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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Sống dưới tầm lũ quét 
- Trồng đậu xanh thay thế vừng: Mô hình mới 
- TPHCM: Chủ động mọi phương án ứng phó trước dịch heo 

tai xanh 
- Lo thiếu gạo xuất khẩu 
- Trồng hoa ly trái vụ tại Đồng Văn 
- Xuất hiện bệnh lùn sọc đen, lùn xoắn lá 
- “Thịt nhân tạo sẽ thay thế thịt gia súc” 

 CHÍNH SÁCH 

- Hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi 
- Thủ tục chứng nhận thủy sản vào EU còn vướng nhiều rào cản 

- 5 triệu USD giúp mở rộng dịch vụ ngân hàng đầu tư cho DN 
vừa và nhỏ 

- Dừng hoạt động tại 23 điểm mỏ vàng tại Hà Giang 

GIAO THƯƠNG 

- Bánh trung thu cao cấp lên ngôi 
- Nga cấm xuất khẩu ngũ cốc, sản phẩm từ bột mỳ sẽ tăng giá 
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Sống dưới tầm lũ quét 
Hàng vạn hộ dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang sống trong nỗi sợ hãi thường 
trực: Sạt lở xảy ra đất đá và lũ quét. 

 
Những hộ dân Mường Vi (Bát Xát, Lào Cai) sống 
cùng với nỗi lo lũ quét. 

Vừa sống vừa run 

Chúng tôi có mặt tại xã Mường Vi, huyện 
Bát Xát (Lào Cai), nơi lũ quét, sạt lở vừa 
xảy ra. UBND xã Mường Vi vừa kết thúc 
cuộc họp khẩn cấp về việc xử lý như thế 
nào đối với khoảng 100 hộ dân sống bên 
miệng lũ quét, sạt lở. Trong số những hộ 
kể trên có 40 hộ bị trôi nhà, tài sản và 
lương thực do trận lũ quét trước đó mấy 
hôm gây ra. 

Ông Trần Đức Pho - Chủ tịch UBND xã 
Mường Vi cho biết: “Kết luận của xã là 
100 hộ trên phải di dời khẩn cấp, vậy 
nhưng di dời lúc nào và di dời đi đâu thì 
phải chờ sự chỉ đạo từ trên, hiện các hộ 
này vẫn phải sống ở đó thôi”. 

Đến thôn Cửa Cải (xã Mường Vi) nơi 
chịu thiệt hại nặng nề của lũ quét, sạt 
lở, bà con đang dần ổn định lại cuộc 
sống. Tuy nhiên đây chỉ là cuộc sống 
tạm bợ. Ngay cạnh những xác nhà bị 
vùi lấp dưới đất đá là những túp lều 

được dựng tạm bằng phên nứa và bạt 
nilon. 

Anh Đỗ Văn Hội, một hộ dân buồn bã: 
“Tan cửa, nát nhà, mất người thân rồi 
chúng tôi biết đi đâu bây giờ. Mà 
chuyển đi đâu cũng thế cả thôi, không 
thể khá hơn đâu, chỗ nào cũng lũ quét 
sạt lở, chỉ là chưa đến lúc thôi. Ở đây 
chúng tôi còn có làng xóm láng giềng 
giúp đỡ, đi chỗ khác ai giúp?”. 

Tương tự, lũ quét cũng vừa xảy ra vào 
cuối tháng 7 ở xã Yên Thành, huyện 
Quang Bình, Hà Giang). Lũ quét đã vùi 
lấp 10ha lúa và hoa màu của xã, cứ sau 
một trận lũ quét là diện tích trồng lúa và 
hoa màu cứ teo tóp dần, bởi vậy dù diện 
tích của xã là 5.000ha, nhưng đất nông 
nghiệp nay chỉ có 256ha. 

Anh Lù Đức Vinh, dân tộc La Chí, người 
thôn Khao cho hay: “Cuộc sống bà con cứ 
kiệt quệ dần sau mỗi trận lũ quét. Bên 
cạnh những ngôi nhà là bãi đá rộng mênh 
mông, đó là hậu quả của lũ quét, sạt lở 
đất. Cách đây mấy hôm nơi này còn là 
ruộng lúa và hoa màu, giờ không có gì ăn, 
người dân chỉ biết trông chờ những nương 
ngô còn sót lại”. 
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Phải sống với “tử thần” 5-10 năm nữa 

Đó là tình trạng chung ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc, nơi người dân luôn phải đối mặt 
với lũ quét, sạt lở hàng năm. 

Cũng như ở Lào Cai và Hà Giang, tỉnh 
Yên Bái là nơi có địa hình núi cao sườn 
dốc, hệ thống sông ngòi dày đặc, mưa cục 
bộ với cường độ cao, nên khi có mưa rào 
thời gian kéo dài từ 10 - 15 giờ hoặc mưa 
với cường độ cao từ 1 - 3 giờ là có thể 
phát sinh lũ quét. Mưa cục bộ tập trung 
trong thời gian dài, hơn nữa nhiều nơi mái 
ta luy của các tuyến đường và ta luy nhà ở 
vẫn chưa được đảm bảo theo quy định 
nên năm nào ở tỉnh Yên Bái cũng có hàng 
chục ngàn mét khối đất đá bị sạt gây chết 
người và ách tắc giao thông. 

Từ đầu năm 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái 
đã xảy ra 4 trận mưa lớn lũ quét, sạt lở 
khiến 5 người bị thương và gần 3.000 nhà 
bị sập đổ và hư hỏng. 

Ông Trần Huy Tuấn - Phó Giám đốc Sở 
NN&PTNT Yên Bái cho rằng: “Qua điều 
tra, đánh giá, Sở NN&PTNT thấy có 
khoảng 7.000 hộ dân đang sinh sống tại 
những vùng thiên tai nguy hiểm đó và cần 
phải di chuyển. Tuy nhiên đến thời điểm 
này mới chỉ di dời được 900 hộ, số hộ còn 
lại khả năng phải đến năm 2020 mới có 
thể di chuyển hết đó là chưa tính số số 
phát sinh thêm từ giờ đến lúc đó. 

 

Theo Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát 
triển nông thôn tỉnh Lào Cai, địa phương 
cần phải di dời hơn 11.000 hộ dân ra khỏi 
vùng nguy hiểm. Tính đến nay, Lào Cai 
đã di dời được trên 5.000 hộ. Nhưng Hà 
Giang mới là tỉnh có số hộ dân nằm trong 
vùng nguy hiểm lũ quét, sạt lở nhiều nhất, 
với tổng số hộ dân phải di dời là trên 
17.000 hộ và dự kiến đến năm 2015 mới 
có thể di chuyển xong.  

( Theo Dân Việt)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, từ năm 2000 - 2009, trên cả 
nước đã xảy ra 96 trận lũ quét, làm chết và mất tích 883 người, bị thương gần 1.500 
người; hơn 6.000 căn nhà bị đổ trôi; hơn 120.000 căn nhà bị ngập, hư hại nặng; hơn 
132.000ha lúa và hoa màu bị ngập; hàng trăm ha đất canh tác bị vùi lấp; nhiều công 
trình giao thông, thuỷ lợi, dân sinh kinh tế bị hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại của cải 
ước tính trên 6.000 tỷ đồng 
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Trồng đậu xanh thay thế vừng: Mô hình mới 

Năm 2009, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông – Viện Cây lương thực 
và CTP đã triển khai Dự án khuyến nông: “Xây dựng mô hình đậu xanh thay thế cho 
vụ vừng hè ở vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hoá” tại 2 xã Hưng Lộc và Minh Lộc, 
huyện Hậu Lộc. 

