bàn 
về số tiền gần 120 tỉ do Vedan đưa 
ra để bồi thường cho người dân 
Đồng Nai bị thiệt hại do ô nhiễm 
trên sông Thị Vải. Cuộc họp không 
có Vedan tham gia và báo chí 
không được dự họp.

au cuộc họp, ông Phạm Văn 

Dung chánh văn phòng UBND 

tỉnh Đồng Nai cho biết: Cuộc 

họp thống nhất số tiền gần 120 tỉ vì đây 

là kết quả tính toán dựa trên kết quả phân 

tích của Viện Môi trường - Tài nguyên 

và ý kiến của Tổng cục môi trường cũng 

chấp nhận con số này.

Tuy nhiên, ông Dung cho hay trước khi 

tỉnh quyết định chấp nhận và ký kết với 

Vedan, tại cuộc họp UBND tỉnh Đồng 

Nai đã giao trong tuần này Hội Nông

dân, Hội Luật gia, Sở Tài nguyên - môi 

trường xuống gặp người dân để nói rõ 

việc tỉnh đòi bồi thường gần 120 tỉ là dựa 

trên cơ sở khoa học của Viện Môi trường 

- Tài nguyên, và Bộ Tài nguyên - môi 

trường.

“Hội luật gia Đồng Nai đã cho hay có 

hơn 3.000 đơn kiện Vedan đã được gửi 

đến tòa án. Chúng tôi cũng biết rằng thiệt 

hại của dân lớn hơn rất nhiều con số gần 

120 tỉ nhưng đây là ý kiến của Bộ Tài 

nguyên - Môi trường. Vì vậy lúc này tỉnh 

phải đi lấy ý kiến dân, nói rõ việc kiện 

hay không kiện Vedan để đảm bảo quyền 

lợi của dân và hoàn tất vào cuối tháng 8-

2010 để còn thời gian đảm bảo thời hiệu 

khởi kiện, nếu người dân nào muốn kiện 

Vedan", ông Dung nói.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai 

cũng cho biết TPHCM, Bà Rịa - Vũng 

Tàu biết rõ người dân ở địa phương mình 

bị thiệt hại, thiệt hại như thế nào để áp 

giá còn Đồng Nai thì chưa. Do đó cùng 

với việc lấy ý kiến hơn 5.000 hộ dân bị 

thiệt hại như báo cáo của Sở Tài nguyên -

Môi trường, các cơ quan được tỉnh giao 

nhiệm vụ cũng tính toán, áp giá cho 

người dân ở ba vùng bị thiệt hại mà Viện 

Tài nguyên - môi trường đã xác định.

Ông Dung khẳng định: “Tỉnh chỉ tính 

toán cho người bị thiệt hại ở ba vùng ô 

nhiễm theo kết quả xác minh của Viện 

Môi trường - Tài nguyên chứ không lấy ý 

kiến dân và xem xét những hộ nằm sát 

vùng ô nhiễm bị thiệt hại và đang kiện 

Vedan”. ( Theo Tuoitre)

S
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Bệnh heo tai xanh uy hiếp đàn heo thành phố

TP.HCM xuất hiện thêm hai quận có heo mắc bệnh tai xanh. Trong khi đó lái heo 

tiếp tục tìm mọi cách để đưa heo lậu, heo bệnh tai xanh vào thành phố. Đặc biệt, từ

đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận 14 ca mắc 

bệnh viên màng não mủ do liên cầu khẩn lợn gây ra.

Kiểm tra một xe chở heo sữa tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức trước khi cho vào thành 

phố - Ảnh: Đức Tuyên

Ngày 16-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê 

Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp liên 

ngành đột xuất bàn biện pháp phòng 

chống dịch heo tai xanh trên địa bàn 

thành phố. Ông Lê Hoàng Quân chỉ đạo: 

đội kiểm tra liên ngành phải tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt cả đường bộ lẫn 

đường sông, thậm chí cả đường vận 

chuyển bằng tàu hỏa để ngăn chặn nguồn 

heo bệnh tai xanh đưa vào thành phố.

Phó chủ tịch UBND, trưởng Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch gia súc gia cầm của 

thành phố Nguyễn Trung Tín lo lắng: Có 

85% trên tổng số heo tiêu thụ tại thành 

phố nhập về từ các tỉnh thành khác. 

Trong đó đáng ngại nhất là có 75% 

nguồn heo nhập vào thành phố từ các 

tỉnh đang có dịch heo tai xanh.

“Nguy cơ bệnh tai xanh ảnh hưởng đến 

đàn heo của thành phố là rất cao. Sở 

NN&PTNT cùng Chi cục Thú y thành 

phố trong thời gian tới nên chủ động làm 

việc, đi đến ký cam kết với các tỉnh thành 

lân cận để nguồn heo từ đây vào thành 
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phố phải có nguồn gốc rõ ràng. Trong 

thời gian tới lực lượng thú y cũng phải 

tính toán để tổng vệ sinh tiêu độc khử 

trùng trên toàn thành phố, đặc biệt tại các 

vùng đang có heo bị dịch bệnh tai xanh”, 

ông Nguyễn Trung Tín chỉ đạo thêm.

