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30 hộ dân yêu cầu Công 
ty đường Quảng Ngãi bồi 
thường 

 
Cá chết trên sông Trà Khúc 

(LĐ) -  Ngày 24.8, 30 hộ dân ở xã Tịnh Long, 

huyện Sơn Tịnh - đại diện cho hơn 100 hộ 

dân ở đây, đã ký đơn gửi UBND tỉnh và các 

cơ quan liên quan, yêu cầu Cty đường 

Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại do nhà máy 

cồn rượu của công ty này xả chất thải ra 

sông Trà Khúc làm cá, vịt, tôm chết hàng 

loạt trong các ngày 3-5.5.2010. 

Theo thống kê của huyện Sơn Tịnh và TP. 

Quảng Ngãi, tổng thiệt hại của những hộ dân 

do nhà máy cồn rượu xả thải gây ô nhiễm 

môi trường trên sông Trà Khúc là gần 4 tỉ 

đồng. 

 
 

T.Đ 

Tháng 9 sẽ có nhiều 
mặt hàng tăng giá 
 
(LĐO) - Theo dự báo của Cục Quản lý giá, 

tháng 9 sẽ có nhiều mặt hàng tăng giá. Các 

mặt hàng chịu nhiều áp lực tăng giá là: các 

mặt hàng phôi thép, phân bón, nguyên liệu 

sản xuất thuốc...trên thị trường thế giới đang 

có xu hướng tăng. 

 
 

Tháng 9 là mùa mưa bão,  dịch heo tai xanh 

vẫn lan rộng sẽ tác động đến giá lương thực, 

hàng hóa sinh hoạt. Mặt hàng lúa, gạo  các 

doanh nghiệp VN đang tiếp tục mua tạm trữ 

1 triệu tấn  gạo. Dịp Tết Trung thu, Quốc 

khánh các mặt hàng bánh, kẹo, dịch vụ du 

lịch cũng sẽ tăng giá mạnh. Xăng dầu, 

đường, xi măng sẽ không có biến động lớn 

do giá dầu thế giới có xu hướng giảm, nguồn 

cung đường, xi măng trong nước khá lớn; 

giá thuốc cũng sẽ tương đối ổn định... 
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Nghệ An: Mất trắng 30.000ha lúa và hoa màu 
"Ngay bây giờ tôi chưa thể nói được số thiệt hại là bao 

nhiêu, nhưng chắc chắn hàng ngàn hécta lúa màu của các 

huyện đồng bằng đang chuẩn bị thu hoạch coi như mất 

trắng" - ông Nguyễn Đình Chi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghệ An - chia sẻ vào cuối buổi chiều 24.8. 

Bão số 3 chính thức đổ bộ vào Nghệ An, mà tâm bão là 

huyện Quỳnh Lưu lúc 15 giờ chiều. 

 

Cây xanh bị bão quật đổ. 

Bắt đầu từ trưa ngày 24.8, toàn tỉnh Nghệ An cũng như một 

số tỉnh lân cận đã xuất hiện mưa rất to. Lượng mưa đo được 

ở TP.Vinh là 174mm, Hà Tĩnh cũng ở mức tương tự. Riêng 

vùng tâm bão đi qua - huyện Quỳnh Lưu, lượng mưa ở mức 

trung bình, 34mm. Từ sáng 24.8, UBND tỉnh đã họp phiên 

khẩn cấp để đưa ra phương án tối ưu chống bão. Theo đó, 

4.482 tàu thuyền với gần 23.000 ngư dân đã về trú bão an 

toàn. 4 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò đã 

di dời 1.817 hộ dân với 9.210 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy 

hiểm. Cũng trong sáng 24, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Đào 

Xuân Học đã có mặt tại huyện Quỳnh Lưu lập ban tiền 

phương trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số  

3. Từ 3 giờ chiều, gió bắt đầu mạnh dần, cây cối đổ ngã la 

liệt. Toàn tỉnh mất điện. 

Một cháu bé 9 tuổi ở xã An 

Hoà, Quỳnh Lưu, khi theo 

bố đi kiểm tra tàu bị sóng 

biển cuốn mất tích. Tàu 

Trung Hòa 36 tải trọng 1.000 

tấn gặp nạn ngoài khơi vùng 

biển Cửa Lò. Toàn bộ mái 

tôn nhà trụ sở UBND huyện 

Quỳnh Lưu bị tốc hoàn toàn. 