 

Kết quả gieo trồng 2 
giống đậu xanh ĐX208 
và ĐX14 vụ hè cho thấy 
cây đậu xanh sinh trưởng 
và phát triển khá tốt tại 
địa bàn, cho năng suất 
trung bình 1.936 kg/ha. 
Hiện tại, giá đậu xanh 
trên thị trường là 13.000 
đ/kg, cho giá trị từ 1ha 
đậu xanh là 25,168 triệu 
đồng. Trên cùng chân 
đất, cây vừng vụ hè cho 
năng suất trung bình 500 
kg/ha, giá thị trường 
18.000 đ/kg, thu chỉ 9,0 
triệu đồng/ha. Như vậy, 

so sánh trồng đậu xanh 
vụ hè cho thu cao hơn trồng 
vừng trên 16 triệu đ/ha. 

Ông Nguyễn Văn Hoằng, 
Phó chủ tịch UBND huyện 
Hậu Lộc cho rằng đây là 
dự án rất khả thi và là mô 
hình chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng hiệu quả trong sản 
xuất của huyện, giúp bà 
con nông dân tăng hiệu quả 
kinh tế trên vùng đất cát 
ven biển. Lâu nay sản xuất 
vừng vụ hè thường gặp rủi 
ro nếu có mưa lớn làm đổ 
ngã cây, làm giảm năng 

suất hoặc mất trắng; trong 
khi cây đậu xanh cho năng 
suất cao, có thị trường tiêu 
thụ rộng và được nông dân 
sử dụng hàng ngày. Theo 
ông Hoằng, để nâng cao 
hiệu quả sản xuất của cây 
đậu xanh hơn nữa cho 
nông dân tại vùng đất cát 
ven biển huyện Hậu Lộc 
rất cần Trung tâm Chuyển 
giao công nghệ và Khuyến 
nông giúp xây dựng một 
quy trình sản xuất đậu 
xanh vụ hè thích hợp để 
người nông dân áp dụng. 
(Theo Báo Nông dân)
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TPHCM: Chủ động mọi phương án ứng phó trước dịch heo tai xanh 
 

Ngày 16-8, UBND TPHCM có buổi 
họp bất thường với tất cả quận 
huyện, sở ngành và doanh nghiệp để 
bàn việc ứng phó với những diễn 
biến ngày càng phức tạp, khó kiểm 
soát của dịch heo tai xanh (PRRS) ở 
các tỉnh. 

 

 

 

Bảo vệ đàn heo giống bằng mọi giá 

Theo Chi cục Thú y TPHCM, hàng 
đêm, 29 điểm giết mổ gia súc tập trung 
của TP hiện giết mổ 7.500 - 8.500 con 
heo, trong đó chỉ có 11,38% (khoảng 
1.000 con) là nguồn heo của TP, còn 
lại từ các tỉnh khác, như Đồng Nai 
(36,7%), Bà Rịa - Vũng Tàu (11,2%), 
Long An (10%), Tiền Giang (9,7%), 
Bình Dương (6,09%)… Cùng với Tây 
Ninh, các tỉnh lân cận trên đều đã công 
bố dịch heo tai xanh. Do vậy, vấn đề 
phòng chống dịch của TP cực kỳ khó 
khăn. 

Từ 28-7 đến 10-8, theo kết quả xét 
nghiệm ngẫu nhiên đàn heo ở các tỉnh 
đưa về TP, cứ 100 con có 70 con ở Bà 
Rịa - Vũng Tàu dương tính với virus 
PRRS (tỷ lệ tương ứng ở Bến Tre và 
Tây Ninh là 100%, Bình Phước: 80%, 
Đồng Nai: 89,47%, Tiền Giang: 
43,85%). Điều đó cho thấy nguy cơ 
phát sinh và lây lan dịch heo tai xanh 
tại TPHCM rất cao do sự dịch chuyển 
đàn heo qua các địa phương làm gia 
tăng mật số virus trong môi trường. 

Đến giờ, ở địa bàn giáp ranh với các tỉnh 
xung quanh, như quận 9, 12, huyện Bình 
Chánh, Củ Chi, ngành thú y đã phát 
hiện heo có virus PRRS và tiêu hủy 
ngay. Đó là chưa kể tình trạng heo 

chết ném xuống sông mà thú y đã phát 
hiện tại quận 12 (giáp với Thuận An, 
Bình Dương), Bình Chánh (giáp Bến 
Lức, Long An). Đáng lo hơn, quận 9 
còn phát hiện xe tải chở heo bệnh và 
chết từ Trảng Bom về để bán chạy và 
vất xác. 
 
Do vậy, theo Phó Chủ tịch UBNTP 
Nguyễn Trung Tín, mục tiêu cấp thiết 
của TP lúc này là phải đảm bảo an 
toàn đàn heo giống và đàn heo nuôi 
công nghiệp tập trung (trên 30.000 
con), không để xảy ra dịch bệnh. 
Không được giảm mà phải tính đến 
việc tăng đàn giống để chuẩn bị cho 
hậu dịch heo tai xanh, khi nhu cầu con 
giống tăng cao. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Tín chỉ 
đạo, các ngành chuẩn bị tổng vệ sinh 
toàn TP, nhất là ở địa bàn có chăn 
nuôi và giết mổ heo. Phải quản lý đàn 
heo đến từng hộ để kiểm soát việc 
không cho tăng đàn heo nuôi thịt trong 
bối cảnh hiện nay. Quản lý cho được 
thú y xã, tổ chức kiểm tra tra đột xuất 
để hạn chế tối đa việc vận chuyển heo. 
Ngoài ra, Sở NN-PTNT cùng Chi cục 
Thú y TP phải chủ động làm việc với 
các tỉnh xung quanh để xiết chặt việc 
quản lý, vận chuyển heo vào TP. 
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Chuẩn bị hậu dịch heo tai xanh 

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH một thành viên Vissan, 
quan ngại về tình trạng người tiêu dùng 
quay lưng lại thịt heo do một số thông 
tin chưa chuẩn xác. Sức mua trên 300 
điểm bán thịt heo của Vissan ở các chợ 
truyền thống hiện giảm khoảng 20%, 
nhưng điều vui mừng là lượng tiêu thụ 
thịt heo của Vissan tại các siêu thị và 
cửa hàng của Vissan lại tăng 15%-
20%. Trong khi đó, giá và sức mua lại 
tăng ở mặt hàng cá, thịt gia cầm (gà, 
vịt, trứng). 

Với tình hình này, dự báo, nguồn thịt 
heo vào dịp tết sắp đến sẽ khan hiếm. 
Đây là điều khiến các doanh 
nghiệp tham gia bình ổn giá thịt - cam 
kết với TP không tăng giá thịt heo tới 
31-3-2011, hết sức lo lắng. Do vậy, từ 
bây giờ, Vissan chủ trương chủ động 
nguồn hàng an toàn để mua, giết mổ và 
dự trữ, theo đúng chỉ đạo của 
UBNDTP về việc tiêu thụ đàn heo của 
người dân TP. 

