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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Khai thác lợi ích kinh tế từ cá nóc 
- Doanh nghiệp ñang tự "triệt" ñường sống của mình? 
- Châu chấu tàn phá hoa màu tại Quảng  Ngãi 
- Doanh nghiệp tham gia bình ổn giá cam ñoan không thiếu 

gạo  
- Xuất khẩu thuỷ sản vào Ai Cập: Không nên “sao nhãng” 
- Gạo chất lượng cao vẫn là ưu tiên hàng ñầu 

 CHÍNH SÁCH 

- ðảm bảo hiệu quả bền vững của cây cao su vùng Tây Bắc 
- Thủ tướng yêu cầu kiểm tra tình hình gạO ðBSCL 
- Bình Phước hỗ trợ dân nâng cấp, ñào mới giếng nước sạch 
- Việt Nam hướng tới phát triển nhanh và bền vững 
- 11 trường hợp sẽ ñược hoàn thuế xuất, nhập khẩu 

GIAO THƯƠNG 

- Việt Nam- EU ñàm phán thực thi Luật Lâm nghiệp, quản 
trị rừng, buôn bán gỗ 

- Campuchia ñặt mục tiêu xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới 
- Giá vàng và giá USD tăng vọt 

 

 

 

 

             

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  5,  ngày 19 tháng 8 năm 2010 
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KHAI THÁC LỢI ÍCH 

KINH TẾ TỪ CÁ NÓC 

ðầu tháng 8/2010, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) 
tỉnh Kiên Giang ñã chính thức triển 
khai ñề án thí ñiểm mở rộng và nâng 
cao việc khai thác, chế biến và xuất 
khẩu mặt hàng cá nóc chất lượng cao 
và ñảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

 

Trữ lượng cá nóc tại Việt Nam ước tính 
khoảng gần 40.000 tấn, phân bổ nhiều 
nhất tại các vùng biển miền Trung 
(45%), vùng biển ðông Nam bộ (20%) 
và các vùng biển khác. Riêng tại vùng 
biển Kiên Giang sản lượng cá nóc có thể 
khai thác ñược khoảng 6.000-10.000 
tấn/năm. Việc tổ chức khai thác, chể biến 

và xuất khẩu mặt hàng này ñược triển 
khai thành công không chỉ có ý nghĩ ñối 
với ngành thủy sản mà còn có ý nghĩa 

kinh tế khá lớn cho ngư dân. 

Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu thị 
trường xuất khẩu ñề án trên ñã nhận 
ñược sự chấp thuận từ phía Chính 
phủ; Bộ NN&PTNT chính thức quyết 
ñịnh cho phép 2 tỉnh Khành Hòa và Kiên 
Giang thí ñiểm chương trình. ðối tác 
ñược lựa chọn trong chương trình này 
là Công ty Korea Poseidon Seafood Co. 
Ltd của Hàn Quốc. 

Theo bà Nguyễn Ngọc Phượng - Phó 
Giám ñốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên 
Giang cho biết, ñể thực hiện ñề án “Thí 
ñiểm mở rộng và nâng cao về khai thác, 
thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc” 
ñược Chính phủ cho phép thực hiện 
trong thời gian 1 năm từ 2010-2011, tỉnh 
Kiên Giang giao cho 2 ñơn vị chế biến và 
xuất khẩu cá nóc là Công ty TNHH Mai Sao 
và Công ty TNHH Huy Nam; 4 cơ sở thu 
mua, bảo quản và vận chuyển cá nóc tại 
cảng cá Khu công nghiệp Tắc Cậu, huyện 
Châu Thành. Chỉ có ba loại cá nóc ñược thu 
mua theo quy ñịnh của ñề án thí ñiểm gồm 
cá nóc xanh, cá nóc bạc và cá nóc răng mỏ 
chim với trọng lượng từ 200-700g/con trong 
tổng số hơn 40 loài cá nóc có ở các vùng 
biển Việt Nam. Việc ñánh bắt, chế biến cá 
nóc ñược phía công ty Hàn Quốc ñào tạo 

huấn luyện bài bản. 

 

TIN TỨC 

SỰ KIỆN 
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Do cá nóc là một loài thủy sản chứa ñộc 
tố rất cao, ñặc biệt là trong chu kì sinh 
sản, ñộc tố của cá nóc có thể tồn tại hơn 
1 năm kể từ khi chế biến. Tuy nhiên ở 
một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc người ta sử dụng cá nóc như 
một loại thực phẩm ngon, chất lượng tốt 
ñược ưa chuộng với nhu cầu lớn, bên 
cạnh ñó ñộc tố từ cá nóc là chất có hoạt 
tính sinh học ñang ñược nghiên cứu và 
ñưa vào ứng dụng trong lĩnh vực y dược 
như chữa các bệnh về huyết áp, tim 
mạch, phong hủi, cai nghiện ma tuý, ung 
thư giai ñoạn cuối..., nghiên cứu khoa 
học và các lĩnh vực khác. 

Tại Việt Nam, tính ñến thời ñiểm hiện tại 
vẫn chưa có thuốc ñiều trị nhiễm ñộc do 
ñộc tố cá nóc gây ra, nên Chính phủ quy 
ñịnh cấm mọi hoạt ñộng khai thác, chế 
biến và tiêu thụ cá nóc dưới mọi hình 
thức. Do ñó, hầu hết sản lượng cá nóc 
lẫn trong các loại thủy sản khác trong 
quá trình khai thác ñược loại bỏ. Tuy 
nhiên, ñiểm nhấn trong ñề án thí ñiểm 
của Bộ NN&PTNT là trong quy trình 
khai thác chế biến cá nóc xuất khẩu, ñộc 
tố từ cá nóc sẽ ñược chiết xuất và 
Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Bộ Công 
an ñiều chế ra thuốc ñiều trị chứng 
nghiện ma túy. Ngoài ra, các chế phẩm 
khác từ cá nóc ñịa phương sẽ ñược Viện 
Khoa học hình sự - Bộ Công an tận dụng 
nghiên cứu khoa học. ðiều này cho thấy, 
ngày nay chúng ta quan tâm hơn ñến lợi 
ích kinh tế từ cá nóc và từng bước ñưa 
chúng trở thành một nguồn lợi cho hoạt 
ñộng xuất khẩu. Bà Nguyễn Ngọc 
Phượng cho biết thêm, 

Sở NN&PTNT Kiên Giang ñang tiến 
hành phối hợp với các chuyên gia Hàn 
Quốc và chuyên gia kỹ thuật của Công ty 
Poseidon tập huấn kỹ thuật phân biệt cá 
nóc ñược phép xuất khẩu cho ngư dân, 
DN thu mua, bảo quản và DN chế biến 
xuất khẩu, ñồng thời tiến hành kỹ thuật 

chiết chất ñộc từ cá nóc. 

Ông Cao Hương Thiên - Giám ñốc Công 
ty TNHH Mai Sao cho biết, việc tiến 
hành triển khai ñề án thí ñiểm mang một 
ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khai 
thác, chế biến và xuất khẩu thủy sản, 
khai thác những lợi ích kinh tế từ cá nóc 
mà trước hết là lợi ích kinh tế cho người 
dân, tăng thu nhập và giải quyết việc 
làm, góp phần nâng cao kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản của nước ta. Hiện các 
công ty vẫn ñang thu mua và chế biến 
xuất khẩu theo ñơn ñặt hàng từ phía ñối 
tác Hàn Quốc, giá mua ñược các ñại lý 
chỉ ñịnh là 15.000 ngàn ñồng/kg cá. Tuy 
nhiên, vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu 
của phía ñối tác vì nguyên liệu do trước 
ñây bị cấm khai thác, phân phối, chế 
biến, chất lượng sản phẩm không ñảm 
bảo ñồng thời vấp phải khó khăn do nhận 

thức của người dân còn thấp. 

Do ñó, ñể tiếp tục phát triển có hiệu quả, 
theo ông Thiên cần có thời gian tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cho người dân 
cũng như hướng dẫn người dân thực hiện 
các quy ñịnh của Chính phủ, ñồng thời 
nâng cao mức giá thu mua tạo ñiệu kiện 
cho việc ñáp ứng ñủ nguyên liệu cho sản 
xuất và xuất khẩu. ðồng thời chú trọng 
ñến công tác phối hợp với các chuyên gia 
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nước ngoài trong khi thực hiện quy trình 
kỹ thuật trong chế biến nhằm ñảm bảo ñộ 

chất lượng và an toàn cho sản phẩm. 

Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, 
Chính phủ chỉ cho phép thực hiện ñề án 
thí ñiểm ở 2 tỉnh là Khánh Hòa và Kiên 
Giang. ðây cũng là ñiều kiện ñể tăng 
thêm thu nhập, tạo việc làm cho ngư 
dân… Vì vậy, trong quá trình thực hiện 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
ban, ngành, ñoàn thể và các cơ quan 
thông tin trong và ngoài tỉnh nhằm tuyên 
truyền sâu rộng trong nhân dân là chỉ 
ñược phép xuất khẩu 3 loại cá nóc theo 
yêu cầu của nhà nhập khẩu và ñáp ứng 
quy ñịnh của Chính phủ.  

(Theo Công thương) 

Doanh nghiệp ñang tự "triệt" 
ñường sống của mình? 

Trước thực trạng bơm tạp chất vào 
tôm diễn ra khá phổ biến, Cục Quản 
lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản (NAFIQAD - Bộ NN-PTNT) vừa 
nêu tên 20 doanh nghiệp vi phạm các 
quy ñịnh về kiểm soát tạp chất trong 
tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh 
doanh tôm chứa tạp chất. 

Mặc dù Nghị ñịnh số 31/2010/Nð-CP 
ngày 29/3/2010 cho phép rút giấy phép 
kinh doanh, ñình chỉ hiệu lực công nhận 
về an toàn thực phẩm từ 6 ñến 12 tháng 
ñối với ñơn vị chế biến thủy hải sản vi 
phạm hành vi mua bán, chế biến tôm tạp 

chất nhưng thực tế diễn ra ngày càng 
phức tạp khiến ñến mức Bộ NN- PTNT 
ñã quyết ñịnh thành lập ñội ñặc nhiệm 
chống bơm tạp chất vào tôm ở 4 ñiểm 
nóng là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, 
Kiên Giang. 

 

Tình trạng bơm tạp chất vào tôm ñang 
diễn ra khá phổ biến 

Hành lang pháp lý ñã có nhưng người 
dân vì cái lợi trước mắt ñã coi việc tiêm 
tạp chất vào tôm như một nghề cho thu 
nhập cao. Bơm tạp chất vào tôm có thể 
tăng trọng lượng lên từ 5-20%, và tăng 
giá trị từ 5 - 10 nghìn ñồng/kg (do tăng 
thể trọng). Chính vì vậy rất khó kiểm 
soát hoạt ñộng này. Cái lý của người dân 
và các ñầu nậu thu mua cho rằng, không 
có doanh nghiệp chấp nhận mua tôm 
chứa tạp chất thì họ làm gì có “cửa 
sống”. Ngẫm cũng ñúng ! Hóa ra không 
phải lỗi do người dân, ñầu nậu mà do 
chính doanh nghiệp ñang tự triệt ñường 
sống của chính mình. Tẩy chay tôm tạp 
chất là cách tốt nhất ñể các doanh nghiệp 
bảo vệ thương hiệu và uy tín trên thị 
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trường trong nước và quốc tế. Bài toán 
ñơn giản nhưng không phải doanh 
nghiệp nào cũng có ñủ dũng cảm ñể từ 
bỏ cái lợi trước mắt khiến “con sâu làm 
rầu nồi canh”. 

Cũng trong thời gian này rộ lên thông tin 
xuất khẩu cát xây dựng trái phép ở khu 
vực miền Trung núp dưới danh nghĩa 
xuất khẩu sắn lát. Kể từ khi Thủ tướng 
Chính phủ có quyết ñịnh cấm xuất khẩu 
cát xây dựng vào ngày 30/6/2010, những 
“công trường” xuất lậu cát dường như 
sôi ñộng hơn. Tỷ trọng pha trộn cát với 
sắn lát theo danh nghĩa “tạp chất” thường 
theo tỷ lệ 20% sắn lát, 80% cát. Núp 
dưới lớp vỏ “xuất khẩu nông sản” sẽ 
không phải chịu thuế, trong khi xuất 
khẩu cát phải chịu 17% thuế tài nguyên. 
Theo cách hiểu thông thường thì những 
DN xuất khẩu sắn lát mà trộn cát vào cho 
nặng ký thì nước ngoài họ sẽ “tẩy chay” 
ngay, DN ñó sẽ mất uy tín nhưng thực 
chất ñây có thể chỉ là vỏ bọc ñể xuất 
khẩu cát xây dựng ra nước ngoài. Thực 
hư thế nào vẫn chưa có sự kiểm chứng 
và trả lời từ phía cơ quan quản lý 

Từ  hai sự việc trên, dù khác nhau về 
cách làm nhưng ở ñây có sự tương ñồng 
về bản chất, mục ñích ñó là tư duy kinh 
doanh chụp giật, lợi dụng kẽ hở của pháp 
luật, sự lỏng lẻo của hệ thống giám sát ñể 
kiếm lời. Khi mà doanh nghiệp còn sử 
dụng các công cụ phi “thị trường” ñể ñạt 
ñược cái lợi trước mắt thì khó có thể tạo 
ra sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài các chế 
tài và sự giám sát của các cơ quan quản 
lý nhà nước thì cách tốt nhất ñể bảo vệ 
cũng như duy trì sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp nằm trong chính ý 
thức, ñịnh hướng của doanh nghiệp hay 
như người xưa thường nói: Tiên trách kỷ, 

hậu trách nhân! 

( Theo Báo Công thương) 

Châu ch ấu tàn phá hoa 

màu t ại Qu ảng Ngãi 

- Theo người dân ở thôn An Phú, xã 
Tịnh An, huyện Sơn Tịnh thì nạn châu 
chấu xuất hiện cách ñây khoảng 1 
tháng. Khoảng 10 ngày trở lại ñây châu 

chấu xuất hiện dày ñặc ở khắp nơi. 

Không chỉ bám trên cây trồng, tại nhiều 
khu vực châu chấu còn bò kín cả mặt ñất, 
với ñủ kích cỡ. Cùng với cỏ voi, hàng 
ngàn ñám ngô non, vốn là loại cây trồng 
chính và cũng là nguồn thu nhập chủ yếu 
của mấy trăm hộ dân ở thôn này ñã bị 
châu chấu tàn phá nặng nề. 

Một số người dân cho biết: Mới trong 
vòng chưa ñầy một tháng, mà châu chấu 
ñã cắn phá khoảng 35ha ngô và gần 10ha 
cỏ voi của xã Tịnh An. Người dân ñã 
phun thuốc bảo vệ thực vật cho ngô, thế 
nhưng cũng chỉ diệt ñược phần nào loại 
châu chấu nhỏ, còn châu chấu lớn thì gần 
như chẳng ăn thua gì vì chúng bay ñi hết. 

( Theo Dân Việt) 
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Doanh nghiệp tham gia bình ổn giá cam ñoan không thiếu gạo  

Trước tình hình giá gạo ñang tăng bình quân 1.000 ñồng/kg, 4 ñơn vị tham gia 
bình ổn giá gạo là công ty Lương thực thành phố, tổng công ty thương mại Sài 
Gòn, Sài Gòn Co.op, công ty Vĩnh Phát ñảm bảo không thiếu nguồn cung và giữ 
giá bán ñúng với cam kết. 

 

Theo ñó, gạo trắng thường 
có giá 18.500 ñồng/kg, 
gạo trắng thơm: 16.300 
ñồng và nếp là 15.000 
ñồng/kg. Tổng khối lượng 
gạo các doanh nghiệp này 
cung ứng vào khoảng 
6.000 tấn mỗi tháng, 
chiếm khoảng 20% nhu 
cầu của người dân thành 
phố (theo tính toán của sở 
Công Thương). 

Ông Huỳnh Công Thành, 
giám ñốc công ty lương 
thực TP.HCM cho biết: 

“Trong kho của công ty 
tại xí nghiệp Sài Gòn 
Satake hiện có 10.000 tấn, 
cộng thêm các kho ở tỉnh, 
công ty ñang dự trữ sẵn 
sàng 25.000 tấn bao gồm 
3 loại gạo thường, gạo 
thơm và nếp, có thể vận 
chuyển về thành phố bất 
cứ lúc nào.” Ông cũng 
khẳng ñịnh: không thiếu 
nguồn cung cấp gạo, và 4 
doanh nghiệp tham gia 
bình ổn giá ñang phối hợp 
nhau chặt chẽ ñể ñảm bảo 
không có biến ñộng giá 

bán lẻ. Bà Bùi Thị Hạnh 
Thu, phó giám ñốc hệ 
thống siêu thị Co.op Mart 
cũng cho biết: “Saigon 
Co.op cam kết bình ổn giá 
gạo với giá thấp hơn thị 
trường ít nhất là 10%. 
Theo kế hoạch, Saigon 
Co.op ñã chuẩn bị gần 
10.000 tấn lương thực, 
trong ñó lượng gạo dự trữ 
gần 2.200 tấn, nên chắc 
chắn sẽ không thay ñổi giá 
bán lẻ.”  