Có 600 nhà dân bị đổ sập, 

tốc mái, 2 tàu đánh cá bị 

chìm. Riêng lúa và hoa màu 

coi như không còn gì để thu 

hoạch. Ở huyện Diễn Châu, 

một tàu đánh cá của ngư 

dân xã Diễn Bích cũng đã bị 

chìm, một người bị thương. 

Tại huyện Nghi Lộc, hai 

người dân ở xã Nghi Thiết 

và Nghi Tiến bị thương. 

Nhiều hồ đập của huyện này 

đang trong tình trạng xuống 

cấp và nay đang run run... 

đón bão. 

Như vậy, tính đến 20 giờ 

ngày 24.8, toàn tỉnh có 3 

người bị thương, hàng ngàn 

ngôi nhà bị sập, tốc mái, cây 

cối, cột điện đổ gãy nhiều, 

lúa mùa và hoa màu có khả 

năng mất trắng đến hơn 

30.000 hécta. TTXVN 
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Giải ngân FDI tiếp tục là điểm sáng 
  

 
Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu 
về thu hút vốn FDI trong 8 tháng đầu năm 2010. 

 
Giải ngân vốn FDI đang tiếp tục là nguồn bù 

đắp quan trọng cho thâm hụt thương mại 

của Việt Nam. 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài 

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 8 đã 

có thêm 125 dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, với tổng số 

vốn đăng ký đạt 2,477 tỷ USD. 

Với thay đổi lớn này, tổng số dự án đăng ký 

cấp mới tính đến 20/8 đã đạt con số 658 với 

trị giá 10,79 tỷ USD, giảm khoảng 10% về số 

dự án nhưng tăng 41% về vốn đăng ký so 

với cùng kỳ năm 2009. 

Tuy nhiên, vốn tăng thêm vẫn “chảy” chậm. 

Cụ thể, trong tháng báo cáo chỉ có thêm 6 

dự án đăng ký tăng vốn với tổng lượng vốn 

tăng thêm đạt 72 triệu USD. 

Tính đến 20/8, mới có 143 dự án FDI tăng 

vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 787 

triệu USD, chỉ bằng 53,4% về số dự án và 

14,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. 

Như vậy, tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt  
 

 Nam từ đầu năm đã đạt 11,577 tỷ USD sau 

 8 tháng, giảm 12,3% so với cùng kỳ và hiện 

bằng 1/2 so với mục tiêu thu hút 22-25 tỷ 

USD vốn FDI đặt ra cho năm nay. Tuy nhiên, 

giải ngân vốn FDI đã tăng thêm 850 triệu 

USD trong tháng này, đưa tổng số vốn FDI 

thực hiện đến thời điểm này lên con số 7,25 

tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. 

Với kết quả này, giải ngân vốn FDI đang tiếp 

tục là nguồn bù đắp quan trọng cho thâm hụt 

thương mại của Việt Nam (tính đến tháng 8 

đã vượt 8 tỷ USD). Về kết quả sản xuất kinh 

doanh của khu doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu của khối FDI 

đạt 23,964 tỷ USD trong 8 tháng qua và tăng 

26,6% so với cùng kỳ năm 2009. Nếu không 

kể dầu thô, khối này xuất khẩu đạt 20,651 tỷ 

USD kim ngạch và tăng tới 39,9%. 

Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, các doanh 

nghiệp FDI đã nhập khẩu đạt 22,37 tỷ USD 

kim ngạch, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Sự phục hồi sản xuất của khối FDI là 

động lực chính thay đổi cơ cấu thu hút vốn 

FDI trong 8 tháng qua. Lĩnh vực công nghiệp 

chế biên, chế tạo đã thu hút được 3,66 tỷ 

USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, 

chiếm tỷ trọng lớn nhất với 31,6%. 

Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối 

điện, khí, nước và điều hòa nhiệt độ với tổng 

vốn thu hút đạt 2,94 tỷ USD, chiếm 25,4%.  

(VNEconomy) 
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 Lãi suất USD “đu” theo tỉ giá 
Lãi suất tiết kiệm USD đang tăng lên, thị 

trường có thể xuất hiện cuộc đua huy 

động vốn bằng ngoại tệ 
Sau khi tỉ giá USD/VNĐ liên ngân hàng (NH) 

tăng thêm  2,1%, tỉ giá ngoại tệ tại các NH 

tăng hết biên độ cho phép 3%, cán mức 

19.500 đồng/USD, lập tức lãi suất USD của 

một số NH bắt đầu tăng theo tỉ giá.  