Hiện nay, Vissan đã tăng sức mua heo, 
thêm 800 con/ngày, thành 2.800 
con/ngày, trong đó ưu tiên mua heo 
của người chăn nuôi TP - dĩ nhiên, 
phải có kiểm tra của thú y và công bố 
an toàn dịch bệnh.  
 
Phát biểu chỉ đạo buổi họp, Chủ tịch 
UBNDTP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, 
TP không chỉ phòng chống dịch mà 
còn phải chuẩn bị và đảm bảo nguồn 
thịt heo cho dịp tết cổ truyền sắp tới 
của nhân dân. 

Đánh giá cao vai trò của ngành nông 
nghiệp TP, nhất là lực lượng thú y, đã 
làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch 
heo tai xanh thời gian qua, Chủ tịch 
UBNDTP cũng lưu ý phải tăng cường 
tuyên truyền, giúp người chăn nuôi ý 
thức hơn về an toàn dịch bệnh. Các ngành 
phải chủ động sẵn các giải pháp để ứng phó 
với mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tăng 
cường việc quản lý, kiểm soát vận chuyển 
heo từ các địa phương về TP. Đặc biệt đảm 
bảo đủ con giống sạch để bà con chăn nuôi 
trở lại sau khi dịch heo tai xanh trong khu 
vực qua đi. (Theo SGGP)

22 địa phương có dịch heo tai xanh 

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tới ngày hôm qua (16-8), lại có thêm một địa phương 
phát hiện có heo tai xanh, là TP Cần Thơ, nâng tổng số địa phương có heo tai xanh 
đang hoành hành lên 22 tỉnh thành. Trong đó, tại TP Cần Thơ, cơ quan thú y vừa phát 
hiện 108 con heo bị dịch tại trại nuôi heo thuộc Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ ở xã 
Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 

Còn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, dịch tai xanh phát sinh thêm ở 10 xã thuộc các huyện cũ và 
2 huyện mới là Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Tại tỉnh Nghệ An, dịch tai xanh cũng vừa được 
phát hiện thêm tại 13 hộ gia đình của xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu. 

Trong khi đó, ở nhiều xã huyện Yên Thành, huyện Đô Lương dịch vẫn lây lan ra các 
đàn heo đang nuôi. Đến nay, tổng số heo của Nghệ An bị mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 
là 7.379 con. 

Tại tỉnh Tây Ninh, dịch tai xanh tiếp tục phát sinh thêm ở 18 xã thuộc các huyện Gò 
Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu, Dương Minh Châu và Hòa Thành nâng tổng số 
xã có dịch lên 44 xã. Tổng số heo mắc bệnh là 6.403 con trong tổng đàn 12.911 con. 
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Lo thiếu gạo xuất khẩu 
Theo VFA, nếu phía Trung Quốc tiếp tục mua gạo mạnh như vừa qua thì đến 
quý IV/2010 sẽ không đủ gạo để xuất khẩu cho các hợp đồng đã ký. 

 
Xuất khẩu gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Ngọc Trinh) 
 

Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), 
việc mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo hàng 
hóa vụ hè thu theo chỉ đạo của Chính 
phủ, tính đến ngày 16-8, 48 doanh 
nghiệp (DN) thuộc VFA đã thu mua 
khoảng 550.000 tấn. 

Nông dân vui chẳng tày gang 

Nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2010, 
do các DN tập trung mua lúa gạo tạm 
trữ nên giá lúa chất lượng thấp đã 
được đẩy từ 2.800 đồng - 3.200 
đồng/kg lên 4.100 đồng - 4.400 
đồng/kg; lúa chất lượng cao từ 3.500 
đồng - 3.800 đồng/kg lên 4.300 đồng - 
4.650 đồng/kg. Cộng với lượng gạo 
xuất sang Trung Quốc nhiều nên giá 
lúa tăng dần, người trồng lúa khấp 
khởi mừng. 

Tuy nhiên, mức giá cao không kéo dài 
được lâu. Từ giữa tháng 8, do giá lúa 
cao nên thương lái trong nước và các 

đối tác phía Trung Quốc “chùn tay” 
nên rớt dần, còn 4.200 đồng/kg lúa 
IR50404 và 4.500 đồng/kg lúa hạt dài. 

Lẽ ra lúa được giá thì phải mừng cho 
nông dân, đằng này, nhiều DN xuất 
khẩu thuộc VFA lo ngại rằng giá lúa 
(thu mua) tăng thêm sẽ khiến DN khó 
kiếm được hợp đồng xuất khẩu vì 
không thể cạnh tranh nổi với các “đối 
thủ” ở những nước xuất khẩu gạo 
khác. “Với giá lúa gạo hiện nay, DN 
xuất khẩu sẽ bị lỗ” - một đại diện VFA 
lo lắng. 

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ 
tịch VFA, dù tình hình biến động 
nhưng các DN xuất khẩu gạo thành 
viên vẫn phải tiếp tục thu mua gạo tạm 
trữ đủ số lượng 1 triệu tấn. DN nào 
kham không nổi thì phải báo cáo ngay 
để hiệp hội điều tiết, DN để lúa tồn 
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đọng sẽ bị xử lý bằng biện pháp kinh 
tế. 

Đã tiệm cận khả năng xuất khẩu 

Ông Trương Thanh Phong cho biết 
hợp đồng ký kết đến thời điểm này đã 
lên đến 6,2 triệu tấn, khả năng xuất 
khẩu gạo trong năm nay cũng chỉ đáp 
ứng khoảng 6,3 triệu - 6,4 triệu tấn. 
Trong tháng 5 và 6 vừa qua, các DN 
ký được nhiều hợp đồng thương mại 
nên đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu. 

Hiện nhiều địa phương đã cơ bản thu 
hoạch gần xong lúa hè thu, chỉ còn 
một phần ở Long An, Kiên Giang, Sóc 
Trăng và Bạc Liêu. Thị trường xuất 
khẩu có nhiều chuyển biến tích cực. Số 
lượng hợp đồng thương mại ký bán 
sang thị trường Bangladesh trong 
tháng 7 đạt 178.000 tấn, tháng 8 này sẽ 
ký tiếp 220.000 tấn gạo 15% tấm. Thị 
trường Philippines còn 51.300 tấn sẽ 
tiếp tục giao trong những tháng cuối 
năm. 

Bó tay với xuất tiểu ngạch 

Cũng theo ông Trương Thanh Phong, 
nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, 
phía Trung Quốc tiêu thụ gạo có chất 
lượng thấp của VN rất mạnh, riêng 

lượng gạo xuất qua các cảng cũng đã 
lên đến 600.000 tấn, còn gạo xuất bằng 
đường bộ được đưa đi nườm nượp, 
không thể nào tính nổi. 

Sở dĩ phía Trung Quốc tăng tốc nhập 
gạo của VN là do giá lúa gạo vụ hè thu 
hồi đầu vụ quá thấp dẫn đến mức 
chênh lệch giá giữa hai nước khá cao 
(ở VN gạo rẻ hơn Trung Quốc) nên 
thương lái gom hàng ào ạt xuất sang 
Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. 

VFA nhận định nếu phía Trung Quốc 
tiếp tục “ăn hàng” mạnh như vừa qua 
thì đến quý IV/2010 sẽ không còn đủ 
gạo để xuất khẩu cho các hợp đồng đã 
ký. 