Một diễn biến khác từ bệnh heo tai xanh, 

bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - phó 

giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

TP.HCM - cho biết từ tháng 6 đến nay 

bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 14 

ca nhập viện mắc bệnh viêm màng não 

mủ do liên cầu khuẩn lợn gây ra. Phần 

lớn trong số những bệnh nhân này là 

người nuôi heo, bán thịt heo, hoặc ăn tiết 

canh heo hay thịt heo chưa được nấu chín 

kỹ.

Ông Lê Trường Giang, phó giám đốc Sở 

Y tế TP.HCM, khuyến cáo: “Trong tình 

hình dịch bệnh tai xanh hiện nay, tuyệt 

đối người dân không nên ăn tiết canh 

heo. Thịt heo phải được nấu chín kỹ 

trước khi ăn…”

(Theo Tuoi tre)

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thú y thành phố, trong thời gian qua đoàn kiểm 

tra liên ngành quận 9 đã phát hiện và xử lý hơn 2 tấn heo chết. Số heo này được 

một người dân chở bằng xe tải từ Trảng Bom (Đồng Nai) về vứt tại phường Long 

Bình, quận 9. Tại huyện Bình Chánh cũng đã cho tiêu hủy 2.143kg thịt heo biến 

chất tại một cơ sở quay heo trái phép trên địa bàn xã Bình Hưng.

Còn tại địa bàn quận 1, 2, Bình Thạnh và Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đoàn 

kiểm tra liên ngành đã bắt giữ 21 trường hợp buôn bán và vận chuyển heo trái 

phép, tiêu hủy trên 3.600kg thịt và phụ phẩm heo cùng 282 con heo sữa. Riêng tại 

quận 12, đoàn kiểm tra cũng đã xử lý hơn 1.700kg thịt heo sữa cấp đông không rõ 

nguồn gốc.

Tương tự đoàn kiểm tra liên ngành của quận Bình Tân, Gò Vấp và Củ Chi cũng đã 

phát hiện xử lý 6 trường hợp giết mổ heo trái phép, thu giữ tiêu hủy 11 con heo 

sống và 161kg thịt heo.

Trong ngày 13-8, trên địa bàn quận Thủ Đức đã phát hiện và cho tiêu hủy 13 con 

heo thịt và 1 heo nái mắc bệnh tai xanh tại một hộ chăn nuôi. Cùng ngày, cán bộ 

thú y huyện Bình Chánh cũng đã cho tiêu hủy 104 con heo mắc bệnh tai xanh.
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Còn lúa đâu mà mừng

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đầu ra của hạt gạo đang khởi sắc, đẩy giá lúa, gạo 

trong nước nhích lên từng ngày. Nhưng có một thực tế là cùng lúc này lượng lúa 

trong dân ở ĐBSCL hầu như đã cạn. Nông dân lại chịu thiệt khi giá cao rơi vào thời 

điểm hết lúa!

ấy ngày nay, ở 
ấp Thới 
Khánh, xã Tân 

Thạnh, huyện Thới Lai, 
thành phố Cần Thơ, đề tài 
thời sự “nóng” hổi nhất 
được mấy lão nông bàn 
tán rôm rả vẫn là chuyện 
các doanh nghiệp Trung 
Quốc tăng cường mua 
gạo Việt Nam khiến cho 
giá lúa hiện nay tăng 
mạnh, được đăng tải trên 
các phương tiện thông tin. 
Lão nông Năm Minh than 
vãn: “Bàn tán là vậy, chứ 
dân vùng này còn lúa đâu 
mà mừng mấy chú ơi”. 
Ông cho biết, vụ lúa hè 
thu vừa rồi gia đình ông 
thu hoạch được tròm trèm 
3 tấn lúa và ở thời điểm 
đó, giá lúa chỉ khoảng 
3.700 đồng/ki lô gam. 
Chưa kịp bán thì giá lúa 

đột ngột tụt xuống còn 
khoảng 3.200-3.400 
đồng/ki lô gam nhưng 
năn nỉ cũng chẳng ai 
thèm mua. “Thời điểm 
giá lúa nhóng lên đâu 
chừng 3.500 đồng/ki lô 
gam, sợ giá lúa tụt nên 
gia đình đành phải bán 
tháo để trả tiền phân bón, 
nhân công thu hoạch 
lúa… Phải chi giờ này 
còn lúa để bán thì đỡ biết 
mấy”, ông Năm Minh tiếc 
rẻ.