Giữ chân khách hàng  

Theo các chuyên gia tài chính, tỉ giá 

USD/VNĐ tăng đồng nghĩa USD tăng giá  sẽ 

làm cho lãi suất USD đi lên. Điều này được 

thể hiện ngay trong ngày đầu tiên (18-8) áp 

dụng tỉ giá mới, NH Xuất nhập khẩu Việt 

Nam (Eximbank) tăng lãi suất huy động USD 

kỳ hạn 3 tháng lên 4,15%/năm, 6 tháng: 

4,22%/năm, 12 tháng: 4,25%/năm.  

Lãi suất USD thường đi lên sau khi tỉ giá 

tăng. Ảnh: HỒNG THÚY 

Nếu cộng thêm 0,2% lãi suất thưởng thì lãi 

suất tiền gửi USD cao nhất tại Eximbank lên 

đến 4,45%/năm. NH Á Châu (ACB) cũng 

tăng lãi suất tiết kiệm USD thêm 0,15%- 

0,2%/năm đối với các kỳ hạn dưới 9 tháng, 

nâng mức lãi suất huy động ngoại tệ cao 

nhất của ACB lên 4,4%/năm.  

Trước đó, HDBank đã đẩy lãi suất tiết kiệm 

ngoại tệ lên 5%/năm đối với các kỳ hạn trên 

12 tháng. Một số ngân hàng cổ phần khác 

cũng có kế hoạch tăng lãi suất tiết kiệm USD 

để thu hút cung ngoại tệ kiều hối, du lịch..., 

góp phần giảm bớt căng thẳng cung - cầu 

ngoại tệ.  

Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết tỉ giá 

tăng có lợi cho người giữ USD, buộc NH 

phải tăng lãi suất tiết kiệm USD để giữ chân 

khách hàng, bởi khi tỉ giá USD tăng mạnh 

khách hàng có thể rút tiết kiệm USD chuyển 

sang VNĐ. Trong khi đó, một bộ phận dân 

cư  kỳ vọng tỉ giá tăng thêm trong thời gian 

tới cũng tranh thủ gửi NH theo kỳ hạn 6 - 9 

tháng vừa để cất giữ vừa hưởng được lãi 

suất cao.  

Núp bóng kiều hối?  

Tuy nhiên, nhiều ý kiến  cho rằng lãi suất 

ngoại tệ hiện không bị ràng buộc bởi bất cứ 

quy định nào nên NH đẩy lãi suất USD lên 

để tăng thêm nguồn vốn. Tổng giám đốc một 

NH tại TPHCM cho biết thời gian gần đây thị 

trường ngoại tệ nở rộ  hiện tượng chuyển 

tiền núp bóng kiều hối với mức phí 0,5%.  

Lãnh đạo của nhiều NH khác còn cho rằng 

sẽ có một lượng ngoại tệ không nhỏ từ nước 

ngoài chảy vào  tiết kiệm. Với mức lãi suất 

tiết kiệm USD phổ biến 4,5%-5%/năm, gấp  
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đôi lãi suất tại một số quốc gia châu Âu - Mỹ, 

người ở  nước ngoài có thể không cần làm 

ăn gì, chỉ chuyển USD về nước cho người 

thân gửi tiết kiệm để sinh lời.  

Theo các NH, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ 

sẽ nhích dần trong những tháng còn lại của 

năm 2010 sau khi lãi suất đầu vào USD 

được đẩy lên. Vì vậy, trong thời gian tới, 

khoảng cách lãi suất VNĐ và USD không 

còn chênh lệch lớn. Doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu sẽ không tập trung vay ngoại tệ, 

chuyển sang vay VNĐ. 

 
Hải Nam 

 

 

Ứng phó Thông tư 13 
Theo các chuyên gia tài chính, thời 
hạn (1-10-2010) áp dụng Thông tư 
13 về tỉ lệ an toàn vốn  đang tới gần 
nên các  NH tăng lãi suất huy động 
ngoại tệ, bởi sau khi thông tư này 
có hiệu lực, các khoản tiền gửi 
USD không kỳ hạn sẽ bị loại ra, 
nguồn vốn ngoại tệ của NH chỉ còn 
lại khoảng 50%. Để bảo đảm tỉ lệ 
an toàn vốn theo quy định, đủ 
nguồn vốn cho vay, có thể các NH 
sẽ bước vào cuộc đua huy động tiền 
gửi bằng ngoại tệ. 

 

Khai mạc Hội nghị bộ 
trưởng kinh tế ASEAN 
lần 42 
Ngày 25/8, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị 

Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 42, Hội 

nghị Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 4 và 

các hội nghị liên quan đã được khai mạc. 