Đại diện VFA cho biết chủ trương của 
hiệp hội là không khuyến khích xuất 
tiểu ngạch. Tuy nhiên, theo cơ chế thị 
trường, VFA không thể nào can thiệp 
được. VFA đã có văn bản đề nghị Bộ 
Công Thương có biện pháp chấn chỉnh 
xuất gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc. 
Từ cuối năm ngoái cũng như đầu năm 
nay, VFA đã nhiều lần cảnh báo phía 
Trung Quốc sẽ mua gạo VN mạnh do 
nước này bị thiên tai ở nhiều nơi... 

Giá gạo xuất khẩu tăng 

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký VFA, cho biết kết quả xuất khẩu gạo trong tháng 
7 đạt 628.468 tấn, trị giá FOB 253,457 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 
37,19% về lượng và tăng 38,05% về giá trị. Kết quả xuất khẩu gạo cả 7 tháng đầu 
năm là 3,96 triệu tấn, trị giá FOB 1,736 tỉ USD. Giá xuất khẩu bình quân 438,27 
USD/tấn, tăng 27,94 USD/tấn. Số lượng hợp đồng còn lại chưa giao là 1,875 triệu 
tấn. Lượng hàng tồn kho tại các DN tính đến thời điểm này là 1,383 triệu tấn. 
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Trồng hoa ly trái vụ tại 
Đồng Văn 
 (Dân Việt )- Từ đầu tháng 8-2010, Dự 
án trồng thử nghiệm giống hoa ly trái 
vụ trên cao nguyên Đồng Văn (Hà 
Giang) đã được Trung tâm Giống cây 
trồng và Gia súc Phó Bảng huyện Đồng 
Văn tỉnh Hà Giang triển khai thực 
hiện. 

Thu hoạch hoa ly. 
Bước đầu, 250 triệu đồng được sử dụng 
vào các hạng mục: Mua 3.500 củ giống 
hoa, làm rào chắn, xây dựng nhà lưới với 
tổng diện tích gần 3ha, tiền thuê công 
nhân hợp đồng trồng, chăm sóc hoa, mua 
phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật... 
Trung tâm cũng đã tuyển chọn được 18 
hộ dân là những hộ có kinh nghiệm 
nhiều năm trong nghề trồng hoa và cây 
cảnh của huyện Đồng Văn, vào làm hợp 
đồng cho trung tâm trong thời gian thử 
nghiệm dự án trồng hoa ly trái vụ. 
 
Ông Phùng Viết Vinh - Giám đốc Trung 
tâm Giống cây trồng và Gia súc Phó 
Bảng cho biết: Sau khi nghiên cứu về 
đặc tính sinh học của cây hoa ly và đi 
thăm quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh 
Đà Lạt và các tỉnh đã thành công trồng 
hoa ly trong nước. Trung tâm Giống cây 

trồng và Gia súc Phó Bảng đã tiến hành 
quy hoạch, lập dự án, bước đầu đã triển 
khai như nói trên. 
Ông Vinh cũng cho biết thêm: Đây là 
một dự án đầy táo bạo có phần hơi mạo 
hiểm, bởi ngay cả Đà Lạt là nơi đã trồng 
hoa ly thành công nhưng họ cũng vẫn 
không dám mạo hiểm để trồng thử 
nghiệm hoa ly trái vụ, vì giá thành đầu tư 
cao hơn rất nhiều so với nhiều loài hoa 
khác. 
Tuy nhiên, nếu dự án trồng hoa ly trái vụ 
mà thành công sẽ giúp bà con nông dân 
nơi đây thay đổi tập quán canh tác, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị 
thu nhập trên một đơn vị diện tích đất 
canh tác, góp phần giải quyết việc làm và 
XĐGN cho người dân trong vùng dự án 
một cách ổn định và bền vững, mở ra 
hướng làm ăn mới cho bà con các dân 
tộc sống trên cao nguyên Đồng Văn có 
nguồn thu nhập cao từ trồng hoa. ( Theo 
Dân Việt)  
 

Xuất hiện bệnh lùn sọc đen, 
lùn xoắn lá 
Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang 
gây hại trên 9.200ha lúa với mật độ 
trưởng thành trung bình 2-3 con/m2, 
nơi cao 8 -10 con/m2, cá biệt tại xã Ngũ 
Đoan (Kiến Thụy), Phục Lễ, Minh Tân 
(Thuỷ Nguyên), mật độ lên tới 15-20 
con/m2. 
Trong đó, huyện Vĩnh Bảo có 5.000ha bị 
sâu cuốn lá nhỏ gây hại, huyện An Lão 
có 1.500ha, huyện Tiên Lãng 1.300ha… 
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hải 
Phòng, diện tích lúa mùa có biểu hiện 
của bệnh lùn sọc đen và lùn xoắn lá như 
thấp lùn, lá bị xoăn ở đầu lá hoặc toàn bộ 
lá, vàng lá… là khoảng 8,63ha, chủ yếu 
trên trên một số giống lúa như Bắc thơm 
số 7, BC 15, Hương thơm số 1, Khang 
dân 18…(Theo Dân Việt) 
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“Thịt nhân tạo sẽ thay thế thịt gia súc” 
Hiệp hội Hoàng gia Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu cho rằng, mối quan hệ lâu 
bền từ 12.000 năm nay giữa con người và gia súc đang nhanh chóng thay đổi và trong 
những năm sắp tới, thịt nhân tạo sẽ thay thế cho việc tiêu thụ thịt gia súc. 

 
Giáo sư Philip Thorton 
dạy tại đại học Edinburgh, 
tác giả cuộc nghiên cứu 
làm cách gì để nuôi sống 
dân số toàn cầu đang tăng 
mạnh, khẳng định đến 
năm 2050, nhu cầu về gia 
súc sẽ tăng gần gấp đôi 
trong khu vực dưới sa mạc 
Sahara tại Phi châu và 
nam Á. Nguyên nhân là vì 
dân số tăng nhanh, lợi tức 
cũng tăng, và các thành 
phố phát triển mạnh. 

Ông cho biết dân cư tại 
các quốc gia đang phát 
triển sống bằng nghề chăn 
nuôi gia súc có thể được 
lợi vì nhu cầu về thịt gia 
tăng. Nhưng đồng thời 
ông cho biết công nghiệp 
hóa việc chăn nuôi gia súc 
cũng có thể gây khó khăn 
cho giới nghèo. 

Trong khoảng thời gian 
giữa những năm 1980 và 

2002, tổng số lượng thịt 
do các quốc gia đang phát 
triển sản xuất đã tăng từ 
45 đến 134 triệu tấn. 
Trong khi đó thì tại các 
quốc gia đã phát triển, 
mức sản xuất và tiêu thụ 
đã ngang bằng với nhau. 
Nhưng sẽ có nhiều điều 
chưa lường trước được khi 
mà việc sản xuất và tiêu 
thụ thịt gia súc thay đổi. 

Theo dự tính, đến năm 
2050, sẽ có 9 tỉ người 
sống trên thế giới và cần 
được nuôi ăn, bất kể là đất 
và nước trên thế giới chỉ 
có hạn. Một trong những 
chọn lựa để đối phó với 
nạn thiếu hụt lương thực, 
theo giáo sư Thornton, có 
thể là thịt nhân tạo. 