Theo SGTT 
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Xuất khẩu thuỷ sản vào Ai 
Cập: Không nên “sao nhãng” 

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cho 
biết, hiện nay tỷ trọng cá tra nhập 
khẩu vào Ai Cập giảm so với cùng kỳ 
năm ngoái, trong khi nhu cầu tiêu thụ 
sản phẩm tôm, cá ngừ, cá cờ, bạch 
tuộc, ghẹ, nghêu tăng rõ rệt. 

 

Khó khăn về cá tra khiến nhiều nhà nhập 
khẩu Ai Cập chuyển qua kinh doanh mặt 
hàng tôm. Nếu 6 tháng ñầu năm 2010, 
xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị 
trường này giảm 2,61% về khối lượng và 
8,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái 
thì mặt hàng tôm lại tăng ñến 72,3% về 
khối lượng và 67% về giá trị so với cùng 
kỳ năm 2009. 

Trong thời gian này, Ai Cập chủ yếu 
nhập khẩu tôm sú sống, tươi, ñông lạnh 
(mã 03), chế biến (mã 16) và tôm chân 
trắng sống, tươi, ñông lạnh (mã 03). 

Trước ñây, Ai Cập nhập khẩu tôm chủ 
yếu từ Thái Lan. Nhưng hiện nay, nguồn 
cung này ñang suy giảm. ðây là ñiều 

kiện thuận lợi ñể tôm Việt Nam tấn công 
mạnh sang thị trường này. 

Theo các nhà kinh tế, trong những năm 
gần ñây, cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
giới ảnh hưởng không lớn ñến Ai Cập. 
ðất nước này vẫn duy trì ñược tốc ñộ 
tăng trưởng ổn ñịnh và có thể ñạt mức 
6,5% trong năm nay. Ngoài ra, ñây còn 
là một thị trường khá lành mạnh về 
phương thức thanh toán do hệ thống 
ngân hàng, vận tải, cảng, kho bãi ñều có 

ñiều kiện khá tốt. 

Cho ñến nay, Ai Cập ñang là một nước 
nhập khẩu thực phẩm lớn, liên tục gia 
tăng, trong ñó thủy sản chiếm tỷ lệ 
không nhỏ. Ngoài ra, rủi ro trong thanh 
toán, giao nhận, thủ tục hải quan, kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại quốc 
gia Hồi giáo này không ñáng lo ngại. 

Nhu cầu cá tra vẫn rất lớn 

Có thể nói, trước năm 2005, rất ít doanh 
nghiệp thủy sản Việt Nam “ñặt chân” lên 
mảnh ñất Ai Cập. Cho tới khi có một 
cuộc hội thảo quy mô lớn ñược tổ chức tại 
Dubai tháng 8/2005 thì người dân Ai Cập 
mới biết ñến cá tra Việt Nam. ðây là sự 
kiện quảng bá quan trọng cho hàng thủy 
sản Việt Nam tại quốc gia của người Hồi 
giáo không ăn thịt heo và ưa chuộng mặt 
hàng thủy sản. Cũng kể từ thời ñiểm này, 
các nước trong khu vực Ảrập bắt ñầu nhập 
khẩu thủy sản từ nước ta với khối lượng 

lớn dần và tốc ñộ tăng cao. 

Từ 70 tấn thủy sản nhập khẩu (năm 
2005) tăng lên trên 1.300 tấn (năm 
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2006), 6.906 tấn (năm 2007). ðến năm 
2008, ñất nước dân số ñông Ai Cập ñã 
vượt UAE và trở thành nước nhập khẩu 
lớn nhất của Việt Nam tại Trung ðông 
và Châu Phi. 

ðầu năm 2009, tờ báo Al Ahram - Ai 
Cập ñã khơi mào nói xấu cá tra Việt 
Nam bằng lăng kính thiếu khách quan và 
sai sự thật. Ngày 26/3/2009, Ai Cập 
dừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam 
sau khi nhận ñược nhiều thông tin của 
giới truyền thông Ai Cập về việc thủy 
sản Việt Nam ñược nuôi trong ñiều kiện 
tù ñọng, ô nhiễm. Tuy 5 ngày sau ñó, Bộ 
Nông nghiệp và Cải tạo ñất Ai Cập ñã 
chính thức cải chính tin thất thiệt nhưng 
một bộ phận không nhỏ người dân Ai 
Cập vẫn còn hoang mang, nghi ngờ về 
chất lượng cá tra, basa Việt Nam khiến 

doanh số bán hàng tại ñây bị giảm sút. 

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cho 
biết, thời gian gần ñây, một số nhà nhập 
khẩu lớn tại Ai Cập như: Bard El Din, 
Focus… ñã giảm ñoanh số nhập khẩu cá 
tra. Một số nhà nhập khẩu than phiền, 
hiện nay, Công ty El Naser Star ñang bán 
khối lượng lớn cá tra cho các ñại lý bán 
lẻ với giá rất thấp làm tổn hại ñến hoạt 
ñộng kinh doanh của họ. Công ty này 
mới nhập khẩu thủy sản Việt Nam ñược 
1 năm và có quan hệ làm ăn với các công 
ty mới và nhỏ không phải là hội viên 
VASEP. Sự cạnh tranh không lành mạnh 
này ñang ảnh hưởng ñến hoạt ñộng xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam. 

Tuy nhiên, theo nhận ñịnh của các thương 
nhân Ai Cập, nhu cầu cá tra tại ñất nước 
này vẫn khá lớn nên các doanh nghiệp 
không nên “sao nhãng” thị trường này, 
ñồng thời giảm lượng cá tra thịt vàng, tăng 
cá tra thịt trắng và giá xuất khẩu. 

ða dạng hoá sản phẩm 

Một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam cho rằng: ngoài mặt hàng tôm, 
hiện nay, thị trường này ñang có nhu cầu 
lớn sản phẩm tôm hùm, bạch tuộc, ghẹ… 
nhưng nguồn nguyên liệu trong nước 
chưa ñáp ứng ñủ các ñơn hàng. 

ðặc biệt, hiện nay, trong các chợ, siêu thị 
lớn tại Ai Cập, rất nhiều người hỏi thăm 
mặt hàng cá ngừ, trong khi, nhiều doanh 
nghiệp cá ngừ Việt Nam chưa thực sự 
coi trọng thị trường này. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, 
doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam cần ña 
dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu thị 
trường, chú trọng duy trì phát triển cá 
tra, cần có một chiến dịch quảng bá về cá 
tra trên truyền thông nhằm ñánh tan dư 
luận cho rằng cá tra không an toàn. Một 
biện pháp khác cũng ñáng chú ý là tăng 
tỉ lệ “cá trắng” tại Ai Cập. ðưa loại cá 
chất lượng cao hơn vào thị trường cũng 
là cách giúp cho phục hồi uy tín cho cá 
tra, ñồng thời cũng là cách nâng giá bán 
trên thị trường, ñảm bảo hiệu quả kinh 
doanh. Ngoài ra, cần phải tăng cường 
công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại, 
quản lý chặt chẽ về giá cả và chất lượng. 

( Theo Thương vụ Việt Nam) 
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Gạo ch ất l ượng cao v ẫn 

là ưu tiên hàng ñầu 

“Nhiều người cho rằng, thời gian qua 
thương lái thu mua gạo ở ðồng bằng 
sông Cửu Long rồi xuất qua ñường 
tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ ảnh 
hưởng tới an ninh lương thực trong 
nước. Tuy nhiên, tôi cho rằng, ñộng 
thái này là cơ hội tốt ñể ngành lúa gạo 
phát triển”, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục 
trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT) khẳng ñịnh như vậy 
trước thông tin Trung Quốc ñẩy mạnh 
thu mua lúa của Việt Nam. Ông Ngọc 

cho biết: 

Sản xuất, kinh 
doanh lúa gạo luôn ñược coi là lĩnh vực 
mũi nhọn trong nông nghiệp và cả nền 
kinh tế. Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn 
nhưng với sự nỗ lực của ngành chức năng 
và nông dân, khả năng vượt chỉ tiêu của 
năm 2009 là hoàn toàn có thể ñạt ñược. 