Rảo quanh các ấp Thới 
Bình A2, Thới Bình A3, 
xã Thới Thạnh, huyện 
Thới Lai, thành phố Cần 
Thơ, thật khó mới tìm 
được một nhà dân còn dự 
trữ lúa. Lão nông Sáu Em 
(Đào Văn Em), ở ấp Thới 
Bình A3, chỉ về đống lúa 
bên hiên nhà nói: “Gia 
đình tui có hơn 3 héc ta 
ruộng, vụ hè thu vừa rồi 
thu hoạch được hơn 20 
tấn lúa. Vào thời điểm thu 
hoạch, giá lúa cứ trồi sụt 
liên tục, hết 3.700 

đồng/ki lô gam rồi lại 
xuống 3.200-3.300 
đồng/ki lô gam. Do giá 
thấp, bán chẳng ai mua 
buộc lòng tui phải chà 
hơn 10 tấn lúa ra gạo chở 
ghe qua tận miệt Sa Đéc 
(Đồng Tháp) bán với giá 
3.500 đồng/ki lô gam”. 
Ông cho biết do không 
làm lúa vụ ba, 10 tấn lúa 
này là để dự trù khi nào 
cần bán ra mua phân bón 
để dành làm vụ sau, 
“hên” sao giá lúa lại tăng. 
“Mấy ngày nay lúa đang 
có giá từ 4.000-4.100 
đồng/ki lô gam (nhích lên 
khoảng 200-300 đồng/ki 
lô gam)”, ông nói. Mặc 
dù giá lúa tăng ngoài 
mong đợi của lão nông 
Sáu Em nhưng ông vẫn 
không vội vã bán mà để 
chờ giá lúa tiếp tục 
“nhóng” lên rồi mới tính.

Nhưng ông cũng thừa 
nhận: “Phần lớn bà con 
trồng lúa ở xung quanh 
khu vực này đều đã bán 

M
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sạch lúa trước đó để trả 
nợ và trang trải chi phí”.

Không chỉ người nông 
dân hết lúa, mà hiện nay 
các thương lái, hàng xáo 
cũng đang “đau đầu” lùng 
sục khắp nơi để mua lúa. 
Anh Đào Huân Chương 
có thâm niên hơn chục 
năm đi mua lúa cho biết:
“Trước đây, ghe 15 tấn 
của tôi đi thu mua nội 
trong ngày là đầy khẳm. 
Nay phải đi “mót” khắp 
nơi, đi ba bốn ngày vẫn 
không mua được đầy ghe. 
Do lúa còn trong dân rất 
ít, chỉ có những gia đình 

khá giả mới neo lại, trong 
khi giá lúa lại đang lên 
khiến cho tâm lý người 
dân dè chừng nên cũng 
rất khó mua”.

Ông Hồ Minh Khải, 
Giám đốc Công ty Nông 
nghiệp Cờ Đỏ (thành phố 
Cần Thơ), cho biết: “Thời 
gian qua, việc nhập khẩu 
gạo của Trung Quốc mặc 
dù qua đường tiểu ngạch 
nhưng cũng có ảnh hưởng 
ít nhiều đến thị trường nội 
địa”. Theo nhận định của 
ông Khải, tới đây, nhất là 
những vụ gần kề, giá lúa, 

gạo trong nước sẽ có khả 
năng tăng đột biến.

Việc giá lúa tăng cao 
nhưng nông dân không 
còn lúa để bán lâu nay 
vẫn diễn ra như một điệp 
khúc. Tại hội nghị giao 
ban sản xuất vụ hè thu 
năm 2010 diễn ra tại Kiên 
Giang hồi cuối tháng 7, 
nhiều đại biểu đề xuất 
Chính phủ cần hỗ trợ trực 
tiếp cho nông dân hoặc 
khoanh, giãn nợ ngân 
hàng để nông dân giảm 
áp lực bán tháo lúa vào 
thời điểm rớt giá.

(Theo KTSG)

Trồng lúa lãi 30%: Các “nhà” lên tiếng

Từ chủ trương, chính sách đến khi triển khai vào thực tế là một khoảng cách khá 

xa và thường nảy sinh nhiều vướng mắc. Việc thực hiện thu mua tạm trữ lúa gạo, 

đảm bảo lợi nhuận 30% cho nông dân cũng vậy. Để hiểu rõ hơn về quy trình cũng 

như cách tháo gỡ khó khăn, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trí Ngọc, 

Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT). Ông Ngọc cho biết:

rong cơ chế thị trường, việc mua 
và định giá phải phù hợp với 
quan hệ cung - cầu và cân nhắc 

đến sự biến động giá cả thế giới. Việc 
cân nhắc này giúp doanh nghiệp nắm 
vững thông tin để tự điều chỉnh kế hoạch 
chính xác và linh hoạt hơn.

Thời gian qua, Chính phủ triển khai khá 
nhiều chương trình thu mua tạm trữ (lúa 
gạo, càphê, muối) mục đích là hỗ trợ 

doanh nghiệp (DN) tăng cường sức mua, 
kích thích giá tăng theo hướng có lợi cho 
nông dân. Để thực hiện được điều này, 
vấn đề chính là các DN cần triển khai 
nhanh chủ trương của Chính phủ. Điều 
đó giúp ngăn chặn sự giảm giá, thậm chí 
đẩy giá lên.