Hội nghị với sự tham dự của Tổng thư ký 

ASEAN Surin Pitsuwan, Bộ trưởng Kinh tế 

10 nước ASEAN và các đối tác là Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Ấn Độ, 

Nga, Australia và New Zealand.  

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ năm 2010 là năm 

bản lề của tiến trình hướng tới mục tiêu hình 

thành Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về 

chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, 

trong đó Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang có 

những tiến triển quan trọng. 

Những cam kết hội nhập, các chương trình 

hợp tác kinh tế cốt lõi của Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN (AEC) đang từng bước đi vào cuộc 

sống. Một thị trường chung, một không gian 

kinh tế thống nhất đang hình thành dựa trên 

sự hài hòa cao độ về các quy tắc thương 

mại trong nước và khả năng điều phối chính 

sách vĩ mô giữa các thành viên ASEAN. Việc 

xây dựng AEC đã thể hiện rõ nhất cam kết 

mạnh mẽ và nhất quán của ASEAN về các 

mục tiêu hội nhập kinh tế khu vực từ trước 

đến nay. (TTXVN) 
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Phát triển giao thông nông thôn: 

 Tìm lời giải cho bài toán vốn 
KTĐT - Với mục tiêu đưa nông thôn gần với 

thành thị hơn, từ nhiều năm qua, thành phố 

đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng 

các tuyến đường giao thông nông thôn, 

nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 

cũng như tạo sự thông thương để phát triển 

kinh tế các huyện ngoại thành. Tuy nhiên, dù 

đã được ưu tiên về vốn, nhưng so với nhu 

cầu thực tế của từng địa phương thì nguồn 

vốn dành cho phát triển giao thông vẫn chưa 

đáp ứng đủ. 

Mỗi năm đầu tư hơn 500 tỷ đồng 
Theo báo cáo của Sở GTVT, để phát triển 

giao thông cho toàn thành phố Hà Nội, hàng 

năm, ngân sách thành phố đã dành cho 

khoảng 3.200 tỷ đồng nhằm xây dựng mới, 

nâng cấp các tuyến đường. Trong đó vốn 

dành cho giao thông ngoại thành khoảng từ 

500 - 800 tỷ đồng/năm. Điều đó chứng tỏ 

thành phố rất quan tâm và xác định phát 

triển giao thông ngoại thành có ý nghĩa rất 

quan trọng và tác động trực tiếp đến vấn đề 

nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Hàng 

loạt các chương trình ưu tiên cho giao thông 

ngoại thành đã và đang được triển khai như 

hỗ trợ kinh phí từ ngân sách ưu tiên đầu tư 

một số tuyến giao thông trên địa bàn các 

huyện, thị xã. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 

chưa đáp ứng được nhu cầu đối với khu vực 

này.  

Ông Trần Gia Hưng - Phó Chủ tịch huyện 

Ứng Hòa cho biết, năm nay huyện đã thực 

hiện 30 dự án đầu tư hạ tầng giao thông với 

tổng mức đầu tư 401.251 triệu đồng, trong 

đó, có 17 dự án chuyển tiếp, với tổng mức 

đầu tư 209.678 triệu đồng. Ngoài ra, huyện 

cũng triển khai 10 dự án đầu tư hạ tầng 

nông thôn với tổng mức đầu tư 191.573 triệu 

đồng. Song, do xuất phát điểm ở mức thấp, 

việc đầu tư từ những năm trước chưa tập 

trung, nguồn vốn đầu tư còn dàn trải, nên 

nhiều dự án chưa đáp ứng tiến độ đề ra và 

chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại của nhân 

dân cũng như phục vụ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế của địa phương. 

Còn ông Đàm Văn Thông - Phó Chủ tịch 

UBND huyện Hoài Đức cho biết, quá trình 

triển khai các dự án giao thông tại địa bàn 

huyện đang gặp một số những khó khăn, bất 

cập. Cụ thể, các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn 

như đường Láng - Hoà Lạc, tại km13 đoạn 

từ đê Đáy (Song Phương) đi Vân Côn nối 

đồng bộ với cầu vượt dài khoảng 2,5km vẫn 

chưa được đầu tư. 