Ngay từ ñầu năm, chúng ta gặp rất nhiều 
khó khăn như hạn hán ở miền Bắc, xâm 
nhập mặn ở miền Trung, miền Nam, 
nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm xuất 
hiện... ñe doạ nghiêm trọng tới sản xuất. 
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp ñã quyết 
tâm thực hiện, chỉ ñạo nên vụ ñông xuân 

vừa qua chúng ta ñã giành thắng lợi lớn 
với sản lượng 18 triệu tấn, năng suất 6 
tấn/ha. Như vậy, ñến thời ñiểm này, dù 
gặp nhiều khó khăn song mục tiêu sản 
lượng 39 triệu tấn thóc vẫn không có gì 
thay ñổi. 

Thị trường lúa gạo hiện ñang rất sôi 
ñộng với việc Trung Quốc trở thành 
bạn hàng lớn của nước ta chỉ trong một 
thời gian ngắn. Theo ông, ñằng sau 
việc thu mua này có gì bất bình thường 

không? 

Nhiều nguồn tin cho rằng, Trung Quốc 
bắt ñầu thu mua lúa gạo của ta từ cuối 
tháng 7 ñến nay là chưa chính xác. Tôi 
khẳng ñịnh, lượng gạo khoảng 600.000 
tấn mà Trung Quốc mua ñã diễn ra từ 
tháng 4 ñến nay chứ không phải trong 
thời gian ngắn như vậy. Cần hiểu rằng, 
Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn và 
chúng ta bán gạo cho họ là chuyện bình 
thường. Việc tham gia tích cực vào thị 
trường mua bán gạo của Trung Quốc 
cũng là ñiều dễ hiểu. Nguyên nhân là do 
năm nay nhiều ñịa phương của nước bạn 
bị hạn nặng dẫn ñến mất mùa nên họ cần 
ñẩy mạnh thu mua ñể ñáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng. 

Còn có ảnh hưởng ñến an ninh lương 
thực của nước ta hay không thì tôi nghĩ 
là không. Từ nay ñến cuối năm, tháng 
nào chúng ta cũng có lúa ñể thu hoạch, 
cung cấp thường xuyên cho thị trường. 
Với chỉ tiêu xuất khẩu 6 triệu tấn gạo, 
cộng cả lượng gạo ñã xuất sang Trung 
Quốc, tôi cho rằng không có vấn ñề gì 
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ảnh hưởng tới an ninh lương thực. Hơn 
nữa, lượng gạo dự trữ trong kho của các 
doanh nghiệp cũng lên tới vài triệu tấn, 
chưa kể lượng gạo từ Campuchia về Việt 
Nam do một số hộ sang ñó thuê ruộng 
trồng cũng vào khoảng 500.000-1 triệu 
tấn. Vì thế, an ninh lương thực trong 

nước sẽ ñược ñảm bảo. 

Hiện, Trung Quốc thu mua cả gạo 
phẩm cấp thấp khiến giá thành của loại 
gạo này ñược ñẩy lên khá cao. ðây là 
cơ hội ñể nông dân quay trở lại sản 
xuất giống lúa này. Cục có khuyến cáo 
gì ñối với bà con? 

ðó là vấn ñề khó, trách nhiệm không chỉ 
của Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
(VFA) mà của cả các nhà chuyên môn. 
Tuy nhiên, ñây là vấn ñề có tính nhất 
thời, chứ không phải lâu dài. Chủ trương 
của Cục là nâng cao chất lượng bằng 
việc ñưa những giống tốt, năng suất cao, 
chống chịu sâu bệnh hiệu quả vào sản 
xuất. ðây là bài toán mang tính bền 
vững. Vì vậy, chúng tôi vẫn chủ trương 
ñưa nhanh những giống chất lượng cao, 
tổ chức vùng sản xuất tập trung, gắn kết 
giữa doanh nghiệp với nông dân ngay từ 
ñầu vụ. Khi ấy, các khâu trong quá trình 
sản xuất, việc thu mua sản phẩm ñược ký 
kết ngay khi bước vào vụ sản xuất. 

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp sẽ khuyến 
cáo và cho trồng các giống lúa có phẩm 
cấp thấp ở một số vùng nhất ñịnh, tổng 
diện tích khoảng 20% ñể ñáp ứng một 
phân khúc nào ñó của thị trường. Nhưng 
vẫn lưu ý, gạo chất lượng cao vẫn là ưu 

tiên hàng ñầu, vì ñó là xu hướng chung 
của thị trường thế giới. Và ñể ñảm bảo 
chất lượng hạt gạo, tới ñây chúng tôi sẽ 
khuyến cáo bà con bỏ vụ xuân hè. 

Thưa ông, liệu có mâu thuẫn khi dự báo 
nhu cầu lương thực của thế giới trong 
thời gian tới sẽ tăng trong khi Cục Trồng 
trọt khuyến cáo nông dân ðồng bằng 
sông Cửu Long bỏ vụ xuân hè? 

Thế giới có những biến ñộng về sản xuất 
lương thực từ nhiều nguyên nhân. Chúng 
ta cũng nhìn thấy những tác ñộng của 
biến ñổi khí hậu ñến sản xuất nông 
nghiệp trên phạm vi toàn cầu. 

Tuy nhiên, ngoài chuyện ñẩy mạnh tăng 
năng suất, thâm canh, chúng ta cũng phải 
nghĩ tới phát triển bền vững. Không thể 
vì lấy năng suất, sản lượng mà bỏ qua yếu 
tố quan trọng này. Vì vậy, chủ trương của 
Cục là phải bỏ vụ xuân hè ñể cắt cầu nối 
sâu bệnh từ ñông xuân sang hè thu. Hơn 
nữa, vụ này cũng chỉ có khoảng vài trăm 
ngàn hecta với sản lượng trên 2 triệu tấn 
thóc. Với ðồng bằng sông Cửu Long, con 
số này không phải là nhiều, chúng ta vẫn có 
thể bù trừ ñược. 

Song song ñó, sẽ cố gắng ñiều chỉnh thời 
vụ vụ hè thu sao cho tránh ñược những 
yếu tố bất lợi về thời tiết, ñảm bảo cho 
việc phơi, sấy diễn ra thuận lợi, góp phần 
nâng cao chất lượng hạt gạo, từ ñó ñẩy 
giá thu mua lên cao. 

( Theo Kinh tế nông thôn) 
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ðảm bảo hiệu quả bền vững của cây 
cao su vùng Tây Bắc 

Việc phát triển cây cao su vùng Tây Bắc 
ñã tác ñộng mạnh mẽ ñến tư duy kinh tế 
của cán bộ và người dân. Cần phải có 
những bước ñi phù hợp ñể ñảm bảo ñược 

hiệu quả bền vững của cây cao su. 

 

Ngày 18/8, tại ðiện Biên, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng 
Ban Chỉ ñạo Tây Bắc ñã chủ trì Hội nghị 
sơ kết chương trình phát triển cây cao su 
các tỉnh vùng Tây Bắc do Ban Chỉ ñạo 

Tây Bắc tổ chức. 

Thay ñổi mạnh mẽ tư duy kinh tế 

Trong những năm vừa qua, chương trình 
phát triển vùng cao su tại các ñịa phương 

vùng Tây Bắc ñã ñược triển khai với tốc 
ñộ khá nhanh và bước ñầu ñạt ñược 

những kết quả khả quan. 

Trước hết, phương thức xây dựng vùng 
chuyên canh tập trung theo hướng hàng 
hoá ñã tác ñộng mạnh mẽ ñến tư duy 
kinh tế trong ñội ngũ cán bộ chỉ ñạo, 
quản lý và ñông ñảo quần chúng nhân 
dân vùng dự án. 

Mặt khác, những kết quả ñạt ñược của 
chương trình trồng cây cao su vùng Tây 
Bắc ñã ñem lại những tiến bộ nhiều mặt 
trong ñời sống xã hội trên các ñịa bàn 
nông thôn vùng dự án. 