Ông giải thích: "Hiện giờ 
đang có rất nhiều công 
trình khảo cứu về ý tưởng 
sản xuất thịt nhân tạo. Nói 
cách khác, tức là thịt được 

chế tạo từ phòng thí 
nghiệm hay xưởng máy, 
thực sự hoàn toàn không 
liên quan đến động vật 
sống". 

Theo ông, sẽ có những ý 
nghĩa rất lớn đối với gia 
súc trong thế giới đã phát 
triển lẫn đang phát triển. 
Điều đáng nói hơn là sản 
xuất thịt theo lối dây 
chuyền đã gây ra gần 20% 
khí thải nhà kính và 
những áp lực đòi ngăn 
chặn khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính chỉ có tăng lên 
mà thôi. 

Phúc trình của giáo sư 
Thornton là một phần 
trong một loạt gồm 21 
công trình nghiên cứu 
được Hiệp hội Hoàng gia 
Anh xuất bản. 

( Theo Dân trí)
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Hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi 
Để góp phần ngăn chặn dịch heo tai xanh tiếp tục hoành hành ở 18 tỉnh phía Nam, Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các địa phương tuyệt đối không giấu 
dịch, công khai chính sách hỗ trợ và hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi. 

 
Người dân chở heo bệnh ra chợ bán cho thương lái tại Ea Phê
 
Dịch bệnh tấn công miền 
Trung - Tây Nguyên 

Đến ngày 15-8, trên địa 
bàn tỉnh Đăk Lăk đã có 
49.619 con heo bị bệnh, 
trong đó số heo chết và 
tiêu hủy là gần 7.000 con 
với 69 xã, phường, thị trấn 
thuộc 10/15 huyện, thị, 
thành của tỉnh. 

Ông Thủy Lệ Vũ - Phó 
Chi cục trưởng Chi cục 
Thú y tỉnh Đăk Lăk cho 
biết: Hiện nay, bệnh heo 
tai xanh đang tiếp tục phát 
sinh nhiều ổ dịch mới với 
tốc độ lây lan rất nhanh. 
Chi cục Thú y đã triển 
khai các biện pháp chống 
dịch như: Khoanh vùng 
dịch, tiêu hủy gia súc chết, 
sát trùng tiêu độc vùng 

dịch, lập chốt chặn để 
ngăn ngừa hiện tượng bán 
chạy heo, tổ chức tuyên 
truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân trong từng 
thôn, buôn ký cam kết 
thực hiện 5 không (không 
mua bán, không vận 
chuyển heo, thịt heo và 
các sản phẩm từ heo ra 
khỏi vùng dịch, không sử 
dụng thịt heo không rõ 
nguồn gốc và chưa qua 
kiểm dịch của cơ quan thú 
y, không giấu heo bị mắc 
bệnh, không vứt xác heo 
bừa bãi). 

Ngoài ra, Chi cục đã cấp 
bổ sung 3.153 lít hóa chất 
sát trùng cùng với 250 đôi 
ủng, 250 bộ quần áo giấy, 
3.000 đôi găng tay, 3.000 
khẩu trang, đồng thời gửi 

phác đồ hỗ trợ điều trị 
bệnh cho các vùng bị dịch. 

Tại Bình Định, trước 
thông tin dịch heo "tai 
xanh" bùng phát tại nhiều 
địa phương trong cả nước, 
người tiêu dùng trên địa 
bàn tỉnh Bình Định trở 
nên e dè, ít sử dụng thịt 
heo trong bữa ăn hàng 
ngày, làm giá thịt heo 
giảm mạnh. 

Thời điểm hiện nay, giá 
heo hơi ở mức khá thấp, 
chỉ từ 18.000 - 22.000 
đồng/kg; giá thịt đùi ở 
mức từ 45.000 - 55.000 
đồng/kg, giảm từ 3.000 - 
4.000 đồng/kg so với thời 
điểm trước khi xảy ra 
dịch. Không chỉ heo thịt 
giảm mạnh, heo giống 
cũng trong tình trạng ế ẩm 
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vì đầu ra bị đóng băng, giá 
heo giống hiện chỉ còn 
18.000 đồng/kg, giảm 
7.000 - 10.000 đồng/kg. 

Theo nhiều người chăn 
nuôi heo, với mức giá 
hiện tại, sau khi trừ chi 
phí người chăn nuôi bị lỗ 
vốn từ 4.000 - 6.000 đồng 
mỗi kg heo thịt. 

Heo bệnh vứt bừa bãi là 
một nguyên nhân lây lan 
mầm bệnh. 

Nhiều địa phương lơ là, 
lúng túng 

Tại Hội nghị triển khai 
các biện pháp cấp bách 
phòng chống dịch tai xanh 
các tỉnh phía Nam cuối 
tuần qua, tại TP.HCM, 
ông Hoàng Văn Năm - 
Cục trưởng Cục Thú y cho 
biết: Đến nay, khu vực 
phía Bắc đã tạm thời 
khống chế dịch tai xanh, 
chỉ còn 2 tỉnh Lào Cai, 
Quảng Trị. Khu vực phía 
Nam (từ Thừa Thiên - 

Huế trở vào) đã có tới 18 
tỉnh công bố có dịch. 

Sở dĩ như vậy bởi một 
thời gian không có dịch, 
chính quyền và người dân 
một số địa phương đã chủ 
quan, lơ là trong phòng 
chống dịch; công tác tiêm 
phòng các bệnh nguy 
hiểm ở heo đạt tỷ lệ không 
cao, từ đó góp phần làm 
cho dịch trầm trọng thêm. 
Khi dịch xảy ra, chính 
quyền nhiều nơi lúng túng 
trong xử lý. 

Nhiều nơi cho rằng quy 
định hỗ trợ tiêu hủy heo 
dịch ban hành năm 2008 
nay không còn giá trị nên 
không áp dụng. Từ đó 
người dân lúng túng bán 
đi heo đang bệnh với giá 
rất rẻ khiến dịch có cơ hội 
lan rộng. 

Ông Năm thừa nhận, 
nhiều nơi đến khi người 
dân báo, ngành thú y mới 
biết là có dịch. Công tác 

giám sát dịch đã chưa 
được thực hiện hiệu quả, 
nguy cơ dịch tiếp tục lây 
lan là rất cao; khả năng có 
một đợt dịch mới. 

Phát biểu tại đây, Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT 
Cao Đức Phát ghi nhận 
kinh nghiệm trong chỉ đạo 
phòng chống dịch ở miền 
Bắc vừa qua, nhưng lưu ý 
mức hỗ trợ của các tỉnh 
vừa qua không đồng đều, 
khiến một số người dân, 
tư thương vận chuyển heo 
từ nơi hỗ trợ thấp đến nơi 
hỗ trợ cao, làm dịch bệnh 
lây lan, khó kiểm soát. 

Giữa giờ nghỉ của cuộc 
họp nói trên, Bộ trưởng 
Cao Đức Phát đã mời mọi 
người cùng ăn món thịt 
heo đã chế biến, để khẳng 
định: Nếu áp dụng đúng 
và đủ các biện pháp thú y, 
đàn heo sẽ không nhiễm 
bệnh.

