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Giám sát chặt việc chi trả tiền bồi thường của Vedan 

 

Chiều 17/8, Vedan Việt Nam (Công ty Cổ 
phần hữu hạn Vedan Việt Nam) đã chuyển 
50% trong số 45,7 tỷ đồng bồi thường cho 
nông dân Cần Giờ, TPHCM và 500 triệu 
đồng trả chi phí cơ quan chức năng đã 
khảo sát môi trường. Theo thỏa thuận, số 
tiền còn lại sẽ được Vedan chuyển hết 
trước ngày 14/1/2011. Hội Nông dân địa 
phương này dự kiến ngay sau khi hoàn tất 
các thủ tục nhận tiền đợt đầu tiên sẽ tiến 
hành chi trả cho gần 840 hộ dân theo danh 
sách được hưởng đền bù. 

Phía Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu cũng dự kiến, từ ngày 13-21/9 tới sẽ bắt 
đầu chi trả cho người dân, sau khi Vedan 
chuyển số tiền bồi thường đợt 1 là 26,8 tỷ 
đồng (50% trong tổng số 53,6 tỷ đồng). 

Hiện chỉ còn nông dân tỉnh Đồng Nai vẫn 
chưa thông báo cụ thể, bởi Hội Nông dân 
tỉnh này vẫn đang tiến hành lấy ý kiến 
gần 5.000 người dân trong việc có chấp 

nhận hay không mức bồi thường 120 tỷ 
đồng của Vedan. 

Liên quan đến vấn đề chuyển tiền bồi 
thường đến nông dân, Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam cho biết sẽ tiến hành 
giám sát quá trình thực hiện chi trả bồ i 
thường cho nông dân tại những địa phương 
được đã được nhận tiền. Theo đó, cũng 
yêu cầu Hội Nông dân 3 tỉnh, thành phố 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp 
và các Sở, ban, ngành có liên quan, thông 
báo tới các hộ dân đầy đủ, rõ ràng để 
không để xảy ra khiếu kiện. 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, 
ông Nguyễn Duy Lượng, cho biết đây là 
việc làm việc cần thiết nhằm tiếp tục bảo 
vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp 
cho nông dân các tỉnh, thành phố trong 
khu vực bị thiệt hại do hành vi xả thải 
hủy diệt môi trường của Vedan. 
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Sau gần 2 năm bị phát hiện xả thẳng chất 
thải không qua xử lý ra sông Thị Vải, gây 
ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại về kinh 
tế cho nông dân khu vực, Vedan đã phải 
chấp nhận bồi thường thiệt hại đúng bằng 
100% số tiền yêu cầu của n gười dân 3 
tỉnh, thành phố là gần 220 tỷ đồng. 

Phía Vedan đề nghị được chuyển thanh 
toán làm 2 đợt. Đợt 1 chuyển 50% số tiền 
bồi thường cho mỗi địa phương trong vòng 
7 ngày, kể từ ngày thông báo bằng văn bản 
của UBND 3 tỉnh, thành phố; đợt 2 sẽ được 
chuyển từ ngày 10-14/1/2011 và được bảo 
lãnh bằng ngân hàng theo quy định.     

Khi nhận được bồi thường, người dân bị 
thiệt hại của 3 tỉnh, thành phố sẽ không 
khởi kiện Công ty Vedan ra tòa án. Trước 
khi Vedan đồng ý tiến hành những thủ tục 
đền bù thỏa đáng đối với nông dân các 
vùng bị thiệt hại, sản phẩm của doanh 
nghệp này đã bị người tiêu dùng tẩy chay 
quyết liệt. Hệ thống các siêu thị của lớn 
trên cả nước cũng thông báo tạm ngưng 
bán sản phẩm của doanh nghiệp này. 

Bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Nhấ t Nam (với hệ thống siêu thị 
Fivimart) kh ẳng định: Họ đã thông báo với 
nhà cung cấp việc ngừng bán sản phẩm và 
mời đại diện Vedan đến nhận hàng về. 
“Cho đến khi Vedan chứng minh đã khắc 
phục xong sự cố và giải quyết thỏa đáng 
cho bà con nông dân, h ệ thống siêu thị mới 
đưa sản phẩm bày bán trở lại’.  

Nhiều ý kiến cho rằng, chính những phản 
ứng đúng đắn, quyết liệt của người tiêu 

dùng cũng như sự đồng lòng của các siêu 
thị đã khiến Vedan phải nhanh chóng 
chấp nhận bồi thường thỏa đáng cho 
nông dân bởi tất cả các doanh nghi nào 
vấp phải làn sóng tẩy chay sẽ đối mặt với 
nguy cơ phá sản hiện hữu. (Theo Dân trí)  

Thử nghiệm sản xuất lúa theo quy 
trình khép kín 

 
Công nhân vận hành hệ thống sấy công nghiệp. 

Với thử nghiệm mới này, nông dân hợp 
đồng sản xuất lúa nguyên liệu cho 
ANGIMEX sau khi thu hoạch lúa tươi sẽ 
chở trực tiếp đến kho Ba Thê. Lúa được 
làm sạch trước khi đưa vào tháp sấy. Bên 
trong tháp sấy là những vỉ sấy hình chữ 
A xen kẽ nhau, giúp lúa rơi đều xuống 
như giọt mưa, cùng lúc đó, hơi nóng 
được tạo ra từ lò đốt trấu sẽ len vào làm 
khô hạt lúa. 

Khi lúa đạt độ ẩm như mức mong muốn sẽ 
tự động xả vào bồn chứa. Tại đây, lúa sẽ 
được dự trữ khô hoặc chuyển bằng băng 
tải qua nhà máy xay gạo lức để chế biến 
xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa. 
ANGIMEX cũng đang xây dựng hệ thống 
sấy lúa công nghiệp ở kho Xã Diễu (xã 
Bình Thành, Thoại Sơn) với công suất gấp 
đôi kho Ba Thê để thu mua lúa tươi cho 
dân theo hình th ức nói trên. 

(Theo Dân Việt)
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Khát” bên công trình cấp nước 

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2010, 
bệnh ngoài da chiếm trên 80%, đau mắt 
hột 60%, tiêu chảy 25%, mà nguyên 
nhân chủ yếu là do người dân dùng 
nước nhiễm bẩn lâu ngày. 

 
Hàng chục năm qua, người dân Hải 
Thành sống nhờ nguồn nước ở giếng 
nước duy nhất này. 