Vẫn thiếu vốn 
Thực tế hiện nay cho thấy, tại hầu hết các 

huyện, số lượng dự án làm đường, xây cầu, 

cải tạo giao thông trên địa bàn chưa nhiều, 

trong khi đường cũ, cầu cũ thì chật hẹp, 

xuống cấp và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an  
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 toàn giao thông. Có huyện dù đã được 

Trung ương và TP quan tâm đầu tư, nhưng 

tiến độ triển khai dự án chậm, ảnh hưởng tới 

sinh hoạt của người dân. Trong đó khó khăn 

lớn nhất vẫn là nguồn vốn đầu tư. Thống kê 

cho thấy, tại mỗi huyện ngoại thành đều có 

hàng chục dự án xây cầu, làm đường đang 

được triển khai, nhưng không ít dự án bị 

chậm tiến độ vì khó khăn về vốn. 

Ông Hoàng Sen - Chủ tịch UBND huyện 

Quốc Oai cho biết, kể từ khi hợp nhất đến 

nay, trên địa bàn huyện triển khai 44 công 

trình giao thông, với tổng mức đầu tư được 

duyệt là trên 589 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so 

với tổng kinh phí đầu tư cho giao thông của 

huyện giai đoạn năm 2005 - 2008. Tuy 

nhiên, do thay đổi cơ chế, chính sách về 

GPMB và trượt giá nên tại một số dự án 

trọng điểm, kinh phí đầu tư đội lên khá lớn, 

gây khó khăn cho huyện và nhà thầu. 

Ông Hoàng Sen lấy dẫn chứng, tại dự án 

xây dựng đường tỉnh 421B, tổng dự toán 

được duyệt ban đầu là 116 tỷ, nhưng sau đội 

lên 191 tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí cho 

khâu GPMB đã phát sinh thêm 55 tỷ đồng. 

Hay như dự án xây dựng đường trục chính 

Bắc Nam đô thị Quốc Oai, dự toán GPMB bị 

đội lên thêm 114 tỷ đồng, huyện phải báo 

cáo TP cấp thêm kinh phí. 

Còn tại huyện Mỹ Đức, cũng do khó khăn về 

vốn đầu tư nên nhiều dự án hiện mới chỉ 

hoàn thành được 20 - 50% khối lượng công 

việc. Để bảo đảm tiến độ thi công, huyện đã 

báo cáo TP bổ sung trên 195,7 tỷ đồng để 

 
hỗ trợ phần kinh phí xây lắp và đền bù 

GPMB cho 10 dự án giao thông. 

Thành phố tháo gỡ khó khăn 
Khi trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP Hà 

Nội - Nguyễn Văn Khôi về vấn đề thiếu vốn 

cho các dự án giao thông ngoại thành, Phó 

Chủ tịch cho biết đã nhận được các đề xuất 

của các huyện về bổ sung kinh phí và đã 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

xem xét bố trí sớm. Ngoài ra, thành phố 

cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở 

GTVT phối hợp chặt chẽ với các huyện khẩn 

trương hoàn thành công tác xây dựng, lập 

quy hoạch giao thông, làm cơ sở triển khai 

các dự án sau này theo hướng đồng bộ, 

hiện đại và phát huy hiệu quả. 

Để giải quyết bài toán vốn cho các dự án 

giao thông nông thôn, ông Vũ Tuấn Định - 

Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho 

rằng, các huyện có thể tính tới việc kêu gọi 

xã hội hóa. Bên cạnh sự hỗ trợ đầu tư của 

thành phố, phương án khả dĩ nhất hiện nay 

là các huyện chủ động tìm các khu đất phù 

hợp tổ chức đấu giá. Nguồn kinh phí thu 

được từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ đem 

tái đầu tư cho các dự án xây dựng điện, 

đường, trường, trạm. (Kinh tế đô thị) 
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Xuất khẩu gỗ trái Luật Lacey có thể bị phạt 
đến 500.000 USD 
Theo lộ trình thực hiện đạo 
luật Lacey - đạo luật 
nghiêm cấm nhập khẩu, 
bán hoặc kinh doanh gỗ và 
sản phẩm gỗ có nguồn gốc 
bất hợp pháp vào Hoa Kỳ -  
từ tháng 9/2010 các công 
ty nhập khẩu lâm sản tại 

Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các 
công ty cung cấp đảm bảo 
rằng sản phẩm của họ 
được sản xuất từ gỗ có 
nguồn gốc hợp pháp. 
Ngày 23/8, tại Hà Nội, Mạng 

lưới kinh doanh lâm sản toàn 

cầu (GFTN), Mạng lưới kiểm 

soát buôn bán động thực vật 

hoang dã (TRAFFIC), Cơ 

quan Phát triển quốc tế Hoa 

Kỳ (USAID) tổ chức một 

chuỗi các cuộc hội thảo với 

các công ty cung cấp lâm 

sản ở Việt Nam để thảo luận 

các biện pháp chống buôn 

bán gỗ có nguồn gốc bất 

hợp pháp. 