Việc tiêu thụ lúa hè thu ở ĐBSCL 
thường gặp khó khăn đâu là nguyên 
nhân, thưa ông?

T
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Trước hết, do thời điểm thu hoạch lúa hè 
thu đúng vào lúc thời tiết mưa nhiều dẫn 
đến việc thu hoạch và phơi sấy gặp khó 
khăn, chất lượng gạo bị ảnh hưởng. 
Trong khi đó, giá thành sản xuất lúa lại 
cao hơn so với lúa đông xuân từ 200 -
400 đồng/kg, hiện vào khoảng 3.200 
đồng/kg. Việc giá lúa cao trong khi chất
lượng lại thấp hơn lúa đông xuân khiến 
DN ngần ngại khi thu mua.

Nguyên nhân thứ hai là, thời gian gần 
đây, hoạt động xuất khẩu gạo có dấu 
hiệu chững lại. Hầu như chỉ những hợp 
đồng đã ký trước vào đầu tháng 7 hay 
quý III được triển khai, những hợp đồng 
mới rất ít. Điều đó làm các DN mua thóc 
của nông dân cũng cầm chừng. Hơn nữa, 
yếu tố khách quan là DN xuất khẩu gạo 
đều phải mua thóc qua thương lái, làm 
tăng chi phí trước khi xuất khẩu. Trước 
tình trạng trên, Chính phủ đã có chính 
sách thu mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa 

nhằm ổn định giá, đảm bảo nông dân có 
lãi 30%.

Chính sách thu mua tạm trữ đã được áp 
dụng trong sản xuất càphê. Nhưng theo 
đánh giá của nhiều chuyên gia, chính 
sách này chưa thực sự phát huy hiệu 
quả. Vậy đối với ngành lúa gạo thì sao, 
thưa ông?

Việc thu mua tạm trữ 200.000 tấn càphê 
chậm trễ, nguyên nhân chủ yếu là do DN 
gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn 
vay. Các DN càphê Việt Nam nhỏ, vốn 
ít, thị trường hạn chế, đã bị các DN nước 
ngoài với số vốn lớn, hệ thống chế biến 
hoàn chỉnh “qua mặt” và dần chiếm lĩnh 
thị trường.

Nếu không làm tốt thì việc thu mua lúa 
gạo cũng vướng phải tình trạng tương tự 
như càphê. Tuy nhiên, việc thu mua tạm 
trữ lúa gạo thuận lợi hơn vì các DN có hệ 
thống kho tàng đã được đầu tư nâng cấp 
theo chỉ đạo của Chính phủ, đủ sức chứa 
4 triệu tấn thóc. Cùng với đó, hiện nay, 
các DN sản xuất, kinh doanh lúa gạo Việt 
Nam cũng đã chiếm lĩnh được các thị 
trường quan trọng nên việc thu mua cũng 
thuận lợi hơn.

Cơ chế thị trường là cơ chế mở, không 
thể đóng cửa đối với các DN nước ngoài. 
Do vậy, bản thân các DN trong nước phải 
vươn lên. Nhà nước có chính sách 
khuyến khích nhưng không có nghĩa là sẽ 
bảo hộ mãi, các hàng rào phi thuế quan 
phải dỡ bỏ dần. Các DN phải tận dụng cơ 
hội khi Nhà nước có cơ chế hỗ trợ; đồng 
hành cùng nông dân bằng cách ký hợp 
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đồng tiêu thụ ngay từ khi bắt đầu sản xuất 
cho đến khi thu hoạch, tạo ra chuỗi giá trị 
từ sản xuất tới khâu tiêu thụ, chế biến.

Để đảm bảo mức lãi 30%, Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam đã đưa ra một 
mức giá sàn cho doanh nghiệp thu mua. 
Nhưng trên thực tế, giá thành sản xuất 
lúa lại không được tính toán kỹ. Chính vì 
vậy, mức lãi 30% vẫn là mơ ước của 
nông dân. ông nghĩ sao về vấn đề này?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có 
hướng dẫn đề nghị các địa phương đánh 
giá cụ thể về giá thành sản xuất lúa, theo 
đó, đề xuất giá có lợi cho nông dân theo 
hướng đảm bảo lãi 30%. Căn cứ vào đề 
xuất đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 
ra giá trung bình để phấn đấu đạt tới. 
Tuy nhiên, giá ở thời điểm cụ thể phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố, không thể áp đặt 
một cách chủ quan, nhưng chúng ta phải 
cố gắng cao nhất để đạt được chủ trương 
này. Ngay cả việc nông dân có lãi 30%, 
chúng ta cũng phấn đấu theo nhiều 
hướng chứ không đơn thuần chỉ tăng giá 
thu mua, ví dụ giúp nông dân sản xuất 
với giá thành thấp hơn, năng suất cao 
hơn, như thế sẽ có lãi cao hơn.

Để tránh cho nông dân bị thương lái ép 
giá, theo ông, cần có những biện pháp gì?