Từ năm 1994 đến nay, gần 680 hộ dân ở 
thôn Trung Đơn, xã Hải Thành, huyện 
Hải Lăng (Quảng Trị) phải dùng nước 
sông nhiễm bẩn tuy mang tiếng được 
hưởng lợi đến 4 công trình nước sinh 
hoạt, với tổng vốn đầu tư lên đến hàng 
trăm triệu đồng. 

Là một trong những xã có địa hình thấp 
trũng ở huyện Hải Lăng, nguồn nước 
ngầm tại xã Hải Thành bị nhiễm phèn, 
mặn nặng. Theo khảo sát, với cấu tạo địa 
chất của Hải Thành thì đào xuống càng 
sâu, nguồn nước càng bị nhiễm mặn, 
phèn nhiều hơn. 

Bởi vậy, ngoài một cái giếng làng được 
đào từ thời Pháp thuộc có thể coi là ít bị 

nhiễm phèn, từ bao đời nay, phần lớn 
người dân trong vùng phải dùng nguồn 
nước bẩn từ sông Vĩnh Định để phục vụ 
cho sinh ho ạt. Các loại bệnh tật do đó cũng 
phát sinh ngày m ột nhiều ở Hải Thành. 

Trước tình trạng khan hiếm nước sạch, 
năm 1994, một dự án nước sạch quy mô 
lớn được xây dựng trên địa bàn xã Hải 
Thành với tổng vốn đầu tư 100 triệu đồng. 
Nhưng khi đi vào ho ạt động được một thời 
gian ngắn thì nảy sinh vấn đề. Bởi kiểu 
cấu tạo hệ thống nước sạch này chỉ thích 
hợp với địa hình miền núi, còn với một xã 
vùng trũng, thường xuyên đối mặt với nạn 
ngập lụt lại không mấy khả thi. 

Năm 2008, với hơn 200 triệu đồng từ các 
nguồn hỗ trợ, Công ty Nước sạch Quảng 
Trị đã tiến hành xây dựng mới hai công 
trình nước sạch ở thôn Trung Đơn (Hải 
Thành). Nhưng đưa vào sử dụng chưa 
được hai tuần, người dân Trung Đơn lại 
thất vọng bởi hệ thống phao đẩy của bể 
nước bị hỏng, không thể bơm nước được. 

Mới đây nhất, Tổ chức Tầm nhìn thế giới 
đầu tư xây dựng công trình nước sạch 
Tịnh Thuỷ ngay đầu thôn. Ngoài nguồn 
vốn tài trợ gần 100 triệu đồng xây dựng 
hệ thống máy bơm, bồn chứa và bể lọc, 
100 hộ dân thôn Trung Đơn còn đóng góp 
thêm 25 triệu đồng, chưa kể tiền tự bỏ ra 
mua đường ống dẫn nước từ ống chính về 
nhà mình. Tuy nhiên, chỉ hoạt động chưa 
đầy tháng, hệ thống này lại... hỏng (!). 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Thế 
Mỹ - Trưởng thôn Trung Đơn nói: “Chúng 
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tôi đã nhiều lần thuê thợ sửa chữa lại các 
công trình nước sinh hoạt đó. Nhưng sửa 
xong, hoạt động được dăm ba bữa rồi lại 
hỏng như cũ. Bây giờ, bà con chỉ còn 
mong chờ dự án cấp nước huyện Hải Lăng 
có thể hỗ trợ giúp dẫn nước sạch về tận 
làng may ra không còn tình cảnh dùng 
nước sạch được năm bữa nửa tháng lại... 
“nhịn” hàng năm như thế này”. 

Lãnh đạo Trạm y tế xã Hải Thành cho 
hay, mấy năm trở lại đây, số lượt người 

mắc các bệnh về đường ruột, thận, bệnh 
ngoài da, bệnh phụ khoa và đau mắt 
hột... ở đây ngày một tăng cao, đáng báo 
động Hàng ngày, để có nước sinh hoạt, 
các hộ dân nơi đây vẫn phải đi chở từng 
can nước ở cái giếng duy nhất không bị 
nhiễm phèn đầu thôn hoặc tận dụng nguồn 
nước phèn ở ao hồ, dùng dụng cụ thô sơ 
lọc qua rồi sử dụng.(Theo Dân Việt)

 
11 tỉnh tham gia Dự án Cấp nước và nước thải đô thị giai đoạn I 

Trung tâm Quốc gia NS&VSMTNT cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh 
mục các tỉnh tham gia giai đoạn I của Dự án Cấp nước và nước thải đô thị, gồm: 
Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đăk Lăk, Bình 
Dương, Bình Phước, Kiên Giang và Quảng Ninh. Giai đoạn I của Dự án Cấp nước và 
nước thải đô thị có tổng kinh phí 200 triệu USD, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 
 

Lớn mạnh nhờ nông dân 
Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Công ty Đà Lạt GAP (chuyên sản xuất rau an 
toàn ở tỉnh Lâm Đồng), khẳng định rằng, nếu không có sự liên kết với nông dân 
thì sẽ không có doanh nghiệp của ông như ngày nay. 

 
Giống cà chua mới có năng suất cao gấp 3,3 lần giống thường được Đà Lạt Gap chuyển giao cho 
nông dân. 
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Từ việc chuyên cung cấp giống cây 
trồng, ông Cường quyết định công ty 
chuyển sang trồng rau an toàn vì thấy 
nhu cầu về loại sản phẩm này ngày càng 
lớn. Thế nhưng, cũng giống như các 
công ty gia đình khác, công ty c ủa ông 
cứ mãi loay hoay với vô vàn khó khăn: 
Vốn ít, nhân lực thiếu, hàng hóa chưa đạt 
yêu cầu về chất lượng lẫn số lượng... 

Rào cản lớn nhất là sĩ diện 

Ông Cường kể: “Lúc đầu diện tích trồng 
rau của công ty tôi chỉ có 1,5ha mà năng 
suất lại thấp, cung ứng mỗi ngày chỉ 
được khoảng vài chục kg, trong khi nhu 
cầu của các siêu thị đến hàng chục 
tấn/ngày. Sản phẩm thì không có gì đặc 
biệt, làm sao cạnh tranh lại với các “đại 
gia” tên tuổi lẫy lừng ở Lâm Đồng? 
Muốn đổi mới công nghệ, quy trình 
trồng trọt thì không có vốn, không có 
nhân lực... Vay vốn ngân hàng thì khó. 
Suốt mấy năm liền, công ty tôi chỉ loay 
hoay là nhà cung cấp nhỏ cho vài chợ ở 
Lâm Đồng”. 