 

 
Khi đã xác định chính xác dịch tai xanh, phải tuyệt đối không giấu dịch, phải công 

bố dịch, tổ chức quản lý chặt vùng dịch, siết chặt kiểm dịch vận chuyển heo ra khỏi 
vùng dịch. Phải công khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho người chăn 
nuôi khi có heo bị bệnh phải tiêu hủy.  - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát 
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Thủ tục chứng nhận thủy 
sản vào EU còn vướng 
nhiều rào cản 
Hơn 7 tháng thực hiện Quyết định số 
3477/QĐ-BNN-KTBVNL của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ký 
ngày 4/12/2009 về việc ban hành Quy 
chế chứng nhận thủy sản khai thác 
xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. 
Thủ tục mới và những vướng mắc 
phát sinh đã gây không ít khó khăn 
cho DN xuất khẩu vào thị trường này. 

 

Tại “Hội nghị đánh giá tình hình thực 
hiện chứng nhận thủy sản khai thác theo 
Quyết định 3477/QĐ-BNN-BVNLTS” 
được tổ chức tại Tp.HCM vừa qua, bà 
Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Công ty 
thủy sản Sông Tiền cho biết: “Những thủ 
tục nhiêu khê của các cơ quan quản lý 
nhà nước trong quá trình thực thi quy 
định IUU đã làm khó doanh nghiệp”. 
 
Theo cán bộ phụ trách chất lượng sản 
xuất Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu, 
vừa qua công ty có 147 tấn hàng hải sản, 
khi làm thủ tục xin lấy chứng nhận IUU 
chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận cho lô 
nguyên liệu này trong khi khách hàng 

yêu cầu chia làm 3 container, xuất 3 lần. 
Vì vậy, doanh nghiệp lo ngại nếu dùng 
giấy này xuất lô đầu tiên, hai lô sau sẽ 
không đủ thủ tục xuất khẩu. 
 
Một số DN phản ánh, hiện nay khách 
hàng Tây Ban Nha vẫn yêu cầu DN xuất 
khẩu nghêu qua cảng Las Palmas phải có 
giấy chứng nhận thủy sản khai thác 
(C/C), mặc dù DN đã gửi đến khách hàng 
các tài liệu liên quan từ phía cơ quan Việt 
Nam và Liên minh châu Âu nhằm chứng 
minh rằng nghêu Việt Nam không cần 
chứng nhận khai thác. Theo công thư 04460 
và công văn 407, nghêu Việt Nam được 
khai thác bằng tay nên không thuộc phạm vi 
của IUU. Mặt khác theo Phụ lục 1, nghêu 
Việt Nam không nằm trong nhóm phải có 
giấy IUU, tuy nhiên, khách hàng vẫn khăng 
khăng yêu cầu giấy chứng nhận khai thác 
cho sản phẩm này. 
 
Về việc xin cấp C/C thì nhiều DN cho 
biết để có được 1 C/C, DN cần phải hoàn 
tất tới 3 loại giấy tờ đó là: Giấy phép 
khai thác của tàu cá, nhật ký khai thác 
của các tàu đánh bắt và Giấy chứng nhận 
an toàn vệ sinh của tàu. Thậm chí, một lô 
hàng buộc phải xin rất nhiều C/C trong 
khi cơ quan có thẩm quyền lại cứng nhắc 
khi làm các thủ tục. Còn nguyên liệu 
nhập khẩu để xuất sang EU cũng đang bị 
kiểm soát bởi quy trình quá chặt chẽ của 
NAFIQAD từ đầu đến khi xuất khẩu. 
 
Tại Bình Định, khi cán bộ đi làm giấy 
C/C, ngoài bản gốc giấy giới thiệu của 
công ty, cán bộ DN bắt buộc phải nộp 1 
bản photo giấy chứng minh thư nhân 
dân. Còn tại Khánh Hòa, hiện nay, Chi 
cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản (KT&BVNLTS) tỉnh Khánh Hòa đã 
và đang thu lệ phí cấp C/C của DN mức 
40.000 đ/giấy. Một lô hàng hải sản XK 
vào EU đang cần từ 15- 20 giấy C/C, 
thậm chí hơn. Như vậy phí để có được 
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đủ bộ C/C XK 1 lô hàng vào EU quả là 
không nhỏ. 
 
Chi cục KT&BVNLTS/nuôi trồng thủy 
sản một số tỉnh ven biển như: Bình 
Thuận, Tiền Giang yêu cầu DN phải nộp 
thêm bản photocopy nhật ký khai thác 
các tàu đánh bắt khi xin giấy chứng nhận 
IUU của các tàu này. Điều này gây khó 
khăn cho DN khi mua hàng bởi phần lớn 
DN thu mua nguyên liệu từ các đại lý, 
trong khi ngư dân chưa ý thức trong việc 
ghi nhật ký khai thác còn các đại lý rất ít 
khi photo lại và rất khó liên lạc với các 
chủ tàu. 
 
Tiếp tục chấn chỉnh 
 
Tại hội nghị, Cục KT&BVNLTS đã tiếp 
thu ý kiến đóng góp của DN để dự thảo 
Quyết định thay thế QĐ 3477. Về kết 
quả triển khai thực hiện Quyết định 
3477, Cục cho rằng, trong quá trình triển 
khai thực hiện, cách hiểu của Việt Nam 
về một số thuật ngữ chưa đồng nhất với 
quy định của EU. Do cách hiểu khác 
nhau dẫn tới việc ghi thông tin trong 
Giấy chứng nhận khai thác hải sản cũng 
khác nhau. Thậm chí cho đến thời điểm 
này, ngư dân vẫn chưa nghiêm túc thực 
hiện việc ghi nhật ký khai thác. Hơn nữa, 
số lượng giấy chứng nhận và khối lượng 
công việc lớn khiến các cơ quan có thẩm 
quyền chứng nhận thủy sản khai thác, 
xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất 
khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác 
nhập khẩu gặp nhiều khó khăn trong quá 
trình cấp C/C cho doanh nghiệp… 
 
Để giải quyết những khó khăn này, Cục 
Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
cho rằng, cần sớm thống nhất với cơ 
quan chuyên môn của Ủy ban châu Âu 
để hoàn thiện các biểu mẫu chứng nhận 
thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị này, 
đồng thời tham mưu để Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
ban hành quyết định về chứng nhận thủy 
sản khai thác xuất khẩu vào thị trường 
châu Âu nhằm đảm bảo hiệu lực và hiệu 
quả cao trong việc tổ chức thực hiện. 
 
Bên cạnh đó, các Chi cục Khai thác và 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh cần 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc ghi 
nhật ký khai thác và báo cáo khai thác 
của tàu cá, nhất là các tàu cá có công 
suất lớn hơn 90 CV, tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và 
cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác. 
Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu 
phải xác định việc chứng nhận thủy sản 
khai thác vừa là quyền lợi vừa là trách 
nhiệm để phối hợp chặt chẽ với các chủ 
tàu cá, cơ sở thu mua, chế biến và Chi 
cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản trong thực hiện chứng nhận. Trên cơ 
sở đó xây dựng mối liên kết giữa chủ 
tàu- những người thu gom thủy sản  chủ 
hàng xuất khẩu - cơ quan thẩm quyền. 
 