Cán bộ cơ sở và nông dân ñược tiếp cận 
phương thức tổ chức sản xuất mới; kết 
cấu hạ tầng ñược ñầu tư thêm; công nhân 
và các hộ tham gia trồng cao su có thu 
nhập ổn ñịnh; thiết chế văn hóa nông 
thôn ñược tăng cường một bước… 

Sau thời gian thí ñiểm từ năm 2007, ba 
năm qua cây cao su ñã ñược triển khai 
trồng ñại trà tại vùng Tây Bắc. Dự kiến 
hết năm 2010, diện tích trồng cây cao su 
của cả vùng Tây Bắc sẽ ñạt khoảng 
42.000 ha trong ñó 7 tỉnh (Sơn La, ðiện 
Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên 
Bái, Phú Thọ) có diện tích cao su trồng 
mới ñạt trên 20.000 ha. 

Nhìn chung, cao su mới trồng sinh 
trưởng khá tốt, các chỉ tiêu chủ yếu ñều 
ñạt và vượt dự kiến, nhiều nơi không 
thua kém các vùng cao su truyền thống ở 
Tây Nguyên và Nam Bộ. 

 

CHÍNH 

SÁCH 
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Qua ñợt rét hại lịch sử cuối năm 2008, 
ñầu năm 2009, một số giống cao su vẫn 

sinh trưởng bình thường. 

 
 

Giải quyết những vấn ñề chắc chắn sẽ 

nảy sinh 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ 
tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng 
những kết quả ñạt ñược trong chương 
trình trồng cây cao su tại các ñịa phương 
vùng Tây Bắc ñang mở ra một hướng 
mới cho tiến trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của các ñịa phương trong vùng. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh 
Trọng cũng lưu ý, lần ñầu tiên tổ chức 
trồng cao su hàng hoá với quy mô lớn ở 
ñịa bàn vùng cao có nhiều ñặc thù về ñiều 
kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, nên chắc 

chắn sẽ có những vấn ñề nới nảy sinh. 

Vì vậy, việc phát triển cây cao su vùng 
Tây Bắc cần phải có những bước ñi phù 
hợp, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh 
nghiệm và ñặc biệt phải ñảm bảo ñược 
hiệu quả bền vững của cây cao su. 

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn 
mạnh, trong thời gian tới, các Bộ, ngành 
chức năng, các ñịa phương có diện tích 
trồng cao su trong vùng Tây Bắc cần tiếp 
tục khẩn trương hoàn thiện việc khảo sát, 
xây dựng, thẩm ñịnh và phê duyệt quy 
hoạch phát triển cây cao su trên ñịa bàn, 
làm căn cứ khoa học và pháp lý cho việc 

tổ chức trồng cao su, ñảm bảo phát triển 
nhanh và hiệu quả bền vững. 

Bên cạnh ñó, tiếp tục nghiên cứu, áp 
dụng các cơ chế, chính sách mới như 
chính sách tín dụng ưu ñãi, hỗ trợ ñào 
tạo nghề trồng cao su, hỗ trợ ño ñạc, hỗ 
trợ doanh nghiệp ñầu tư cơ sở nghiên 
cứu, khảo nghiệm, sản xuất giống cao su, 
hỗ trợ công tác khuyến nông... 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chỉ ñạo Tập ñoàn Công nghiệp Cao 
su và các Viện khoa học về cao su 
nghiên cứu kỹ lưỡng ñể lựa chọn bộ 
giống phù hợp với ñiều kiện thổ nhưỡng, 

thời tiết, khí hậu ở mỗi tiểu vùng. 

Căn cứ tiến ñộ trồng và kiến thiết cơ bản 
các vùng cao su, Tập ñoàn Công nghiệp 
Cao su phối hợp với các ñịa phương chủ 
ñộng quy hoạch và ñầu tư xây dựng các cơ 
sở thu mua, chế biến một cách ñồng bộ. 

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng 
lưu ý, các ñịa phương trong vùng Tây 
Bắc cần hết sức chủ ñộng trong việc tạo 
môi trường thuận lợi nhất ñể thu hút 
nguồn lực của doanh nghiệp, xây dựng 
quan hệ liên kết, hợp tác bền chặt với các 
tổ chức kinh tế và hộ nông dân. 

Bên cạnh ñó, phải vừa phát huy ñộng lực 
của cơ chế kinh tế thị trường, vừa chú ý 
ñúng mức ñến phong tục, tập quán canh 
tác của ñồng bào vùng cao vốn chưa có 
nhiều tác phong công nghiệp và kinh 
nghiệm trong tổ chức sản xuất hàng hóa, 
ñể có giải pháp phù hợp nhằm giúp 



  13 

 

 

ðIỂM TIN BÁO 

chương trình phát triển cây cao su vùng 
Tây Bắc ñạt hiệu quả cao nhất. 

( Theo VGD News)

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG GẠO ðBSCL 

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 5800/VPCP-TH thông báo ý kiến của Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, theo dõi sát diễn biến 
tình hình, có giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 

25/8/2010 về tình hình thị trường gạo ở ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL). 

 

Vừa qua, có nhiều báo 
phản ánh tình hình bất 
thường do tình trạng 
thương nhân thu mua gạo 
với giá cao ñể xuất khẩu 
tiểu ngạch sang Trung 
Quốc, có khả năng gây 
mất cân ñối cung cầu 
nguồn gạo trong nước, 
làm ảnh hưởng ñến an 
ninh lương thực. 

Trước phản ánh trên, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng 
chỉ ñạo Bộ Công Thương 
kiểm tra, theo dõi sát diễn 
biến tình hình, có giải 
pháp xử lý phù hợp. 

Tính ñến thời ñiểm này, 
Việt Nam ñã ký hợp ñồng 
xuất khẩu gạo 6 triệu tấn 
và ñã xuất ñược 4,135 
triệu tấn, so với cùng kỳ 
năm trước giảm 2,5% về 
lượng nhưng giá trị tăng 
3,66% ñạt kim ngạch trên 

2 tỷ USD. 

Như ñã ñưa tin, trong 
cuộc trao ñổi giữa Bộ 
Công Thương với báo chí 
diễn ra ngày 10/8 vừa 
qua, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Nguyễn Thành 
Biên cho biết Việt Nam sẽ 
xuất khẩu 6 triệu tấn gạo 
trong năm 2010 cũng như 

ñảm bảo duy trì an ninh 

lương thực quốc gia. 

Cũng theo Thứ trưởng 
Nguyễn Thành Biên, 
trước thực trạng thiên tai 
gây thiệt hại lớn tại Trung 
Quốc nên nhu cầu thu 
gom lương thực trong ñó 
có mặt hàng gạo từ các 
nguồn trong ñó có Việt 
Nam là có thật. Hiện Bộ 
Công Thương chưa có con 
số chính thức về xuất 
khẩu gạo tiểu ngạch, 
nhưng ông Biên khẳng 
ñịnh không có yếu tố tăng 
giá lúa do thương nhân 
thu gom ñưa sang Trung 
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Quốc. Ở từng thời ñiểm, 
từng ñịa bàn do mật ñộ 
thương nhân thu gom lúa 
gạo tại khu vực ñồng bằng 

sông Cửu Long khá cao  
ñã gây tác ñộng tâm 

lý  ñẩy giá lúa gạo lên. 

 ( Theo Công thương) 

Bình Phước hỗ trợ dân nâng cấp, 
ñào mới giếng nước sạch 

ðể ñạt ñược mục tiêu 85% dân số nông 
thôn trong tỉnh có nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh vào cuối năm 2010, UBND tỉnh Bình 
Phước vừa phê duyệt một số phương án 
hỗ trợ, ñào mới và cải tạo, nâng cấp giếng 
ñào cho một số xã khó khăn về nước sinh 
hoạt trên ñịa bàn tỉnh. 

 

Theo thông tin từ tỉnh Bình Phước, kinh 
phí thực hiện dự án sẽ ñược lấy từ nguồn 
vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn, vốn dân ñối ứng và vốn dân tự làm. 
Trong ñó, Ngân hàng Chính sách xã hội 
sẽ cho các hộ dân vay tín dụng ưu ñãi 
thực hiện. 

ðồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ 
tịch UBND huyện, thị chỉ ñạo Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Giao 
dịch ngân hàng chính sách xã hội và 
UBND các xã tiến hành rà soát lại kế 
hoạch vốn tín dụng nước sạch nông thôn 
ñã giao trong năm 2010 mà chưa giải 
ngân, chuyển cho các hộ dân tham gia 

trong phương án này vay vốn thực hiện 
trong năm 2010. 