Không đầu hàng trước khó khăn, ông bắt 
đầu đổi phương án: Tháo gỡ từng khó 
khăn một. Đầu tiên là vốn. Giống như đi 
du học, nhà nghèo thì phải tìm học bổng. 
Các dự án trong lẫn ngoài nước tài trợ 
cho ngành nông nghiệp khá nhiều, trong 
đó ông chú ý đến chương trình hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp (GCF) của 
Chính phủ Đan Mạch. Tìm hiểu điều 

kiện của GCF xong, ông về lên một dự 
án kinh doanh thật tốt, rồi đem nộp xin 
tài trợ. 

“Lúc đó rào cản lớn nhất tôi phải vượt 
qua là sự tự ti và sĩ diện. Phía nước ngoài 
rất chuyên nghiệp, không tài trợ cho dự 
án nào mà họ không thấy hiệu quả cao. 
Họ không có cách làm việc nương nhẹ 
hay bỏ qua những lỗi nhỏ như người dân 
mình. Nhiều lúc tôi cũng tự ái lắm. 
Nhưng đêm về ngẫm nghĩ lại thấy họ 
làm đúng quá. Thế là sáng dậy tôi lại hồ 
hởi cùng họ làm việc tiếp” – ông Cường 
kể lại. 

Có vốn, ông bắt đầu xây dựng nhà 
xưởng, nâng cấp thiết bị, đổi mới công 
nghệ, cải thiện quy trình sản xuất, chế 
biến và quản lý theo các tiêu chuẩn nước 
ngoài. Công ty ông bắt đầu lấy các 
chứng chỉ Haccp, VietGap rồi Global 
Gap. Song song đó là công tác quảng bá, 
tiếp thị và xây dựng thương hiệu được 
đẩy mạnh. Các siêu thị bắt đầu biết tiếng, 
đặt hàng cho công ty ngày một nhiều. 

“Tiếng lành” vang tới tận nước ngoài. 
Nhật Bản gửi đơn đặt hàng ớt ngọt. Khi 
ấy công ty bắt đầu bộc lộ một khó khăn 
khác: Không đủ nguồn hàng để cung 
ứng. Khó khăn ấy đặt công ty trước yêu 
cầu phát triển lớn hơn, thoát khỏi cái gốc 
công ty gia đình. 

Liên minh với nông dân 
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“Để trồng rau an toàn, yêu cầu phải đầu 
tư cơ sở vật chất rất lớn, hàng tỷ đồng để 
xây dựng nhà kính, giá thể, hệ thống 
tưới… Để mở rộng diện tích, không có 
cách nào khác là chúng tôi phải liên kết 
với nông dân, những người đã có sẵn cơ 
sở vật chất. Đó là xu hướng phát triển tất 
yếu” – ông Cường lý giải. 

Công ty Đà Lạt GAP ký hợp đồng liên 
kết sản xuất với 20 hộ nông dân khác 
quanh vùng. Đà Lạt Gap sẽ đầu tư cho 
các hộ n ày trồng và sản xuất rau theo 
tiêu chuẩn VietGap; đổi mới kỹ thuật và 
bao tiêu sản phẩm. Nhờ liên kết này, 
công ty tăng diện tích trồng rau quả từ 
1,5ha lên 18ha và có được nguồn hàng 
ổn định, đa dạng hơn: 600kg rau quả các 
loại/ngày. 

Vì công ty đã không n gại bỏ tiền ra đầu 
tư tất cả trước cho nông dân như thế nên 
bà con rất tin tưởng và sẵn sàng trồng rau 
quả theo tiêu chuẩn này, quy trình kia, dù 
lắm lúc để đảm bảo được quy trình đó, 
họ phải bỏ toàn bộ tập quán, thói quen 
sản xuất cũ. 

“Chúng tôi vẫn phải kiên trì xuống nhắc 
nhở bà con hàng ngày, thậm chí hỏi lại 
rồi ghi giùm nhật ký sản xuất. Lúc sắp 
vào mùa vụ thì nhân viên công ty phải 
xuống trực chiến cùng nông dân 24/24. 
Dần dần bà con mới quen với cung cách 
làm việc chuyên nghiệp, theo quy trình 
đàng hoàng” – ông Cường cho hay. 

Trồng cây rồi cũng tới ngày hái quả. Từ 
doanh thu 700 triệu đồng/năm, công ty 
đã đạt hơn 1 tỷ đồng/năm ở thị trường 
trong nước. Đà Lạt Gap cũng vừa ký 
được với một đối tác Nhật Bản hợp đồng 
7,2 tỷ đồng cung ứng ớt ngọt với kế 
hoạch 100 tấn trong năm 2010, 400 tấn 
vào năm 2011 và 1.000 tấn cho 2012. 
Các doanh nghiệp ở Úc, Canada cũng bắt 
đầu cử đối tác sang gặp ông thương thảo 
làm ăn. 

 

"Tôi thuê chuyên gia nước ngoài với mức 
lương 50 triệu đồng/tháng, để tư vấn 
phát triển công ty  cũng như nghiên cứu 
các giống cây trồng, công nghệ mới cho 
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 
cao. Tất nhiên tôi cũng không ngại chia 
sẻ những thành quả đó với bà con nông 
dân."- ông Lê Văn Cường 

 ( Theo Dân Việt) 
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Lợi ích lớn từ lò sấy lúa 
Việc đẩy mạnh đầu tư lò sấy lúa theo công nghệ hiện đại là rất cần thiết, nhằm 
hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp lâu dài và bền vững. 
Thời điểm này, nông dân xã Mỹ Khánh (TP.Long Xuyên, An Giang) đã thu hoạch dứt 
điểm 613ha lúa hè thu với năng suất bình quân 5,6 tấn/ha. Lúa vừa rời khỏi đồng, họ 
đưa ngay vào lò sấy chứ không lo mưa bão như nông dân nhiều vùng khác. 

 
Anh Trần Phước Sanh chuẩn bị cho mẻ sấy mới. 

Thu hoạch lúa thời công nghiệp 

Theo anh Võ Văn Đây - Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Mỹ Khánh, nếu như năm 
2003, toàn xã chỉ mới xây dựng được 2 lò 
sấy thì đến năm 2009 đã tăng lên 12 lò. 