TS. Hà Công Tuấn, Phó tổng 

cục trưởng Tổng cục Lâm 

nghiệp cho biết, Việt Nam đã 

có tên trong 5 quốc gia hàng 

đầu trên thế giới về tăng diện  

tích rừng, 10 nước hàng đầu 

về xuất khẩu đồ gỗ trên thế 

giới. Hàng loạt các thay đổi 

về luật pháp, thể chế, chính 

sách phát triển lâm nghiệp 

của Việt Nam ngày càng phù 

hợp với thông lệ quốc tế. 

Ông Francis Donovan, Giám 

đốc USAID ở Việt Nam nhận 

định, Việt Nam là một trung 

tâm sản xuất đồ gỗ lớn và vì 

thế đóng vai trò quan trọng 

trong dòng lưu chuyển lâm 

sản trên thế giới. Hợp tác 

trong công tác đấu tranh 

chống lại khai thác gỗ trái 

phép sẽ giúp các doanh 

nghiệp sản xuất của Việt 

Nam có thể tiếp cận thị 

trường bằng cách tăng cung 

cấp lâm sản hợp pháp. Hoa 

Kỳ cam kết hợp tác với các 

công ty sản xuất ở Việt Nam 

trong việc cung cấp sản 

phẩm hợp pháp và bền vững 

để đáp ứng tiêu chuẩn của 

thị trường quốc tế. 

Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó 

chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế 

biến gỗ Tp.HCM cho biết,  

năm 1997 Chính phủ đã cấm 

xuất khẩu gỗ, nhưng chỉ sau 

đó vài năm lại mở cửa cho 

xuất khẩu gỗ và đề ra chiến 

lược đưa chế biến gỗ thành 

một ngành nghề hàng hóa 

xuất khẩu mũi nhọn.

 

Chỉ hơn 10 năm hình thành 

và phát triển một ngành kỹ 

nghệ đồ gỗ, theo số liệu của 

tổ chức FSC (Hội đồng quản 

trị rừng thế giới), đến nay cả 

nước đã có 191 nhà máy 

được chứng nhận FSC, dẫn 

đầu trong khu vực Đông 

Nam á. Bên cạnh đó, nhiều 

doanh nghiệp còn đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật khác như: 

tiêu chuẩn CARB, REACh... 

Thử nghiệm sản phẩm phù 

hợp với tiêu chuẩn US, EU, 

JP. Tuy nhiên đến nay, việc 

triển khai đạo luật Lacey vẫn 

còn gặp phải muôn vàn khó 

khăn, trở ngại. Xuất khẩu gỗ 

có nguy cơ sẽ phải bơi trong 

bể giấy tờ pháp lý...

Theo lộ trình thực hiện đạo 

luật Lacey, từ tháng 5/2008  
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đến nay là thời gian để các 

DN xuất khẩu gỗ làm quen 

với đạo này và Chính phủ 

các nước liên quan nghiên 

cứu để đưa ra hệ thống quy 

chuẩn triển khai sao cho phù 

hợp với pháp luật của từng 

nước. Từ tháng 9/2010, các 

công ty nhập khẩu lâm sản 

tại Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các 

công ty cung cấp đảm bảo 

rằng sản phẩm của họ được 

sản xuất từ gỗ có nguồn gốc 

hợp pháp và họ sẽ đòi hỏi 

một số giấy tờ kèm theo sản 

phẩm gỗ. Từ năm 2011, đạo 

luật Lacey sẽ được thực thi 

một cách toàn diện với đầy 

đủ các điều khoản theo quy 

định. 

Ông Chen Hin Keong, Phụ 

trách Chương trình Thương 

mại Lâm sản toàn cầu của 

TRAFFIC nêu vấn đề, trong 

thời gian qua, các doanh 

nghiệp Việt Nam khi xuất 

khẩu vào Mỹ đã phải thực 

hiện việc khai báo nguồn gốc 

gỗ nguyên liệu trong sản 

phẩm, nhưng lộ trình mới chỉ 

yêu cầu các doanh nghiệp 

khai báo chứ chưa bắt buộc 

phải trình các giấy tờ liên  

quan. 

Chính vì vậy, nhiều doanh 

nghiệp tưởng là thực hiện 

Lacey rất đơn giản nên họ 

tha hồ “bịa” ra số liệu để khai 

báo. Thậm chí, các cơ quan 

chức năng ở Mỹ đã phát 

hiện ra rất nhiều những khai 

báo rất vô lý, phản khoa học. 