Trước những khó khăn của doanh 
nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho 
rằng: “Những khó khăn của doanh 
nghiệp sẽ được Bộ tiếp tục rà soát và giải 
quyết trong thời gian sớm nhất nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu 
sang thị trường EU trong sáu tháng cuối 
năm”. Cụ thể, để chứng nhận mặt hàng 
khai thác thủy sản trong nước, các cơ 
quan liên quan tiếp tục rà soát và đơn 
giản hóa các thủ tục. Bộ cũng sẽ sớm 
thống nhất với cơ quan chuyên môn của 
Ủy ban châu Âu để hoàn thiện các biểu 
mẫu chứng nhận thủy sản khai thác xuất 
khẩu vào thị trường này.  
 
Hiện nay, các doanh nghiệp thủy sản 
đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên 
liệu trầm trọng để xuất hàng sang EU 
vào những tháng tới. Không thể trông 
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chờ vào "những giải pháp lâu dài” của 
Nhà nước, nhiều doanh nghiệp đã nhập 
khẩu nguyên liệu thủy sản về chế biến. 
Giải pháp “chữa cháy” này lại bị vướng 
quy định về kiểm soát các mặt hàng thực 
phẩm nhập khẩu vào Việt Namvừa có 
hiệu lực do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ban hành.  
 
Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam (Vasep), cho biết, Vasep đang 
thu thập thông tin và dữ liệu chi tiết 
những mặt hàng đang bị thiếu nguyên 
liệu chế biến, qua đó cơ quan này sẽ đề 
xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn có chính sách riêng cho những 
loại nguyên liệu nhập khẩu đang thiếu 
hụt. ( Theo  Công thương) 

5 triệu USD giúp mở rộng 
dịch vụ ngân hàng đầu tư 
cho DN vừa và nhỏ  
Sáng nay (16/8), IFC, thành viên của 
Nhóm Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa 
thuận cung cấp cho Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Thiên Việt một khoản 
vay chuyển đổi 5 triệu đô la Mỹ với 
mục đích giúp công ty phát triển hơn 
nữa các dịch vụ ngân hàng đầu tư 
hướng đến các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Việt Nam. 
Khoản vay này có thời hạn ba năm và sẽ 
có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của 
công ty.  
 
IFC sẽ tư vấn cho Công ty Chứng khoán 
Thiên Việt về quản lý rủi ro và quản trị 
doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hơn nữa các 
hoạt động ngân hàng đầu tư của công ty. 

Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị Công ty Chứng khoán 
Thiên Việt cho biết: “Chúng tôi tự hào 
khi có được một nhà đầu tư như IFC. 
Chúng tôi  tin rằng khoản vay này và sự 

tư vấn của IFC sẽ giúp chúng tôi hiện 
thực hóa chiến lược dài hạn của mình, 
trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu 
theo các chuẩn mực quốc tế tại Việt 
Nam.” 
  
Công ty Chứng khoán Thiên Việt cung 
cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư cho 
các doanh nghiệp tư nhân trong nước có 
nhu cầu tiếp cận trị trường vốn. Bên cạnh 
dịch vụ tư vấn huy động vốn, công ty 
còn tư vấn cho khách hàng về chiến lược 
phát triển, điều hành hoạt động, quản trị 
doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập 
(M&A), và phát hành lần đầu ra công 
chúng (IPO). Việc hỗ trợ Công ty Chứng 
khoán Thiên Việt nâng cao năng lực, 
dịch vụ và sản phẩm tài chính đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp IFC phổ 
biến hơn nữa các chuẩn mực này đến các 
khu vực khác của nền kinh tế, đặc biệt là 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chưa 
được các ngân hàng đầu tư nước ngoài 
chú ý tới. 

 
Ông Rashad Kaldany, Phó Chủ tịch IFC 
phụ trách khu vực Châu Á, Đông Âu, 
Trung Đông, và Bắc Phi nhấn mạnh: 
“Mặc dù trước đây chúng tôi đã đầu tư 
vào một số ngân hàng thương mại Việt 
Nam, nhưng đây là lần đầu tiên, IFC hợp 
tác với một công ty chứng khoán trong 
nước. Đây là bước khởi đầu trong việc 
hỗ trợ xây dựng các dịch vụ tài chính tập 
trung vào các đối tượng doanh nghiệp 
vừa và nhỏ tại Việt Nam.” 
 ( Theo Công thương)
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Dừng hoạt động 23 điểm mỏ vàng 
tại Hà Giang  

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa 
yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang dừng 
thực hiện chủ trương cho phép các tổ 
chức quản lý, bảo vệ và tiến hành một 
số hoạt động khoáng sản tại 23 điểm mỏ 
vàng tại tỉnh này do không đúng quy 
định của pháp luật về khoáng sản. 

 
Được biết, 23 điểm mỏ vàng bị dừng hoạt động thuộc 
các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Bắc Mê, 
Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi 
trường làm việc với UBND tỉnh Hà Giang để 
kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định của 
pháp luật về khoáng sản việc cho phép tổ chức 
quản lý, bảo vệ, tiến hành hoạt động khoáng 
sản tại 23 điểm mỏ vàng trên, đề xuất giải 
pháp xử lý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng 
Chính phủ. ( Theo chinhphu.vn) 

Bánh trung thu cao cấp 
lên ngôi 

Những chiếc bánh có nhân bào ngư, vi cá, 
hải sâm, sò điệp, tôm càng... với giá 
700.000-800.000 đồng một hộp được ưa 

chuộng hơn mọi năm. Mới đầu mùa 
nhưng đơn hàng đã dày đặc. 

Hộp Đế Nguyệt 960g của Bibica gồm 8 
bánh với các hương vị: bào ngư, vi cá, 
hải sâm, sò điệp sốt XO, tôm wasabi... 
trong chiếc hộp giả da, ép nhũ ánh kim 
được nhiều doanh nghiệp đặt hàng làm 
quà biếu. Trên đó gắn kết hình tượng 
chùa Một Cột, rồng nhà Lý, giá bán 
800.000 đồng, trong khi mức cao nhất 
năm ngoái khoảng 500.000 đồng. 

Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh 
doanh Bibica Phạm Văn Thiện cho 
biết: "Dòng sản phẩm cao cấp đang rất 
hút hàng, vượt dự kiến của doanh 
nghiệp, dù đã tăng sản lượng so với 
năm ngoái". 

 

Giới kinh doanh ước tính nhu cầu tiêu thụ năm nay 
khả quan hơn, vượt 20% so với cùng kỳ. Ảnh :B.H. 

Đại diện Kinh Đô cho biết, trước diễn 
biến khả quan của nền kinh tế và dự báo 
tích cực về sức mua, doanh nghiệp mạnh 
tay tăng sản lượng, trong đó dòng cao 
cấp Trăng Vàng tăng 20% so với năm 
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ngoái. Do nhiều doanh nghiệp có ý định 
tặng quà trung thu cho đối tác sớm, nên 
lượng tiêu thụ 8 bộ sản phẩm Trăng Vàng 
đang được đẩy mạnh, sức mua dự kiến lạc 
quan hơn mọi năm. Các loại bánh này giá 
350.000-720.000 đồng một hộp. 

Giá bánh trung thu năm nay đắt thêm 
10% so với năm trước. Song, giới kinh 
doanh vẫn lạc quan về sức tiêu thụ, đồng 
loạt tăng sản lượng lên 10-20%. 