“Nhờ được chúng tôi hướng dẫn làm thủ 
tục vay vốn theo chương trình hỗ trợ lãi 
suất của Chính phủ, nông dân Mỹ Khánh 
đã mạnh dạn đầu tư xây dựng thêm lò 
sấy, nâng tổng số lò hoạt động trong vụ 

hè thu năm nay lên 18 cái với công suất 
từ 10 – 12 tấn lúa/mẻ, thời gian sấy khô 
mỗi mẻ lúa khoảng 10 – 17 giờ). Số lò  
này chẳng những thừa sức đáp ứng nhu 
cầu trong xã mà còn có thể sấy lúa dịch 
vụ cho những nơi khác” - anh Đây nói. 

Chúng tôi đến tham quan lò sấy lúa khá 
hiện đại của anh Trần Phước Sanh, nông 
dân ấp Bình Hòa 2 (xã Mỹ Khánh). Anh 
Sanh giới thiệu: “Được Hội Nông dân xã 
hướng dẫn vay 100 triệu đồng và tạo điều 
kiện đi tham quan mô hình lò sấy ở Cần 
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Thơ, tôi quyết định làm lò sấy đốt trấu với 
công suất 10 tấn/mẻ, sẵn dịp xây luôn kho 
chứa lúa với tổng vốn hơn 110 triệu đồng”. 

Tuy mới đưa vào hoạt động trong v ụ hè 
thu năm nay, nhưng lò sấy của anh Sanh 
đã sấy thuê được hơn 20 mẻ lúa. Cứ mỗi 
giờ sấy, anh tính phí 100.000 đồng, còn 
tiền thuê vận chuyển, bốc vác, xúc lúa vô 
bao… do chủ lúa chịu. Chỉ sau một mùa 
sấy, anh đã thu lại được vốn gần 20 triệu 
đồng.Hiệu quả lâu dài 

Giống như nhiều nơi khác, 2 chiếc lò sấy 
với công suất 7 tấn và 9 tấn/ngày của ông 
Mai Tấn Phước ở khóm Thới An A 
(phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên), 
cũng rất đông khách khi vào chính vụ thu 
hoạch lúa hè thu. 

Ông Phước tính toán: “Tôi canh tác hơn  
30 công đất ở phường Mỹ Phước và gần 
50 công ở xã Phú Thuận (huyện Thoại 
Sơn) nên việc phơi lúa rất bất tiện. Dù ít 
người đến sấy lúa tôi cũng không lo vì 
chỉ riêng sấy lúa nhà cũng có lợi rồi”. 

Thực tế, những người muốn sấy lúa ở lò 
của ông Phước đều phải đăng ký trước vài 
ngày để xếp lịch. Với mỗi tấn lúa sấy khô, 
ông thu phí t ừ 150.000 – 160.000 đồng, trừ 
chi phí vẫn còn lời gần một nửa. 

Những cơn mưa liên tục rơi vào chính vụ 
thu hoạch lúa hè thu đã làm nhiều nông 
dân ở huyện vùng núi Tri Tôn (An 
Giang), vốn có thói quen phơi lúa trên bờ 
kênh, cũng phải đưa vào lò sấy. Do số 
lượng lò sấy ít mà nhu cầu quá lớn đã 
đẩy chi phí sấy lúa tăng cao. 

Ông Trần Văn Minh, nông dân ấp An 
Thạnh (xã Lê Trì, Tri Tôn), vừa thu 
hoạch xong 40 công lúa là đưa ngay vào 
lò sấy dù phải chịu mức phí 200.000 
đồng/tấn lúa. 

“Chi phí thuê phơi khô 1 bao lúa tốn 
3.000 đồng, còn mướn ngày thì hết 
100.000 đồng/người/ngày. Trời thì cứ 
mưa hoài, biết phơi đến bao giờ cho khô, 
ban đêm còn phải ra bờ kênh ngủ giữ lúa. 
Đó là chưa kể lúa ph ơi không đạt chất 
lượng, bị thương lái ép giá. Phải chi có 
thêm nhiều lò sấy để giảm chi phí thì đỡ 
biết mấy” - ông Minh bày tỏ. 

Dù có được sân phơi nhưng ông Ngô Văn 
Kiệt ở ấp Sơn Hiệp (xã An Bình, Thoại 
Sơn) chỉ thuê người phơi khoảng 4 tấn lúa, 
còn lại 12 tấn ông đưa vào lò sấy. Ông so 
sánh: “Với 12 tấn lúa phải thuê 3 người 
phơi, nếu trời nắng thì khoảng 3 ngày mới 
khô, chi phí hết 900.000 đồng. Nếu gặp 
mưa thì chi phí đội lên, chưa kể tiền mua 
lưới cước, cao su… Tôi thuê sấy tuy tốn 
hơn 1,9 triệu đồng nhưng tiết kiệm được 
thời gian và lúa cũng đỡ hư hỏng. Với 
những gia đình có đông người thì họ xuất 
công ra phơi lúa đ ể giảm chi phí chứ nhà ít 
người phơi lúa vất vả lắm”. 

Việc đưa các hệ thống sấy lúa công 
nghiệp vào hoạt động chẳng những giúp 
nông dân đỡ  vất vả phơi lúa trong điều 
kiện thời tiết bất lợi mà còn giúp tiêu thụ 
bớt lượng trấu thừa làm nhiên liệu, hạn 
chế tình trạng trấu bị tuồn xuống sông 
gây ô nhiễm môi trường .(Theo Dân Việt)
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Không đồng ý xuất khẩu 
thêm 500.000 tấn gạo 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 
vừa có kiến nghị nâng kim ngạch xuất 
khẩu gạo từ 6 triệu lên 6,5 triệu tấn. 
Tuy nhiên kiến nghị này không được 
Tổ điều hành xuất khẩu gạo đồng ý. 

 

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Cảng Cần Thơ. 

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục 
Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) - thành viên 
Tổ điều hành, cho biết: Năm ngoái Việt 
Nam xuất khẩu 6 triệu tấn và vẫn còn dư 
gần 1 triệu tấn gạo để chủ động nguồn 
cung cho xuất khẩu những tháng đầu 
năm 2010. 

Năm nay, sản lượng lúa gạo thu hoạch 
tiếp tục tăng, đấy là chưa kể nguồn bổ 
sung do nông dân sang thuê ruộng ở 
Campuchia để trồng lúa và đưa thóc về 
nước. Các năm trước, lượng thóc này 
đem từ Campuchia về khoảng 300 -400 

nghìn tấn, thì năm nay sẽ có khoảng 1 
triệu tấn thóc từ nguồn này. 