Tuy thương lái làm tăng chi phí tiêu thụ 
lúa gạo nhưng chúng ta cũng phải nhìn 
nhận vai trò tích cực của bộ phận này. 
Đây chính là cầu nối giúp DN thu mua 
lúa gạo của nông dân. Điều kiện sản xuất 
của ta đã hình thành bộ phận thương lái 

từ trước, chúng ta phải chấp nhận và coi 
đó là một thành phần của hệ thống tiêu 
thụ nông sản. Việc thương lái ép giá 
nông dân, các DN cũng biết, cơ quan 
quản lý cũng phải có điều chỉnh để 
hướng dẫn, định hướng, tạo điều kiện cho 
các DN có hợp đồng cam kết ngay từ đầu 
vụ. Nhà nước cung cấp thông tin thị 
trường kịp thời để nông dân có thể nắm 
được đầu vào, đầu ra. Đặc biệt, thông qua 
việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nông 
dân giảm được chi phí đầu vào, tăng 
năng suất lao động.

Theo ông, về lâu dài, để làm tốt bài toán 
sản xuất gắn với tiêu thụ lúa cho nông 
dân thì cần có giải pháp gì?

Về lâu dài, để tiêu thụ hết lúa gạo cho 
nông dân, chúng ta cần xây dựng, củng cố 
thị trường, xây dựng thương hiệu cho hạt 
gạo Việt Nam. Cần nâng cao chất lượng 
hạt gạo trên cơ sở nâng cao chất lượng 
giống, đáp ứng yêu cầu thị trường. Đồng 
thời thành lập Quỹ bảo hiểm cho người 
trồng lúa, trợ giúp nông dân khi có rủi ro.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có chủ 
trương khuyến khích các địa phương, đặc 
biệt là vùng Tây Nam Bộ, chuyển dần từ 
vụ hè thu sang vụ thu đông. Bởi vụ thu 
Đông có ưu điểm thu hoạch gặp thời tiết 
thuận lợi, thời điểm xuất khẩu gạo tốt hơn. 
Tuy nhiên, để thành công phải có sự 
chuyển dịch về mặt nhận thức, chú trọng 
đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, 
giống... ( Theo Kinh tế nông thôn)
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Thông tư 13: Chưa hoàn 
hảo, nhưng đúng hướng

Kể từ khi các chuẩn mực quốc tế về
đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân 
hàng được nghiên cứu và áp dụng vào 
Việt Nam song hành cùng tiến trình tự
do hóa tài chính từ cuối thập niên 1980 
đến nay, chưa bao giờ cơ quan quản lý 
và điều tiết - cụ thể ở đây là Ngân 
hàng Nhà nước - lại vấp phải những 
phản ứng từ các tổ chức tài chính như 
với Thông tư 13/2010/TT-NHNN, quy 
định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn 
trong hoạt động của các tổ chức tín 
dụng.

Phản đối của các tổ chức tài chính về Thông tư 13 là 
điều dễ hiểu vì những quy định chặt chẽ sẽ làm tăng chi 
phí cũng như hạn chế hoạt động của họ

Tuy nhiên, theo quan điểm của người 
viết, dù có một số điểm cụ thể cần phải 
bàn thêm, thậm chí có thể nên điều chỉnh 
cho phù hợp hơn, nhưng Thông tư 13 có 

lẽ là một trong những bước tiến hết sức 
tích cực trong việc xây dựng những nền 
tảng cần thiết về đảm bảo an toàn, nhằm 
có một hệ thống tài chính lành mạnh và 
ổn định thực, hiện tốt vai trò phân bổ vốn 
trong nền kinh tế.

Những điểm mấu chốt

Có rất nhiều quy định chi tiết trong một 
văn bản 31 trang, tuy nhiên Thông tư 13 
có ít nhất 3 điểm mấu chốt gồm: (1) tăng 
hệ số đủ vốn; (2) hạn chế việc tham gia 
vào các hoạt động liên quan đến kinh 
doanh chứng khoán và kinh doanh bất 
động sản của các ngân hàng thương mại; 
(3) tăng cường quy định về đảm bảo khả
năng thanh khoản.

Nâng cao tiềm lực tài chính của các tổ
chức tài chính

Với việc nâng hệ số đủ vốn lên 9% trong 
Thông tư 13 và quy định về vốn pháp 
định tối thiểu theo Nghị định 
141/2006/NĐ-CP của Chính phủ là cơ sở
hết sức quan trọng để nâng cao tiềm lực 
tài chính của các tổ chức tài chính.

Basel II chỉ quy định tỷ lệ an toàn vốn 
tối thiểu là 8%, nhưng đây chính là một 
trong những điểm yếu của nó như đã 
phân tích ở bài viết về Basel. Dự kiến 
trong phiên bản sắp tới, hệ số đủ vốn 
CAR sẽ được nâng lên. Do vậy, việc đưa 
hệ số CAR lên 9% như Thông tư 13 là 
phù hợp với xu hướng chung của toàn 
cầu.