Chẳng hạn có giấy tờ do 

UBND một xã cấp để chứng 

minh cho nguồn gốc gỗ của 

một doanh nghiệp ghi là: 

khối lượng gỗ 2.500 m3 

được khai thác từ 7,5 ha 

rừng đã được cấp chứng chỉ 

FSC, trong khi, mỗi ha rừng 

không thể cho quá 70 m3 gỗ. 

Một doanh nghiệp có thể chỉ 

mua một ít gỗ hợp pháp, 

nhưng xin chính quyền địa 

phương ghi khống số lượng 

gỗ lên nhiều lần, để họ sẽ dễ 

dàng hợp pháp hóa những 

nguồn gỗ khác chưa có giấy 

tờ. Thực tế, diện tích rừng 

được cấp chứng chỉ FSC tại 

mỗi địa phương ở Việt Nam 

đều được các cơ quan chức 

năng trên thế giới nắm rõ. 

Sắp tới, mọi mắt xích trong 

chuỗi cung cấp sản phẩm 

đều sẽ được áp dụng các  

biện pháp kiểm soát phù hợp 

để loại gỗ lậu ra khỏi thị 

trường trên toàn cầu. Mọi 

giấy tờ cấp không chính xác, 

mọi sự khai báo không đúng 

đều sẽ bị lật tẩy. 

Ông George White, Giám 

đốc của Mạng lưới Kinh 

doanh Lâm sản toàn cầu 

(GFTN) phát biểu: “Nếu bạn 

xuất khẩu sang thị trường 

Hoa Kỳ, bạn cần hiểu Đạo 

luật Lacey tác động đến 

khách hàng của bạn ở Hoa 

Kỳ như thế nào, ai sẽ phải 

chịu những chế tài xử phạt 

nặng, bị tịch thu hàng hóa 

hoặc bị bỏ tù nếu họ không 

thể chứng minh gỗ sử dụng 

trong sản phẩm họ nhập 

khẩu có nguồn gốc hợp 

pháp”. Nếu cố ý vi phạm đạo 

luật này, sẽ bị phạt tối đa tới 

500 nghìn USD đối với 

doanh nghiệp, bị phạt tới 250 

nghìn USD đối với cá nhân. 

 
(VNEconomy) 
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Sẽ quản lý giá nguyên 
liệu sữa 
  

 
Số lượng và giá của nguyên liệu sữa tại một số 

doanh nghiệp sẽ được hải quan cung cấp cho cơ 
quản lý giá. 

Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Hải quan 
và Cục Quản lý giá sẽ phối hợp quản lý 
các số liệu tổng hợp về số lượng, giá sữa 
nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập 
khẩu, góp phần bình ổn giá sữa. 

Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp số lượng và 

giá của 4 loại nguyên liệu sữa; chi tiết hoá số 

liệu về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa 

thành phẩm nhập khẩu của một số doanh 

nghiệp (Vinamilk, Friesland Campina Việt 

Nam, Công ty TNHH Đại Tân Việt...) và 

thương hiệu sữa bột ngoại nhập (Abbott, 

Mead Johnson, Dumex, XO). 

Trước mắt, Tổng cục sẽ cung cấp ngay số 

liệu để Cục Quản lý giá tổng hợp, báo cáo 

lãnh đạo Bộ về đợt tăng giá sữa trong tháng 

7, đầu tháng 8 vừa qua. 

 (Thời báo KTVN) 

Bán lẻ VN 
rộng cửa, ít khách 
(NLĐ)- Tại tọa đàm về hoạt động mua bán 
hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI) ở VN do Bộ Công 
Thương tổ chức ngày 24-8, các chuyên 
gia cho biết đã không có “cơn bão đổ bộ” 
vào VN từ khi mở cửa thị trường phân 
phối bán lẻ theo cam kết WTO 
Theo Bộ Công Thương, đến nay mới có 10 

doanh nghiệp FDI được cấp phép vào hoạt 

động bán lẻ tại VN, chủ yếu dưới hình thức 

các cửa hàng trong những trung tâm thương 

mại. 

 
Nguyên nhân là do VN mở cửa thị trường 

đúng thời điểm khủng hoảng tài chính toàn 

cầu diễn ra. Thị trường bán lẻ VN có tốc độ 

tăng trưởng cao nhưng mức tăng GDP và 

tăng trưởng thương mại không phản ánh 

đúng thực chất sức mua của dân cư.  