Ngoài ra, dự trữ gạo trong kho của các 
doanh nghiệp thuộc hai Tổng công ty 
Lương thực miền Bắc - Lương thực miền 
Nam vẫn còn hơn 1,1 triệu tấn, cộng với 
các doanh nghiệp khác khoảng 300 nghìn 
tấn nữa. Từ nay đến cuối năm, tháng nào 
chúng ta có từ 300.0000 - 500.000ha lúa 
cho thu hoạch. Bởi vậy, d ù cho lượng 
gạo xuất khẩu lên đến 6,5, thậm chí là 7 
triệu tấn thì nguồn cung vẫn đáp ứng đủ. 

“Về cơ bản, dù có xuất khẩu thêm 
500.000 tấn nữa cũng không có vấn đề 
gì, nhưng trước mắt chúng ta phải thực 
hiện đủ số lượng gạo đã ký kết hợp đồng 
xuất khẩu từ đầu năm là 6 triệu tấn. Điều 
quan trọng nhất hiện nay không phải là 
số lượng bao nhiêu, mà là phải nâng giá 
thu mua lên. Tinh thần sẽ tiếp tục thực 
hiện ký kết các hợp đồng mới, nhưng 
phải tăng giá”. 

Theo Bộ NN&PTNT, tại ĐBSCL đang 
thu hoạch vụ hè thu, giá  lúa gạo từ cuối 
tuần trước đến đầu tuần này tăng mạnh. 
Giá lúa gạo các loại tại An Giang, Kiên 
Giang, Tiền Giang đối với lúa hạt dài 
khoảng 4.300 – 4.400 đồng/kg. Giá lúa 
tại kho đối với lúa hạt dài khoảng 4.350 
– 4.500 đồng/kg, lúa ngang khoảng 
4.150 – 4.350 đồng/kg. 

 
(Theo Dân Việt)

 
 



  11 
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 
                                

Xuất khẩu tôm tiếp tục 
thiếu nguyên liệu  

Đang vào mùa thu hoạch tôm sú chính 
vụ nhưng nhiều nhà máy chế biến 
không đủ nguyên liệu. Tình trạng này 
đã diễn ra từ 4- 5 năm nay nhưng đến 
nay vẫn chưa  có  lối thoát. Theo Hiệp 
hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam 
(VASEP), các nhà máy chế biến thủy 
sản xuất khẩu có thể tiếp tục rơi vào 
tình trạng thiếu nguyên liệu. 

 

Hiện nay, mặc dù giá tôm sú tăng chóng 
mặt nhưng các nhà máy chế biến tôm 
đông lạnh vẫn  không mua được tôm 
nguyên liệu nên chỉ hoạt động 30-50% 
so với công suất. Đây là khó khăn chính 
của ngành nuôi trồng và chế biến xuất 
khẩu tôm hiện nay trước thực trạng số 
lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm ngày 
một tăng nhưng nuôi trồng vẫn dậm chân 
tại chỗ, thậm chí còn có xu hư ớng giảm. 
 
Thị trường xuất khẩu ổn định 
 
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản trong tháng 7 năm 2010 ước đạt 
430 triệu USD. Con số này đã đưa giá trị 
xuất khẩu 7 tháng đầu năm của ngành 
thủy sản lên 2,45 tỷ USD, tăng 11,6 % so 
với cùng kỳ năm trước. Trong số các mặt 
hàng thủy sản, tôm (đông lạnh và chế 
biến) đang giữ vị trí đứng đầu khi đạt giá 
trị gần 717 triệu USD (chiếm 35,45% giá 
trị xuất khẩu của toàn ngành), tăng 22% 
so với cùng kỳ năm trước. 
 
Tuy nhiên theo Bộ Công Thương, việc 
tăng kim ngạch thủy sản sẽ gặp không ít 
khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng 
thiếu nguồn cung ứng nguyên liệu của 
thị trường trong nước. Hiện sản lượng 
tôm chỉ đáp ứng từ 30- 50% nhu cầu 
nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế 
biến hàng xuất khẩu. 
 
Năm ngoái, do ảnh hưởng của suy thoái 
kinh tế nên xuất khẩu thủy sản sau nhiều 
năm tăng trưởng mạnh đã giảm 6%. Thế 
nhưng tôm sú lại là mặt hàng duy nhất 
tăng trưởng 3%, đạt 1,675 tỷ USD và 
nhờ chiếm tỷ trọng lớn, tới hơn 40% 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
nên ngành thủy sản xem con tôm sú 
chính là mặt hàng đã giúp ngành này 
không tụt giảm mạnh. 
 
Ông Trương Đình Hòe, T ổng thư ký 
Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam (Vasep), khi nói về xuất khẩu 
tôm năm nay cho rằng, giá thành nuôi 
tôm lẫn sản lượng tôm sú trong nước là 
nhân tố quyết định kim ngạch xuất khẩu 
chứ không phải thị trường xuất khẩu. 
Điều đó chứng tỏ thị trường xuất khẩu 
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tôm năm nay nhiều khả quan, báo hiệu 
con tôm sú còn tăng trư ởng kim ngạch 
mạnh hơn nữa. 
 
Thực tế, Nhật Bản là thị trường nhập 
khẩu tôm số một của Việt Nam, luôn 
giức mức ổn định trong suốt 6 tháng qua. 
Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản tăng 
21,7% về lượng và 21% về giá trị. Đây 
chính là yếu tố quan trọng góp phần duy 
trì sức tăng trưởng cho xuất khẩu tôm 
nửa đầu năm nay. 
 
Trong các tháng còn lại của năm 2010, dự 
báo nhu cầu tôm của thị trường Mỹ sẽ tiếp 
tục tăng cao bởi hậu quả của vụ tràn dầu 
vẫn chưa được khắc phục triệt để. Mới chỉ 
có một vài ngư trường khai thác tôm ở vịnh 
Mexico mở cửa trở lại và sản lượng khai 
thác đạt thấp. Ngay từ đầu năm nay, các 
nhà máy chế biến tôm bắt đầu than vãn 
chuyện thiếu thốn nguyên liệu tôm, nên 
phải hoạt động cầm chừng. Giá tôm thì 
tăng liên tục từ đầu năm tới nay, có lúc tăng 
tới 30-40% so với cuối năm ngoái. 
 