ðược biết, do nắng nóng kéo dài trong 
mùa khô hạn từ cuối năm 2009 ñến nay, 
nhiều ñịa phương ở tỉnh Bình Phước ñã 
xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt 
trầm trọng. Tổng số hộ dân thiếu nước 
sinh hoạt là 20.798, chiếm khoảng 10,3% 
số hộ dân toàn tỉnh. Một số khu vực do 
không có nguồn nước, người dân phải 
mua nước vận chuyển bằng xe bồn với 
giá từ 30.000-50.000 ñồng/m3. 

ðồng thời, ở một số khu vực các giếng 
ñào không còn khả năng cấp nước, một 
số hộ dân có ñiều kiện kinh tế ñã thuê 
khoan giếng ñể lấy nước ngầm tầng sâu; 
những nơi khó khăn về kinh tế, người 
dân ñào các hố sâu ở các bàu trũng ñể lấy 
nước cho sinh hoạt và cho gia súc. Nhiều 
nơi giếng khoan cũng không có nước, các 
hộ dân phải mua nước từ các xe bồn ñể 
sử dụng với giá khá cao. 

Tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện hỗ 
trợ kinh phí cho các dân nghèo có hoàn 
cảnh ñặc biệt khó khăn các hộ ñồng bào 
dân tộc thiểu số trong tỉnh ñể nạo vét, cải 
tạo giếng ñào hiện có, ñào mới một số 
giếng ñào ở các khu vực còn thiếu nguồn 
nước ñể giải quyết nước sinh hoạt cho 
người dân. 

Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu 
quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi 
trường tỉnh Bình Phước cho biết, từ ñầu 
năm 2009 ñến tháng 4/2010, tỉnh ñã xây 
dựng hoàn thành 3 công trình cấp nước 
tập trung, 6.268 giếng ñào mới, khoan và 
cải tạo nâng cấp 791 giếng ñào cũ. 
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Bên cạnh ñó, tỉnh ñã cho các hộ dân vay 
vốn từ ngân hàng chính sách ñể ñầu tư 
xây dựng các công trình cấp nước hợp vệ 
sinh, nhà vệ sinh cho các trường học. 

Tính ñến nay, ñã có gần 600.000 người 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 
chiếm trên 81% dân số nông thôn. 

(Theo Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Long An cần xây 

dựng mô hình “xã ñiện tử” 

KTNT- Theo mô hình “ xã ñiện tử”, những chương trình thông tin phục vụ nông 
dân như dạy nghề, học nghề, việc làm, thông tin y tế, thông tin về khuyến nông, 

khuyến ngư sẽ ñược cập nhật thông qua internet.  

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh ñạo chủ chốt tỉnh Long An. 

Tiếp tục chuyến khảo sát công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các 
tỉnh phía Nam, ngày 13/8, Phó Thủ tướng 
Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ ñạo 
quốc gia về CNTT và ðoàn công tác ñã 
kiểm tra, ñánh giá sự sẵn sàng của tỉnh 
Long An trong ứng dụng CNTT vào quản 
lý nhà nước. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Long An Trần Minh Hùng 
cho biết, Long An ñã cơ bản ñáp ứng nhu 

cầu ứng dụng CNTT của cơ quan nhà 
nước của tỉnh. 100% sở, ngành tỉnh ñã 
xây dựng mạng nội bộ tại ñơn vị, 100% 
UBND huyện và thành phố trên ñịa bàn 
tỉnh ñã xây dựng mạng nội bộ kết nối các 
phòng ban, ñơn vị quan trọng. Mạng 
chuyên dụng (WAN) của tỉnh bước ñầu 
ñã hình thành, kết nối 14 huyện, thành 
phố và 15 sở, ngành trọng ñiểm, trong 
năm 2010 sẽ hoàn thành việc ñấu nối với 
các sở, ngành còn lại. 
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 Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, 
bên cạnh những kết quả ñạt ñược thì việc 
ứng dụng CNTT rộng rãi, có hiệu quả 
trong toàn tỉnh so với yêu cầu và vị thế 
của ñịa phương còn rất hạn chế. Nguồn 
vốn ñầu tư cho phát triển và ứng dụng 
CNTT chưa tương xứng với yêu cầu, 

nhiệm vụ và tiến ñộ ñề ra.  

Công nghiệp CNTT (bao gồm công 
nghiệp phần cứng, công nghiệp phần 
mềm, công nghiệp nội dung và dịch vụ) 
trên ñịa bàn tỉnh ở ñiểm xuất phát rất 
thấp, ñầu tư còn nhỏ lẻ và chiếm tỉ trọng 
không ñáng kể trong giá trị sản xuất công 
nghiệp toàn tỉnh. 

Chế ñộ ñãi ngộ,  chính sách thu hút, tiêu 
chuẩn về chức danh ñối với cán bộ chuyên 
trách công nghệ thông tin chưa quy ñịnh 
hoàn chỉnh và thống nhất, chưa tạo ñược 

ñộng lực cống hiến của ñội ngũ này. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ 
tướng Nguyễn Thiện Nhân ñề nghị tỉnh 
Long An cần tập trung vào nhiệm vụ ứng 
dụng CNTT, cần từng bước phổ cập tin 
học hóa và tạo ñiều kiện ñể cán bộ, công 
chức có thể ñủ trình ñộ số hóa hồ sơ, lưu 
trữ và khả năng thực hiện công tác ”một 
cửa” ñiện tử. 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kiểm 
tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 
bộ phận "một cửa" huyện Cần ðước. 

UBND tỉnh cần tăng cường áp dụng hình 
thức họp trực tuyến trong công tác chỉ 
ñạo, ñiều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu số 
theo nhiệm vụ của từng sở, ngành và các 

quận, huyện. 

Phó Thủ tướng gợi ý, trước mắt tỉnh Long 
An cần tập trung ñẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong 5 ngành: Giáo dục và ðào 
tạo, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và ñầu tư, 
Tài nguyên và Môi trường. 

Long An cần gắn việc xây dựng xã văn hóa 
với việc tổ chức xây dựng mô hình “xã ñiện 
tử”, theo ñó những chương trình thông tin 
phục vụ nông dân như dạy nghề, học nghề, 
việc làm, thông tin y tế, thông tin về khuyến 
nông, khuyến ngư sẽ ñược cập nhật thông 
qua internet. Từ ñó sẽ hình thành một thói 
quen mới ñể người nông dân có thể cập 
nhập nhiều thông tin có ích hơn, phục vụ sản 
xuất và ñời sống. 
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Phó Thủ tướng cho rằng, trước mắt Long 
An chưa nên tổ chức xây dựng những khu 
công nghiệp phần mềm tập trung, mà cần 
xây dựng cơ chế chính sách, tạo ñiều kiện 
thuận lợi ñể các tổ chức, cá nhân có ñủ 
ñiều kiện ñược tổ chức ñào tạo kiến thức 
kỹ năng về công nghệ thông tin. 

Tỉnh cần tập trung nguồn lực, ưu tiên cân 
ñối bố trí ngân sách ñầu tư thỏa ñáng cho 
các dự án ứng dụng và phát triển CNTT 
và truyền thông. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân và ñoàn công tác ñã ñến thăm 
UBND xã Tân Lân và UBND huyện Cần 
ðước, là 2 ñịa phương ñiển hình trong 
việc ứng dụng CNTT ñem lại hiệu quả 
trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân và 
doanh nghiệp; thăm và tham khảo cách 
quản lý  sản xuất và kinh doanh có hiệu 
quả thông qua CNTT tại công ty TNHH 
La Vie tỉnh Long An. VGP News 

Tỷ lệ cán bộ công chức (CBCC) ñược 
cấp thư ñiện tử của tỉnh Long An xấp xỉ 
100%.- Hệ thống Hội nghị truyền hình trực 
tuyến của tỉnh ñã hoàn thành, kết nối 14 
huyện, thành phố với Văn phòng UBND 
tỉnh. 

- Cổng Thông tin ñiện tử của tỉnh hiện 
cung cấp nhiều dịch vụ công mức ñộ 1, 2 
phục vụ cho người dân và doanh nghiệp 
phù hợp với yêu cầu cải cách hành 

chính. 

- Sàn giao dịch thương mại ñiện tử của 
tỉnh ñã hoàn thành và ñưa vào hoạt 
ñộng.  