Kinh Đô tung ra thị trường 1.900 tấn, tăng 
100 tấn so với cùng kỳ. Lượng cung ứng 
cho mùa trung thu năm nay của Bibica cũng 
đội lên 500 tấn, cao hơn năm ngoái 20%. 
Nhà hàng Đồng Khánh cung ứng vượt năm 
trước 10%. 

Theo các đơn vị sản xuất, nguyên vật liệu 
chế biến đắt đỏ hơn cùng kỳ 20-40%, nhất là 
đường, năm ngoái chỉ khoảng 10.000 đồng 
một kg đã tăng gần 20.000 đồng trong mùa 
trung thu năm nay. 

Bánh của Kinh Đô, Bibica, Lý Đồng Khánh, 
B.A Đồng Khánh, Hữu Thành Đồng Khánh, 
Bến Thành Đồng Khánh... đều tăng 10%. 
Cụ thể, bánh lẻ trưng bày tại các gian hàng 
có giá dao động 23.000-70.000 đồng, tuỳ 
theo trọng lượng, hương vị của từng chiếc 
bánh. Riêng chiếc bánh to, loại 4 trứng có 
giá 150.000 đồng đến trên 200.000 đồng. 

Từ cuối tháng 6 âm lịch, các điểm bán 
bánh trung thu của các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất đã có mặt ở nhiều tuyến 
đường lớn tại TP HCM . Ngoài mục tiêu 

chiếm được vị trí đẹp, ông Danh, chủ cửa 
hàng B.A Đồng Khánh trên đường Hoàng 
Văn Thụ, quận Tân Bình còn cho rằng: 
"Trưng bày sớm để tạo chú ý cho người 
tiêu dùng, kích thích nhu cầu dùng thưởng 
thức sớm. Mặc khác, một số người có ý 
định biếu tặng vào đầu mùa trung thu nên 
dọn hàng sớm cũng có cái lợi". 

Ông Tân, chủ gian hàng kinh doanh bánh 
ở quận 10 cho biết, một số doanh nghiệp 
năm trước thưởng tiền cho nhân viên, 
năm nay có ý định tặng bánh cho đúng ý 
nghĩa Tết Trung thu nên đã dò hỏi giá 
trước. Ông Tân cho rằng, sức mua dự 
kiến sẽ tăng mạnh từ rằm tháng 7 trở đi, 
khi nhu cầu biếu tặng và thưởng thức vào 
cao điểm. 

Để thu hút nhiều đơn hàng, một loạt cơ 
sở thực hiện giảm giá, hoặc khuyến mãi 
thêm, giao hàng tận nơi... Bánh trung 
thu Như Lan mua 10 hộp tặng một 
bánh và trên 50 hộp sẽ chiết khấu 5% 
cho khách. 

Với các sản phẩm có đuôi Đồng Khánh 
như: B.A Đồng Khánh, Hữu Thành 
Đồng Khánh, Lý Đồng Khánh, Bến 
Thành Đồng Khánh... khách mua số 
lượng lớn đều có giảm giá 20%, giao 
hàng tận nơi. 

Dòng bánh chay, ăn kiêng, giảm ngọt, 
ít béo cũng được chú trọng nhiều hơn 
trong mùa trung thu năm nay, có loại 
thường lẫn cao cấp dành cho biếu tặng. 
( Theo Vn Express) 
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Nga cấm xuất khẩu ngũ cốc, sản phẩm từ bột mỳ sẽ tăng giá 

Nguyên liệu bột mỳ thế giới đã tăng gần 
100 USD/tấn khi Nga bị hạn hán. Các sản 
phẩm mỳ tôm, bánh mỳ… ở Việt Nam dự 
báo tăng khoảng 10% trong tháng 9. 

 
Theo nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ngũ 
cốc, giá bột mỳ nguyên liệu thế giới lập tức 
tăng vọt thêm 25 USD/tấn khi Nga ra lệnh 
cấm xuất khẩu ngũ cốc.  
 
Nhập khẩu nhỏ, lo lớn 
 
Ước tính, lượng bột mỳ nhập khẩu trong 
tháng 7 đạt 230.000 tấn với kim ngạch 
khoảng 56 triệu USD. Bộ NN-PTNT đánh 
giá, nhu cầu nhập khẩu bột mỳ của Việt 
Nam ngày càng tăng, khi cả lượng và giá 
trị đều tăng tới 80% so với cùng kỳ năm 
ngoái.  
 
Theo các doanh nghiệp nhập khẩu, trong 
tổng số 1,44 triệu tấn bột mỳ nhập khẩu, 
thị phần từ Nga chiếm chỉ gần 4%; chủ 
yếu từ Australia và Brazil. Tuy nhiên, ông 
Phạm Bình Nguyên, Trưởng phòng Đối 
ngoại công ty Bột mỳ Vinafood 1 vẫn lo 
ngại, vì tìm đối tác mới ở Australia, Brazil 
không khó, nhưng ngại nhất là chính sách 
mới của Nga tác động rất lớn đến giá cả 
nguyên liệu của thị trường thế giới. Bởi 
Nga là quốc gia trồng và xuất khẩu lúa mỳ 
đứng thứ ba trên thế giới. 

Phòng Kinh doanh của Vinafood 1 thống 
kê, trong vòng ba tháng kể từ khi Nga lâm 

vào hạn hán và mất mùa, giá nguyên 
liệu bột mỳ đã tăng từ ngưỡng 250 - 
260 USD/tấn lên 350 USD/tấn. Hiện 
tại, các chủ hàng đang chào giá 360 
USD/tấn. Theo dự báo của các doanh 
nghiệp, từ nay đến thời điểm lệnh cấm 
xuất của Nga (31/12/2010) hết hiệu lực, 
chắc chắn giá còn tăng tiếp và giữ ở 
mức cao.  
 
Không dừng ở mức tăng 10% 
 
Chịu tác động nhiều nhất từ tình hình 
nội bộ của Nga là các mặt hàng sử 
dụng bột mỳ làm nguyên liệu chính, 
như mỳ ăn liền và các loại bánh sử 
dụng nguyên liệu bột mỳ.., đặc biệt 
trong dịp lễ Trung thu tại nhiều nước 
châu Á sắp tới. 

Tại Việt Nam, giá bột mỳ đã tăng 500 
đồng/kg, lên mức 7.500 đồng/kg. Dự 
báo trong tuần này, nhiều doanh nghiệp 
sẽ đồng loạt tăng thêm khoảng 500 
đồng/kg nữa. Theo Vinafood 1, lượng 
hàng cung ứng cho  khách hàng tiêu 
thụ bột mỳ đã tăng 10% - 20%. Nếu đủ 
khả năng đáp ứng, đơn hàng của doanh 
nghiệp này có thể tăng gấp đôi, gấp ba, 
vì các doanh nghiệp phân phối và sản 
xuất đang gấp rút thu gom dự trữ, do lo 
ngại giá sẽ tiếp tục lên.  
 
Đại diện Công ty TNHH Hải Minh - 
Hà Nội (chuyên phân phối bột mỳ) 
nhận định, từ nay đến hết tháng 9, giá 
trong nước sẽ tăng khoảng 20% và sẽ 
không ngừng lại. Nếu cộng thêm giá 
một số nguyên, phụ liệu khác như 
đường, giấy.. cũng tăng, doanh nghiệp 
thực phẩm sẽ phải tăng giá khoảng 
10% mới không thua lỗ.(Theo Đất Việ)
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