Nhưng… diện tích nuôi giảm 
 
Nghịch lý của chế biến xuất khẩu tôm 
trong nhiều năm qua là khâu nuôi trồng 
chưa tăng tương xứng với xuất khẩu 
cũng như đầu tư mở rộng nhà máy chế 
biến tôm ở các doanh nghiệp. Trong 
khoảng 5 năm trở lại đây, tăng trưởng 
tôm xuất khẩu hàng năm ở mức hai con 
số trong khi theo báo cáo nuôi trồng thủy 
sản, sản lượng tôm chỉ tăng ở mức một 
con số, diện tích nuôi thì chững lại, thậm 
chí có năm giảm mạnh.Điển hình như 

năm 2009, các doanh nghiệp vất vả lo 
tìm đ ầu ra cho con tôm thì trong ngành 
sản xuất nội địa, con tôm nuôi vẫn giảm 
diện tích mạnh, giảm 66.000 héc ta so 
với năm 2008, xuống còn 548.000 héc ta. 
Trong một hội nghị về thủy sản gần đây, 
một doanh nghiệp chế biến tôm cho biết, 
trong chục năm qua, xuất khẩu tôm có 
kim ngạch tăng gấp đôi nhưng diện tích 
nuôi tôm lại tăng rất chậm, thậm chí có 
năm giảm mạnh. 
 
Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến 
tôm thời gian gần đây đầu tư thêm nhà 
máy, cải tạo nâng công suất chế biến ngày 
một nhiều. Vì thế, sự mất cân đối ngày 
càng lớn, gây áp lực thiếu nguyên liệu. 
 
Ngay cả những tháng đầu năm nay, xuất 
khẩu tôm có kim ngạch tăng khá nhưng 
sản lượng tôm nuôi trong quí 1 chỉ tăng 
có 6,1%. Đây là lý do chính đ ẩy giá tôm 
sú nguyên liệu tăng cao trong vài tháng 
gần đây. Quý 1/2010, chỉ có 3 tỉnh ở 
DDBSCL tăng diện tích và sản lượng 
tôm: Tiền Giang tăng 20% sản lượng, 
Bạc Liêu tăng 12% diện tích và 26% sản 
lượng, Kiên Giang tăng 40% diện tích, 
Cà Mau tăng 20% sản lượng, còn hầu hết 
các tỉnh ven biển khác đều giảm. 
 
Đối với tôm sú, hiện rất ít nhà máy chủ 
động được nguồn nguyên liệu. Do đó, 
doanh nghiệp đều phải mua gom nguyên 
liệu trong dân, giá cả trồi sụt thất thường, 
không ổn định, phụ thuộc vào người 
nuôi. Như nhà máy chế biến tôm ở Sóc 
Trăng cần 60 tấn tôm nguyên liệu một 
ngày nhưng chỉ mua được 5-6 tấn, cao 
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lắm là 10 tấn/ngày. Đặc biệt, các nhà 
máy chế biến tôm xuất khẩu  rong nước 
không những phải cạnh tranh với nhau 
do thiếu nguyên liệu mà còn phải cạnh 
tranh cả với các thương nhân Trung 
Quốc, họ đến tận vùng tôm trọng điểm 
ĐBSCL mua để chở về Trung Quốc. 
 
Còn nguyên nhân tại sao diện tích nuôi 
tôm không tăng hoặc nếu có tăng thì 
không đáng kể, được các doanh nghiêp 
lẫn nhà quản lý mổ xẻ là do đầu tư nuôi 

tôm ở Việt Nam cần vốn lớn, giá thành 
cao so với các nước trong khu vực nên 
nông dân không lời nhiều, thậm chí bị lỗ. 
Hơn nữa, dịch bệnh xảy ra thường xuyên 
cũng làm diện tích nuôi tôm giảm và sau 
một thời gian nông dân đổ xô đào ao 
nuôi tôm thì nay các vùng nuôi tôm 
thường bị dịch bệnh đã chuy ển thành 
ruộng muối hay ao nuôi các loại thủy sản 
khác. Tuy nhiên, thực tế những người 
còn trụ lại với nghề từ cuối năm 2009 
đến nay vẫn có lãi lớn. 

Hợp tác Việt Nam - châu Phi: Chưa xứng với tiềm năng 

Hội thảo quốc tế “Việt Nam-châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững” đã khai 
mạc tại Hà Nội ngày 17-8. 

 

Những năm qua, hợp tác về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và châu Phi đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với tất cả 54 nước 
châu Phi. Kim ngạch thương m ại giữa Việt Nam và châu Phi tăng
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nhanh qua từng năm, từ 360 triệu USD 
năm 2003 lên 2 tỷ USD năm 2008, gấp 
đôi mục tiêu đặt ra trong Chương trình 
hành động 2004-2010. 

Việt Nam cũng chủ động từng bước xây 
dựng và hình thành các trọng điểm hợp tác 
và đối tác ưu tiên tại châu Phi, trong đó 
chú trọng đẩy mạnh các hình thức hợp tác 
song phương, như triển khai liên doanh 
dầu khí với Algeria, Tunisia, Madagascar, 
Ai Cập, Angola, Libia...; hợp tác nông 
nghiệp, bưu chính - viễn thông, chuyên 
gia, năng lượng với Angola, Mozambique; 
hợp tác lao động với Libia; thăm dò khả 
năng hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi, dầu 
khí với Sudan... 

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng  
Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Hội thảo 
lần này là diễn đàn quan trọng, thực chất 
và là cầu nối hiệu quả để Việt Nam và 
các nước châu Phi anh em xích lại gần 
nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau trên 
nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát 
triển ngày càng cao và hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, trong thời 
gian qua quan hệ hợp tác Việt Nam - 
châu Phi vẫn chưa phát triển tương xứng 
với tiềm năng và mong đợi của cả hai 
bên. Việt Nam và châu Phi hiện chưa có 
nhiều thỏa thuận thiết yếu cho hợp tác 
đầu tư, kinh doanh lâu dài như các hiệp 
định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư… Các cơ 
chế hợp tác, đặc biệt là cơ chế Ủy ban 
liên chính phủ còn ít và chưa phát huy 
được hiệu quả như mong muốn. Tỷ 

trọng, hình thức và lĩnh vực trao đổi 
thương mại còn nghèo nàn... 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng 
định: Việt Nam mong muốn tăng cường 
quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền 
thống với châu Phi trên tất cả các lĩnh 
vực, tăng cường sự hiện diện hiệu quả 
của Việt Nam tại châu Phi và ngược lại. 
Hai bên có thể tập trung vào một số lĩnh 
vực ưu tiên có tính khả thi cao như năng 
lượng, khai khoáng, nông nghiệp, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, thương mại - đầu tư, 
phát triển nguồn nhân lực, hợp tác y tế, 
giáo dục… Mỗi lĩnh vực ưu tiên cần 
chọn ra một số dự án trọng điểm để đảm 
bảo thực hiện có hiệu quả, các bên cùng 
có lợi. ( Theo Công thương) 

Vàng không ngừng leo thang 
Sau khi tăng lên mức 28,46 triệu 
đồng/lượng vào cuối ngày hôm qua, giá 
vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng 
thêm 90.000 đồng đến 150.000 
đồng/lượng. 