Việt Nam hướng tới phát triển 
nhanh và bền vững 

Tại Hội thảo cấp cao về chính sách 
“Việt Nam: Hướng tới thập niên mới 
và giai ñoạn xa hơn” do Ngân hàng thế 
giới(WB) và Viện Khoa học xã hội VN 
tổ chức diễn ra sáng nay (18/8) tại Hà 
Nội, các chuyên gia ñã khẳng ñịnh, Việt 
Nam cần phải quản lý tăng trưởng 
trong thập kỷ tới ñể phát triển bền 
vững ñồng thời tránh ñược bẫy thu 
nhập trung bình trong gi 

 

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
ñã tới dự và phát biểu tại hội thảo về các 
quan ñiểm phát triển của Việt Nam trong 

giai ñoạn tiếp theo. 

Hiện nay, Việt Nam ñang bước vào giai 
ñoạn gấp rút chuẩn bị Chiến lược phát 
triển kinh tế- xã hội quốc gia  2011- 2020 
với chủ ñề " Tiếp tục ñẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa và phát triển 
nhanh, bền vững". Theo ñó ñến năm 
2020, Việt Nam phấn ñấu cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo hướng hiện 
ñại, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc ñể 
phát triển cao hơn; tốc ñộ tăng GDP bình 
quân 7-8%/năm; ñến năm 2020, GDP 
bình quân ñầu người theo giá thực tế ñạt 
khoảng 3.000- 3.200 USD; thu nhập thực 
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tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với 
năm 2010… 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội thảo 

Thủ tướng cho biết, Chiến lược phát triển 
của Việt Nam dựa trên 5 quan ñiểm lớn 
mà trong ñó vấn ñề phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là quan ñiểm 
xuyên suốt. ðể thực hiện thắng lợi Chiến 
lược phát triển trong giai ñoạn mới, Nhà 
nước cần thực hiện tốt chức năng quản lý 
của mình và giải quyết ñúng ñắn mối 
quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, tạo 
những bước chuyển mới về cải cách hành 
chính ñể tạo ñiều kiện thu hút vốn ñầu tư. 

Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng, 
Việt Nam cần phải cẩn trọng hơn nữa 
trong việc ñịnh hướng tăng trưởng. Việc 
quản lý tăng trưởng sẽ giúp Việt Nam 
tránh ñược “bẫy thu nhập trung bình” mà 
nhiều nước mắc phải. ðiều này có thể 
khiến tăng trưởng kinh tế bị cản trở và 
tăng nguy cơ dẫn ñến những cuộc khủng 
hoảng tài chính trầm trọng hơn. ðây là 
quan ñiểm mà TS. Homis Kharas thuộc 
Viện Nghiên cứu Brookings, Hoa Kỳ ñã 
nêu ra trong hội thảo. 

Theo những số liệu mới nghiên cứu thì 
Việt Nam ñã trở thành quốc gia có thu 
nhập trung bình thấp với thu nhập bình 
quân ñầu người ñã tăng hơn 10 lần. Muốn 
tránh ñược “bẫy thu nhập trung bình”, 
Việt Nam cần phải áp dụng một mô hình 
mới có thể giúp Việt Nam ñạt ñược tiến 
bộ trên phương diện rộng và chiếm lĩnh vị 
trí cao hơn trong chuỗi giá trị về xuất 
khẩu.  

Tại hội thảo, các chuyên gia ñã thống 
nhất, ñể áp dụng ñược mô hình mới này, 
Việt Nam sẽ cần phải tăng cường nguồn 
nhân lực có chất lượng và xây dựng các 
thể chế kinh tế và xã hội hiện ñại. 

(Theo Công thương) 

 
11 trường hợp sẽ ñược hoàn 
thuế xuất, nhập khẩu  
Chính phủ vừa ban hành Nghị ñịnh số 
87/2010/Nð-CP quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. Có 11 trường 
hợp ñược hoàn thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu tại Nghị ñịnh này. 

Trường hợp hoàn thuế bao gồm hàng 
hóa nhập khẩu ñã nộp thuế nhưng còn lưu 
kho, lưu bãi tại cửa khẩu và ñang chịu sự 
giám sát của cơ quan Hải quan, ñược tái 
xuất ra nước ngoài. Tiếp ñến là hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu ñã nộp thuế nhưng 
không xuất, nhập khẩu. Hàng hóa ñã nộp 
thuế xuất khẩu, nhập khẩu nhưng thực tế 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn.  

Hàng hóa nhập khẩu ñể sản xuất hàng 
hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế 
quan nếu ñã nộp thuế nhập khẩu thì ñược 
hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm 
thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế 
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xuất khẩu ñối với hàng hóa có ñủ ñiều 
kiện xác ñịnh là ñược chế biến từ toàn bộ 
nguyên liệu nhập khẩu.  

ðối với hàng hóa ñã xuất khẩu nhưng 
phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì ñược 
xét hoàn thuế xuất khẩu ñã nộp và không 
phải nộp thuế nhập khẩu .  

Bên cạnh ñó, máy móc, thiết bị, dụng 
cụ phương tiện vận chuyển của tổ chức, 
cá nhân ñược phép tạm nhập, tái xuất ñể 
thực hiện các dự án ñầu tư ñã nộp thuế 
nhập khẩu khi tái xuất ra khỏi Việt Nam 

hoặc xuất vào khu phi thuế quan ñược 
hoàn lại thuế nhập khẩu.  

Hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua 
ñường dịch vụ, bưu chính chuyển phát 
nhanh quốc tế; hàng hóa xuất, nhập khẩu 
ñã nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu sau ñó 
ñược miễn, giảm thuế theo quyết ñịnh của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng 
ñược hoàn thuế.  
Nghị ñịnh còn nêu rõ có 20 trường hợp 
ñược miễn thuế, hai trường hợp ñược xét 
miễn thuế. ( Theo Công thương).

 

 

 

Việt Nam- EU ñàm phán thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng, buôn bán gỗ 

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ñã ñồng ý khởi 
ñộng ñàm phán chính thức Thỏa thuận ñối tác tự nguyện song phương về tăng 

cường thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT). 

 

Sản phẩm gỗ xuất khẩu vào EU phải có nguồn gốc khai thác hợp pháp 

Tại cuộc họp trù bị cho VPA ñầu tiên, 
ngày 16/8, hai bên ñã thống nhất tổ chức 
vòng ñàm phán ñầu tiên vào cuối tháng 

11/2010 tại Hà Nội, với hy vọng phiên 
ñàm phán cuối cùng sẽ hoàn tất vào cuối 
năm 2012 bằng việc ký kết VPA. 

 

GIAO 
THƯƠNG 
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Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, mục ñích của việc ñàm phán giữa 
Việt Nam và EU nhằm ñạt ñược một 
thỏa thuận hợp tác tạo ñiều kiện cho các 
doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam mở 
rộng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào 
thị trường EU và tăng khả năng thích 
ứng của họ với yêu cầu của thị trường 
EU về tính hợp pháp của gỗ. 

Việc áp dụng VPA FLEGT nhằm xây 
dựng hệ thống kiểm soát và cấp phép ở 
các nước sản xuất gỗ và chế biến gỗ ñể 
ñảm bảo rằng ,chỉ những sản phẩm gỗ có 
nguồn gốc khai thác hợp pháp mới ñược 
nhập khẩu vào thị trường EU. 

Việc ñồng ý khởi ñộng ñàm phán chính 
thức là một phần của công tác chuẩn bị, 
EU và Việt Nam cũng thảo luận một số 
sáng kiến về nâng cao năng lực và các 
hoạt ñộng phụ trợ ñể cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cho Việt Nam. 

Tại cuộc họp trù bị, ông Hans 
Farnhammer, ðại biện lâm thời, phái 
ñoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam hy 
vọng “việc ký kết Thỏa thuận ñối tác tự 
nguyện FLEGT sẽ tiếp tục củng cố hơn 
nữa vụ trí của gỗ và sản phẩm gỗ của 
Việt Nam tại thị trường EU”. 

"Những vòng ñàm phán sắp tới sẽ cho 
thấy sự cam kết của Việt Nam trong việc 
ñáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng 
châu Âu cũng như chống lại biến ñổi khí 
hậu”- ông Hans Farnhammer nói. 

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn Hứa ðức Nhị 

cho rằng: “ðây là bước ñi ñầu tiên ñể 
ñảm bảo việc xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ từ Việt Nam sang EU sẽ không bị 
gián ñọan trong những năm tới”. 

Trong tương lai xa, Thứ trưởng Nhị cho 
biết: “Thỏa thuận ñối tác tự nguyện sẽ 
tạo ra sự chắc chắn về mặt luật pháp và 
các ñảm bảo về mặt lợi nhuận cho các 
nhà xuất khẩu, các nhà nhập khẩu và các 
nhà ñầu tư trong ngành gỗ sẵn sàng giao 
thương với EU”. 