Đối với quy định về vốn pháp định tối 
thiểu 3.000 tỷ đồng, thông lệ quốc tế đã 
không đưa ra bất kỳ một tiêu chuẩn hay 
giới hạn này vì quan điểm của họ đủ vốn 
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là được. Tuy nhiên trong bối cảnh nếu để
quy mô ngân hàng quá nhỏ, thì rất dễ để
một cá nhân hay doanh nghiệp thâu tóm 
và biến ngân hàng thành một đơn vị huy 
động vốn cho họ.

Việc quy định vốn điều lệ tối thiểu 3.000 
tỷ đồng và thậm chí còn cao hơn nữa sẽ
có hai tác dụng.

Thứ nhất, tránh tình trạng bị chi phối bởi 
một hay một vài cá nhân, điều đã gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng cho hệ
thống ngân hàng Việt Nam vào cuối thấp 
niên 1990, như đã phân tích trong bài 
viết "Hệ thống tài chính Việt Nam và sự
tiến hóa đến Thông tư 13" của chúng tôi. 
Thứ hai, giảm được vấn đề về tâm lý ỷ
lại và lựa chọn bất lợi. Với một mức vốn 
đáng kể thì chủ sở hữu ngân hàng sẽ
hành động có trách nhiệm hơn để bảo vệ
tài sản của họ.

Hơn thế những giới hạn về sở hữu, cấp 
tín dụng nhằm hạn chế sự lũng đoạn tổ
chức tín dụng đã được quy định chặt chẽ
trong các quy định hiện hành.

Hạn chế ngân hàng thương mại tham 
gia vào các hoạt động kinh doanh 
nhiều rủi ro

Thông tư 13 và các quy định hiện hành 
đã giới hạn khá chặt chẽ việc tham gia 
vào các hoạt động kinh doanh chứng 
khoán và bất động sản của các ngân hàng 
thương mại. Trong đó, điểm nổi bật 
trong quy định lần này là nâng trọng số
rủi ro cho các khoản vay trong hai lĩnh 
vực này lên đến 250%.

Một điểm cần lưu ý đối với cơ quan điều 
tiết trong lĩnh vực này là cần tăng cường 

hơn nữa việc tách bạch giữa các hoạt 
động của ngân hàng thương mại và ngân 
hàng đầu tư, nhất là trong bối cảnh biên 
giới giữa hai lĩnh vực này đã mờ đi rất 
nhiều, nhất là việc cấp tín dụng và mua 
chứng khoán.

Tăng cường khả năng và quản lý 
thanh khoản

Khả năng thanh khoản và quản lý thanh 
khoản được quy định và chặt chẽ rõ ràng 
trong Thông tư 13 với hai điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, yêu cầu các tổ chức tín dụng 
phải tính toán và quản lý các tỷ lệ về khả
năng chi trả hàng ngày. Đây là một thách 
thức lớn đối với một số ngân hàng và 
chưa có thói quen làm việc một cách 
chuyên nghiệp của một số người. Nhưng 
đây là một điều kiện bắt buộc với bất kỳ
một tổ chức tài chính nào nếu muốn trở
nên hiện đại.

Thứ hai, quy định về tỷ lệ tối đa nguồn 
vốn huy động được sử dụng để cấp tín 
dụng. Tuy vẫn có những tranh cãi và 
điểm không rõ ràng khi tính toán và quy 
định tỷ lệ này, nhưng đây là một trong 
những giới hạn để một tổ chức tài chính 
không rơi vào tình trạng mất thanh khoản 
khi sử dụng vốn quá mức, nhất là việc sử
dụng các nguồn vốn ngắn hạn và không 
ổn định (vay liên ngân hàng chẳng hạn) 
để cho vay hay đầu tư dài hạn.

Một vài vấn đề cần xem xét them

Về cơ bản, Thông tư 13 và những quy 
định khác về đảm bảo an toàn trong hoạt 
động ngân hàng có nhiều tiến bộ. Tuy 
nhiên, một số vấn đề như những quy định 
về định nghĩa vốn huy động tại điều 18 
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hay tiến độ thực hiện là những vấn đề có 
thể cần được xem xét, để đảm bảo văn 
bản luật này đi vào cuộc sống và có tác 
dụng tích cực đến sự phát triển của hệ
thống tài chính ngân hàng Việt Nam.

Việc định nghĩa nguồn vốn huy động 
không rõ ràng sẽ gây ra những tác dụng 
ngược làm cho hệ thống kế toán và công 
bố thông tin kém minh bạch hơn. Ví dụ, 
thay vì để tiền gửi ở tài khoản thanh toán 
(không kỳ hạn), các tổ chức tài chính có 
thể thỏa thuận với khách hàng của họ
chuyển sang tài khoản có kỳ hạn với thỏa 
thuận khách hàng được sử dụng như tài 
khoản thanh toán.

Hơn thế, trừ những trường hợp đặc biệt 
như tiền gửi của kho bạc (đáng lý ra phải 
để tại Ngân hàng Nhà nước), rất nhiều 
khoản tiền gửi của các doanh nghiệp hoạt
động thường xuyên có tính ổn định nên 
vẫn có thể cho vay.