 

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý 
Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 
11 giờ 20 mua vào 28,57 triệu 
đồng/lượng, bán ra 28,61 triệu 
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đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng 
trên cả giá mua và  bán so với giá đóng 
cửa ngày 17-8. 
Vàng miếng 3 chữ A của Tổng công ty 
vàng Việt Nam Agribank cùng thời điểm 
mua – bán tương ứng ở mức 28,45 – 
28,60 triệu đồng/lượng, tăng 90.000 
đồng/lượng trên giá mua và 140.000 
đồng/lượng trên giá bán. 
Tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Phú 
Qúy niêm yết giá vàng SJC lúc 11 giờ 15 
là 28,54 – 28,60 triệu đồng/lượng, tăng 
lần lượt là 140.000 đồng và 150.000 
đồng/lượng so với chiều qua. 
Giá vàng thế giới đêm qua tăng nhẹ. 
Đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường 
Mỹ, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 
0,10USD lên 1.226USD/Oz, trong khi 

giá vàng giao sau tháng 12 tăng 
1,30USD lên 1.227,50USD/Oz. 
Ngoài việc giá vàng thế giới ổn định ở 
mức cao, một nguyên nhân khác dẫn đến 
việc giá vàng trong nước tăng mạnh là 
do Ngân hàng nhà nước Vi ệt Nam hôm 
qua đã điều chỉnh nâng tỷ giá bình quân 
liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam với 
đồng USD từ mức 18.544 lên 18.932, 
nhằm hạn chế tình trạng nhập siêu. 
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng mới 
chính thức áp dụng sáng nay, 18-8. Theo 
đó, tỷ giá giao dịch của ngân hàng 
thương mại cũng được nâng lên mức 
19.250 – 19.310 (mua vào – bán ra). 
 

(Theo Báo Công thương)

 
 
Sữa ngoại lại ào ạt tăng giá 
 Mặc dù nằm trong danh sách các mặt 
hàng bình ổn giá, song mấy ngày qua 
mặt hàng sữa ngoại vẫn ào ạt tăng giá.  

 

Thi nhau tăng giá 
Tại các cửa hàng sữa trên phố Hàng 
Buồm (Hà Nội), nhiều mặt hàng đã đồng 
loạt thông báo tăng giá. Dumex, 
Friesland tăng 10% cho 17 loại sữa bột, 

Friesland Campina Việt Nam tăng giá 
6% cho một số sản phẩm sữa nước, giá 
sữa XO các loại của hãng Nam Yang 
(Hàn Quốc) tăng 7- 8%... 
Chủ đại lý sữa ở 15 Hàng Giày (Hà Nội) 
cho biết, mức tăng giá mạnh nhất ở dòng 
sữa bột ngoại. Sữa XO có giá khoảng 
320.000 đồng/hộp 800gr nay giá mới là 
369.000 đồng/hộp. Tương t ự, Dumex1 
có giá mới 334.000 đồng/hộp 800gr, 
Milex1 356.000 đồng/hộp 900gr... 
Theo các chủ đại lý, giá sữa ngoại tăng là 
do giá nguyên liệu tăng và tỷ giá ngoại tệ 
thời gian qua tăng, cộng thêm tâm lý 
"sính" ngoại làm cho giá sữa tiếp tục 
tăng lên. 
Hôm qua, một số cửa hàng sữa trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh thông báo nhiều 
hãng sữa bột ngoại nhập tăng giá từ 5 -



  16 
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 
                                

8%. Công ty TNHH Dược phẩm 3A, nhà 
phân phối mặt hàng sữa Abbott (Hoa 
Kỳ) vừa thông báo tăng giá 8% đối với 7 
sản phẩm sữa của hãng là Similac IQ 
400g, Similac IQ 900g, Similac Gain IQ 
400g, Similac Gain IQ 900 g, Gain Plus 
IQ 400g, Gain Plus IQ 900g, Gain Plus 
IQ 1,7kg. 
Trao đổi với NTNN, một số chuyên gia 
kinh tế nhận định, việc tăng giá sữa sẽ rất 
lớn đến những người phải sử dụng nhiều 
sản phẩm này như: Trẻ em, phụ nữ, 
người già, người bệnh... do đó nhà nước 
cần có biện pháp mạnh để can thiệp bình 
ổn giá sữa. 
Cơ quan quản lý bất lực? 
TS.Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên 
cứu phát triển KT-XH Hà Nội cho biết: 
"Trong nửa đầu năm 2010, mặc dù giá cả 
đã có sự chững lại nhưng hàng tháng đều 
có những mặt hàng sữa tăng giá, với mức 
tăng trung bình khoảng từ 10%. Tính từ 
đầu năm đến nay, các mặt hàng sữa nội 
đã tăng khoảng 17-20%. 
Theo tôi, việc giá sữa tăng là do 2 yếu tố, 
một là giá thế giới có tăng ít nhiều, và tỉ 
giá ngoại tệ tăng. Ngoài ra, trong quan hệ 
cung - cầu, lượng cung sữa chỉ đáp ứng 
khoảng 25-30% tổng cầu, vì thế thị 
trường sữa nội phụ thuộc vào thị trường 
nước ngoài, nhất là những nhà phân phối 
là rất lớn”. 

Ông Đỗ Gia Phan - Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 
người tiêu dùng cho biết, tính trong vòng 
5 năm trở lại đây, hầu như quý nào trong 
năm cũng có đợt tăng giá sữa. Dường 
như các cơ quan quản lý đang "ngủ 
quên", coi như tình hình đã ổn rồi nên 
không chú trọng. Dù là mặt hàng n ằm 
trong đợt bình ổn giá của Bộ Tài chính 
nhưng sữa ngoại vẫn tăng giá bất chấp 
các biện pháp của cơ quan chức năng. 
"Các cơ quan quản lý nhà nước phải liên 
tục tăng cường kiểm tra, giám sát các 
yếu tố hình thành giá để bình ổn mặt 
hàng này. Nếu không, quy ền lợi người 
tiêu dùng vẫn sẽ bị xâm phạm" - ông 
Phan nói. 