Năm 2003, Nghị Viện châu Âu, Hội 
ðồng và Ủy ban châu Âu ñã thông qua 
Kế hoạch hành ñộng EU về tăng cường 
thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và 
Buôn bán gỗ (FLEGT) của Liên minh 
châu Âu ñể giải quyết vấn ñề khai thác 
gỗ bất hợp pháp và các hoạt ñộng buôn 
bán liên quan. 

Mục ñích của kế hoạch này là ñể phát 
triển một tập hợp các biện pháp cung cầu 
tổng hợp. ñể chống lại việc khai thác gỗ 
bất hợp pháp và các hoạt ñộng buôn bán 
liên quan. FLEGT sẽ có hiệu lực từ tháng 
1 năm 2012. 

Trọng tâm của Kế hoạch hành ñộng là 
những Thỏa thuận ñối tác tự nguyện với 
các nước sản xuất gỗ có mong muốn loại 
bỏ gỗ bất hợp pháp trong thương mại với 
EU. 

Ý tưởng của những thỏa thuận song 
phương này là ñể cho phép việc xác ñịnh 
nguồn gốc gỗ ñược khai thác hợp pháp 
từ những nước liên quan thông qua việc 
ban hành một chứng chỉ FLEGT và chỉ 
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những sản phẩm có chứng chỉ FLEGT 
mới ñược phép vào thị trường EU. 

Những thỏa thuận này có nghĩa là tất cả 
các sản phẩm quy ñịnh trong thỏa thuận 
có thể ñược xem là ñược khai thác hợp 
pháp. 

Cho ñến nay, EU ñã ký Thỏa thuận ñối 
tác tự nguyện FLEGT với ba nước châu 
Phi và ñang ñàm phán với một số các 

nước khác trong ñó có Ma-lai-xi-a và In-
ñô-nê-xi-a trong khu vực châu Á. 

Hiện tại, Việt Nam là một nhà cung cấp 
chính ñồ gỗ nội thất trên thế giới còn EU 
là thị trường lớn thứ hai của các sản 
phẩm gỗ Việt Nam. Theo Công thương

Campuchia ñặt mục tiêu xuất 
khẩu gạo thứ 3 thế giới 

Chính phủ Campuchia vừa thông báo 
mục tiêu ñưa Campuchia trở thành 
một trong những nước xuất khẩu gạo 
chủ chốt trên thị trường thế giới vào 

năm 2015. 

 

Nông dân Campuchia ñang thu hoạch lúa 

Phát biểu khai mạc buổi lễ công bố chính 
sách khuyến khích sản xuất lúa và xuất 
khẩu gạo vừa diễn ra tại Phnom Penh, 
Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng 

chính phủ nước này ñã ấn ñịnh 2015 là 
năm hiện thực hóa mục tiêu trở thành 
một trong những nước dự trữ và xuất 
khẩu gạo hàng ñầu thế giới. 

Theo ông Hun Sen, ñể ñạt ñược mục tiêu 
này, trước hết Campuchia phải ñạt thặng 
dư lương thực trên 4 triệu tấn gạo, trong 
ñó có ít nhất 1 triệu tấn gạo dành cho 
xuất khẩu. Cùng thời gian này, 
Campuchia cần ñáp ứng tiêu chuẩn quốc 
tế về gạo. 

Ông Hun Sen cho biết thế giới cần 
khoảng 31 triệu tấn gạo năm nay và hiện 
Thái Lan, Việt Nam là hai nước xuất 
khẩu gạo lớn nhất. Campuchia hy vọng 
trong tương lai nước này sẽ cùng với 
Myanmar vươn lên vị trí thứ ba và thứ tư 
trong bảng xếp hạng. 

ðể thúc ñẩy phát triển sản xuất lúa gạo, 
Chính phủ Campuchia sẽ bảo lãnh 50% 
rủi ro cho các ngân hàng thương mại làm 
nhiệm vụ cho vay vốn ñể sản xuất, chế 
biến và dự trữ gạo, vì các nhà cho vay 
này luôn phàn nàn về rủi ro cao khi tham 
gia cấp vốn trong lĩnh vực nông nghiệp - 
lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố 
thời tiết. 

Thống kê cho thấy năm 2008, 
Campuchia chỉ ñạt sản lượng 2,6 tấn 
thóc/ha, thấp hơn các mức tương ứng 2,8 
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tấn/ha ở Thái Lan, 3,5 tấn/ha ở Lào và 
4,9 tấn/ha ở Việt Nam mà nguyên nhân 
là do thiếu nước tưới cho cây lúa. Hiện 
khoảng 80% trong tổng số 14 triệu dân 
Campuchia làm nghề nông. Năm ngoái, 
nước này sản xuất ñược hơn 7 triệu tấn 
thóc. 

Các nhà quản lý và quan sát nhận ñịnh 
giá thóc gạo có thể sẽ tăng lên trong các 
tháng còn lại của năm nay, nhờ nhu cầu 

phục vụ nhiều lễ hội trong dịp cuối năm 
và số ñơn ñặt hàng gia tăng. 

Các yếu tố khác hỗ trợ ñà tăng giá lương 
thực bao gồm việc Ấn ðộ tiếp tục thực 
hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng do lo 
ngại hạn hán lan rộng. Trung Quốc  - 
nước sản xuất và tiêu thụ gạo nhiều nhất 
thế giới - sẽ mua tới 1,5 triệu tấn lương 
thực do sản lượng trong nước sụt giảm. 

( Theo Chinhphu.vn)

 

Giá vàng và giá USD tăng vọt 

Trước quyết ñịnh tăng tỷ giá liên ngân 
hàng lên 18.932 VND/USD của Ngân 
hàng Nhà nước hôm 17-8, sáng nay, 19-
8, giá USD niêm yết tại Ngân hàng 
VietcomeBank ñã tiếp tục ñược ñiều 
chỉnh tăng. So với giá mua vào và 
chuyển khoản ngày hôm qua giá 
VND/USD ñã tăng thêm 130 VND/USD 
lên mức tương ứng là 19.425 VND/USD 
và 19.430 VND/USD. So với hôm ñầu 
tuần, 16-8, giá VND/USD mua vào và 
chuyển khoản ñã tăng thêm tương ứng là 
327 và 332 VND/USD. ðặc biệt, giá giá 
bán ra tăng 150 VDN/USD so với giá 
hôm qua và tăng 360 VND/USD so với 
giá ñầu tuần lên 19.460 VND/USD. ðây 
mức giá cao nhất từ trước ñến nay của 
VND so với giá USD. 

* Việc giá USD tăng giá cũng phần nào 
tác ñộng ñến việc tăng giá của vàng. Giá 
vàng trong nước sáng nay cũng ñã tăng 
thêm 220.000 ñồng/lượng so với giá cuối 
ngày qua. 

 

Biểu ñồ giá vàng trong nước. Nguồn: SJC 

Cụ thể, chốt giá sáng nay, 19-8, tại thành 
phố Hồ Chí Minh giá vàng SJC của 
Công ty Vàng bạc ðá quý Sài Gòn, có 
giá 28,720 triệu ñồng/lượng (mua vào) 
và 28,760 triệu ñồng/lượng (bán ra); giá 
vàng SBJ của Ngân hàng Sacombank là 
28,730 triệu ñồng/lượng (mua vào) và 
28,740 triệu ñồng/lượng (bán ra). Tại Hà 
Nội, giá vàng Rồng Thăng Long ở mức 
28,67triệu ñồng/lượng (mua vào) và 
28,74triệu ñồng/lượng (bán ra). 

Tính từ ñầu tuần, 16-8 ñến nay, giá vàng 
ñã tăng 470.000 ñồng/lượng. 
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Biểu ñồ giá vàng thế giới. Nguồn: Kitco 

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên 
giao dịch hôm qua, giá vàng giao tháng 
12-2010 tại thị trường New York tăng 

3,1 USD/ounce (tương ñương 0,3%), lên 
mức 1.231,4 USD/ounce. Trong phiên 
giao dịch, ñã có lúc giá vàng giảm 
khoảng 0,8%, khi ñồng USD tăng giá so 
với ñồng Euro. 

Lúc 11 giờ 30 sáng nay, giá vàng giao 
ngay trên sàn Hồng Công (Trung Quốc) 
ñang ở mức 1.229,5 USD/ounce tăng 0,2 
USD/ounce so với phiền liền trước. 

(Theo SGGP)

 