Nên chăng trong trường hợp này, Ngân 
hàng Nhà nước công bố một danh sách 
tiền gửi của những tổ chức không được sử
dụng để cấp tín dụng thay vì cấm tất cả
như hiện nay.

Tín hiệu lớn lên của hệ thống tài chính 
Việt Nam

Việc phản ứng một cách công khai của 
các tổ chức tài chính cho thấy một bước 
tiến đáng kể trong tương tác giữa cơ 
quan quản lý giám sát và điều tiết hoạt 
động ngân hàng với các đối tượng chịu 
sự điều chỉnh.

Điều này cho thấy, các tổ chức tài chính 
đã có một sự am hiểu chuẩn bị và đánh 
giá một cách chi tiết và cụ thể những tác 
động của một chính sách nào đó lên hoạt 
động của họ, tạo áp lực ngược lại cho các 
cơ quan điều tiết cũng như những nhà 
hoạch định chính sách để có những chính 
sách tốt.

Về tiến độ thực hiện, có thể có những 
điểm thực sự gấp gáp mà các tổ chức tín 
dụng sẽ không thể đáp ứng ngay ngày 
1/10/2010. Tuy nhiên, việc giãn tiến độ
cho tất cả hệ thống sẽ không có tác dụng 
vì trên thực tế không chỉ riêng Việt Nam 
mà hầu hết mọi nơi đều có tâm lý “nước 
đến chân mới nhảy”. Quy định mới thì 
người ta thường xuyên kêu ca nhưng chỉ
tìm ra những giải pháp vào tối ngày hôm 
trước khi quy định có hiệu lực. Càng trì 
hoãn thì quy định càng kém hiệu lực.

Tóm lại, phản đối của các tổ chức tài 
chính về Thông tư 13 là điều dễ hiểu vì 
những quy định chặt chẽ sẽ làm tăng chi 
phí cũng như hạn chế hoạt động của họ. 
Tuy nhiên, từ góc nhìn của người viết, 
đây là một văn bản tốt cần được triển 
khai một cách nghiêm minh.

Khi triển khai thông tư này cũng như 
những văn bản pháp luật khác, Ngân hàng 
Nhà nước tuyệt đối không nên gia hạn việc 
áp dụng cho cả hệ thống. Nếu cần, có thể
xem xét quyết định lộ trình cụ thể cho từng 
ngân hàng với từng điểm cụ thể.

( Theo Vn Economy)
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Giá vàng tăng 120.000 đồng/lượng

Giá vàng ngày 16-8 tăng 120.000 đồng/lượng, bán ra 28,29 triệu đồng/lượng. Giá 
vàng tăng khá nhanh dù mãi lực trên thị trường khá yếu.

hênh lệch giữa giá mua - bán khá 
sát, tại Công ty SJC là 40.000 
đồng/lượng. Tại các cửa hàng 

vàng tư nhân chênh lệch trong ngày 
thường ít hơn, dao động từ 20.000-30.000 
đồng/lượng nhưng tăng dần vào cuối ngày.

Theo các tiệm vàng, chênh lệch giá mua -

bán được kéo dãn vào cuối ngày để “trừ 

hao” biến động giá vào đêm. Dù các tiệm 

vàng đã thu hẹp khoảng cách để kích thích 

mua bán nhưng giao dịch không cao.

Mãi lực gần như không có nhưng giá vàng 

tăng nhanh theo các công ty vàng do tin 

đồn Ngân hàng Nhà nước tăng tỉ giá 

VND/USD. Giá USD tăng đã đẩy giá vàng 

tăng theo. Cuối ngày 16-8, giá USD bán ra 

19.280 đồng/USD, mua vào 19.220 

đồng/USD.

Giá vàng thế giới cuối ngày 16-8 là 

1.223 USD/ounce. Theo các bản tin 

phân tích, giá vàng tăng trở lại do được 

hỗ trợ từ giá dầu tăng và đồng EUR 

đang mạnh lên. Tuần qua giá vàng 

được hỗ trợ mạnh khi quỹ đầu tư SPDR 

Gold Trust liên tiếp mua vào với số 

lượng mua phiên cuối tuần là 0,912 tấn 

và nâng mức nắm giữ vàng lên 

1.286,699 tấn.

Các thông tin kinh tế của thị trường Mỹ 

công bố không tốt cũng khiến các nhà 

đầu tư có xu hướng chuyển sang kênh 

đầu tư an toàn hơn là vàng.

( Theo Tuoi tre)

C
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Thêm hãng sữa tăng giá

Hãng Abbott vừa thông báo tăng ba 
mặt hàng sữa của hãng này gồm 
Similac Eye-Q Plus hộp 900g từ
363.000 đồng tăng lên 388.500 
đồng/hộp, Similac Gain Eye-Q Plus hộp 
900g từ 357.200đ lên 382.200đồng/hộp 
và Gain Plus Eye-Q Plus hộp 900g giá 
từ 332.300 đồng tăng lên 352.000 
đồng/hộp, hộp 1,7kg tăng từ 560.000 
đồng lên 600.000 đồng/hộp.

hư vậy, sau khi sữa bột của các 

nhãn hiệu Dumex, X.O và sữa 
nước của Cô gái Hà Lan… tăng 

giá 2,5-10% trong tháng 7, ngay trong 

tuần đầu thứ 2 của tháng 8, thị trường 

sữa một lần nữa lại chứng kiến thêm 
hãng sữa tăng giá.