Theo Bộ Công Thương, sản lượng sữa bột 
6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 25,5 nghìn 
tấn, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2009. 
Tuy nhiên, giá sữa trong nước vẫn có xu 
hướng tăng liên tục từ đầu năm.  
 
Mặc dù Bộ Tài chính đã có văn bản yêu 
cầu UBND các địa phương tổ chức thực 
hiện những biện pháp bình ổn giá sữa và 
chỉ đạo kiểm tra ngay doanh nghiệp sữa 
và đại lý trên địa bàn nhưng sữa ngoại 
vẫn “đến hẹn lại tăng giá”. 

Chúng ta quy định đối với doanh nghiệp có 50% vốn sở hữu nhà nước trở lên ở 
trong vốn điều lệ phải đăng ký giá. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp kinh 
doanh sữa đều không có tỷ lệ sở hữu nhà nước ở trong vốn điều lệ cao như vậy nên họ 
không đăng ký giá. Như vậy chúng ta không thể kiểm soát giá sữa.  
Ông Nguyễn Tiến Thoả - Cục trưởng Cục Quản lý giá  
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Tổ chức của Mỹ giúp 
Bình Phước phát triển 
cacao 

 

Ngày 16/8 tại buổi làm việc với Tổ 
chức Roots of Peace (ROP) của Mỹ, 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã 
thông qua dự án 7,6 tỷ đồng trồng cây 
cacao trên địa bàn ba huyện nghèo 
vùng núi là Bù Đăng, Đồng Phú, Bù 
Gia Mập 

Dự án này trồng cây cacao này sẽ được 
triển khai trong hai năm từ 2010-2012. 
Theo đánh giá của ROP, Bình Phước có 
nhiều tiềm năng thuận lợi về thổ nhưỡng, 
khí hậu, nhiệt độ, sức gió, đặc biệt là 
nguồn nước ngọt để phát triển cây cacao 
số một cả nước, vượt qua Đắk Lắk 
(58.000ha) trong tương lai gần.  
 
Hiện nay, tại huyện Bù Đăng có hơn 
1.000ha cacao đang phát triển tốt, cho 
năng suất cao 2 -3 tấn/ha, tương đương 
40-50 triệu đồng/ha.  
 

Từ mô hình trồng cacao dưới tán điều 
của huyện Bù Đăng đã cho thấy, cứ một 
ha cacao sẽ cho giá trị kinh tế cao hơ n 
một ha điều và trong chuỗi giá trị thu 
hoạch 25 năm sẽ vượt xa hơn một ha 
tiêu, càphê, điều, vì chi phí đầu tư, chăm 
sóc càng về sau càng giảm, nên người 
nông dân được hưởng lợi từ đó.  
 
Mặt khác, người nông dân có thể trồng 
cacao dưới tán điều, mà ít ảnh  hưởng 
nhiều đến năng suất cả hai. 
 
Theo ông Bùi Văn Danh, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, tỉnh 
sẽ thuận chủ trương và tạo điều kiện cho 
ROP triển khai nhanh dự án. Nhằm đảm 
bảo và tránh thiệt thòi cho người nông 
dân về sau, ROP cần đánh giá lại chính 
xác giá trị của một ha cacao trong 25 
năm so với thực tế địa phương và bảo trợ 
thị trường tiêu thụ ổn định cho người 
nông dân trong tỉnh.  
 
Được biết, ROP đã đầu tư, hỗ trợ nông 
dân trồng cacao ở 14 tỉnh ở Việt Nam 
với diện tích 151.000ha. Riêng với nông 
dân tỉnh Bình Phước, ROP tiếp tục thực 
hiện dự án cây cacao khép kín, sẽ cung 
cấp giống, hỗ trợ người nông dân 60%, 
tương đương 300 cây/hộ; phân bón hỗ 
trợ hoàn toàn trong năm đầu, 0,3kg 
NPK/cây; tập huấn, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, bảo trợ thị trường tiêu thụ, 
được tham gia trong câu lạc bộ tư vấn dự 
án. ( Theo TTXVN) 
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	Lớn mạnh nhờ nông dân
	Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Công ty Đà Lạt GAP (chuyên sản xuất rau an toàn ở tỉnh Lâm Đồng), khẳng định rằng, nếu không có sự liên kết với nông dân thì sẽ không có doanh nghiệp của ông như ngày nay.
	Lợi ích lớn từ lò sấy lúa
	Việc đẩy mạnh đầu tư lò sấy lúa theo công nghệ hiện đại là rất cần thiết, nhằm hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp lâu dài và bền vững.

	Không đồng ý xuất khẩu thêm 500.000 tấn gạo
	Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa có kiến nghị nâng kim ngạch xuất khẩu gạo từ 6 triệu lên 6,5 triệu tấn. Tuy nhiên kiến nghị này không được Tổ điều hành xuất khẩu gạo đồng ý.

	(Theo Dân Việt)
	Xuất khẩu tôm tiếp tục thiếu nguyên liệu
	Đang vào mùa thu hoạch tôm sú chính vụ nhưng nhiều nhà máy chế biến không đủ nguyên liệu. Tình trạng này đã diễn ra từ 4- 5 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có lối thoát. Theo Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP), các nhà máy chế biến thủy ...
	/
	Hiện nay, mặc dù giá tôm sú tăng chóng mặt nhưng các nhà máy chế biến tôm đông lạnh vẫn  không mua được tôm nguyên liệu nên chỉ hoạt động 30-50% so với công suất. Đây là khó khăn chính của ngành nuôi trồng và chế biến xuất khẩu tôm hiện nay trước thực...
	Hợp tác Việt Nam - châu Phi: Chưa xứng với tiềm năng
	Hội thảo quốc tế “Việt Nam-châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững” đã khai mạc tại Hà Nội ngày 17-8.

	Vàng không ngừng leo thang
	Sau khi tăng lên mức 28,46 triệu đồng/lượng vào cuối ngày hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng thêm 90.000 đồng đến 150.000 đồng/lượng.

	Sữa ngoại lại ào ạt tăng giá
	Mặc dù nằm trong danh sách các mặt hàng bình ổn giá, song mấy ngày qua mặt hàng sữa ngoại vẫn ào ạt tăng giá.