Ông Vũ Gia Khuyến - giám đốc Công 

ty 3A, nhà phân phối sữa Abbott tại 

VN - cho biết việc điều chỉnh giá chỉ áp 
dụng cho ba dòng sản phẩm trên, 18 

dòng còn lại vẫn giữ nguyên giá. Và 

mức điều chỉnh bình quân 7% được 

thực hiện theo mức tăng giá sữa nhập 
khẩu từ nhà sản xuất ở nước ngoài.

Theo đại diện Abbott VN, đây là ba sản 
phẩm với công thức mới EyeQPlus 

xuất hiện trên thị trường khoảng một 
năm. Theo các đại lý, tuy mới ra thị 

trường nhưng những sản phẩm khá 
được ưa thích, vì vậy việc tăng giá sẽ 

ảnh hưởng ít nhiều đến sức mua. 

“Không loại trừ khả năng sau một thời 

gian bán thăm dò, nhà sản xuất quyết 
định tăng giá” - bà Thường, đại lý sữa 

trên đường Cách Mạng Tháng Tám, 

cho biết.

Ghi nhận trong ngày 14-8 nhiều đại lý 
vẫn bán theo mức cũ hoặc tăng nhẹ 

5.000-6.000 đồng/hộp do còn nguồn 
hàng dự trữ.

Cục Thống kê TP.HCM cho biết tăng 

trưởng kim ngạch nhập khẩu sữa và các 

sản phẩm sữa trong 7 tháng đầu năm 
2010 của TP.HCM so với cùng kỳ năm 

ngoái tăng 2,6 lần, ước đạt 201,2 triệu 

USD.

Thị trường sữa VN vẫn bị phụ thuộc 
khá nhiều vào sữa ngoại khiến việc 

kiểm soát giá bán còn bị động.

( Theo Tuoi tre)

N
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Đô la bỏ xa giá ngân hàng

Sáng nay (16/8), nhiều cửa hàng báo giá 
bán USD chợ đen ở 19.300 đồng, trong 
khi giá vàng cũng nhích nhẹ vượt 28,2 
triệu đồng một lượng.

Giá bán vàng của các doanh nghiệp trong 
nước sáng nay dao động từ 28,18 (SBJ) 
đến 28,21 triệu đồng (SJC tại Hà Nội). 
Một số doanh nghiệp khác như SJC tại TP 
HCM bán vàng ở 28,19 triệu đồng, hay 
Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) 28,20 triệu 
đồng.

Cùng lúc đó, giá thu mua dao động từ 
28,14 đến 28,16 triệu đồng, nhích 10.000 
đến 20.000 đồng so với cuối tuần.

Đôla Mỹ trên thị trường tự do cũng đi lên 
sáng nay. Sau nhiều ngày niêm yết bán ở 
19.280 đồng, các điểm thu đổi hiện báo giá 
bán đô từ 19.290 đến 19.300 đồng mỗi 
USD. Trong khi đó, giá mua USD dao 
động từ 19.240 đến 19.270 đồng. Nhu cầu 
giao dịch tại các cửa hàng không đồng 
đều, có nơi dãn khoảng cách mua bán tới 
60 đồng, trong khi có nơi thu hẹp chỉ còn 
20 đồng.

Tỷ giá trong ngân hàng vẫn giữ nguyên 
như những ngày qua, phổ biến ở mức kịch 
trần 19.100 đồng ăn một đôla (bán ra).

Thị trường vàng thế giới đi lên ngày 
thứ 3 liên tiếp. Sau khi mở cửa tuần 
mới ở 1.215,4 USD, vàng giao dịch tại 
châu Á có thêm 3,4 USD tính đến 9h23 
theo giờ Hà Nội, lên 1.218,8 USD. Hợp 
đồng giao tháng 12 cũng nhích nhẹ 
0,3% lên 1.219,70 USD. Đây là mức 
giá cao nhất trong hơn một tháng qua. 
Lần gần đây nhất thị trường vượt qua 
1.217 USD là hôm 2/7. Tuần trước, giá 
vàng đi lên chủ yếu nhờ quyết định giữ 
nguyên lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ FED.

Kim loại quý có thêm 11% giá trị kể từ 
đầu năm và đang hướng đến năm đi lên 
thứ 10 liên tiếp. Trong số 18 chuyên 
gia giao dịch, nhà đầu tư 
được Bloombergkhảo sát, có 10 người, 
tương đương 56% cho rằng thị trường 
sẽ đi lên tuần này. Chỉ có 2 người nhận 
định giá giảm.( Theo Vn Express)