Người lao động 
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Nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật 
Đo lường 
Chiều 24/8, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội của tiếp tục phiên họp thứ 33, 

dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, thảo luận 

và cho ý kiến về dự án Luật Đo 

lường, chuẩn bị trình Quốc hội khóa 

XII, tại kỳ họp thứ 8. 

Các thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết 

phải ban hành Luật Đo lường. Hoạt 

động đo lường giữ vai trò quan trọng 

đối với đời sống, sản xuất, kinh 

doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh 

và quốc phòng. 

Trong quá trình xây dựng và phát 

triển, ở Việt Nam hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật về đo lường đã 

được xây dựng, hệ thống đo lường 

đã từng bước phát triển và hoạt động 

đo lường đã đạt được những thành 

tựu quan trọng.  

Song trước yêu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế và phát triển đất nước hiện  

nay, chính sách, pháp luật về đo 

lường, hệ thống đo lường và hoạt 

động đo lường đã bộc lộ một số bất 

cập. 

Việc mở rộng quan hệ thương mại 

với các nước trên thế giới ngày càng 

được mở rộng nên hoạt động đo 

lường có liên quan đến nhiều điều 

ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam 

đã ký kết hoặc gia nhập... 

Các thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội cũng thống nhất với nội 

dung Tờ trình của Chính phủ và ý 

kiến của Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường của Quốc hội cho 

rằng việc ban hành Luật Đo lường 

nhằm tăng cường hiệu lực quản lý 

Nhà nước; bảo đảm hoạt động đo 

lường thống nhất và chính xác, góp 

phần bảo đảm công bằng, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân trong các giao dịch 

kinh tế, dân sự. 
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 Việc ban hành luật này còn sử dụng 

tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật 

tư, năng lượng; bảo đảm an toàn; 

bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy 

mạnh phát triển khoa học và công 

nghệ; góp phần nâng cao năng suất, 

chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội 

và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Các thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội cũng cho rằng những quy 

định được đề ra trong dự thảo Luật 

nói chung đã đảm bảo sự tương thích 

với các quy định quốc tế về đo lường. 

Các ý kiến đóng góp tập trung vào 

các điều khoản còn có ý kiến khác 

nhau như quy định về quản lý đo 

lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn 

(Điều 24). Theo quan điểm của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, cần mở rộng 

những quy định về quản lý phép đo, 

hàng đóng gói sẵn và quy định thực 

hiện theo danh mục để đảm bảo với 

yêu cầu hội nhập và ngăn ngừa 

những vi phạm về đo lường trong mặt 

hàng này. 

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Khoa 

học Công nghệ-Môi trường của Quốc 

hội cho rằng quy định “giao cho Bộ 

trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban 

hành danh mục hàng đóng gói sẵn” là 

không phù hợp và gây khó dễ cho 

doanh nghiệp trong việc tự quyết định 

loại hàng đóng gói sẵn. Theo đó, chỉ 

nên quy định danh mục hàng đóng 

gói sẵn phải chịu sự kiểm soát chặt 

chẽ về đo lường. 

Đồng thời, Thường trực Ủy ban Khoa 

học Công nghệ-Môi trường cũng đề 

nghị quy định rõ trình tự, thủ tục kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo hoặc làm rõ cơ quan nào có 

thẩm quyền quy định trình tự, thủ tục 

kiểm định, hiệu chuẩn; cơ quan nào 

có thẩm quyền quy định sai số cho 

phép của phương tiện đo, phép đo, 

lượng hàng hóa đóng gói sẵn. 

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban 

Khoa học Công nghệ-Môi trường  

Đặng Vũ Minh cho rằng quy định 

người sử dụng phương tiện đo pháp 

định phải “tuân thủ yêu cầu về trình 

độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh 

nghiệm… theo quy định của cơ quan 

quản lý Nhà nước về đo lường có  
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thẩm quyền” như trong dự thảo sẽ 

khó khả thi đối với người sử dụng 

phương tiện đo lường trong mua, bán 

hàng hóa nhỏ lẻ.  

Về việc kiểm tra, thanh tra đo lường, 

các thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội cũng cho rằng thanh tra 

thuộc trách nhiệm Nhà nước, còn 

kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên 

của người đứng đầu của mỗi đơn vị. 

Các thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội còn dành nhiều thời gian 

thảo luận về Phạm vi điều chỉnh của 

luật; Chính sách Nhà nước về đo 

lường; Quy định về xử lý vi phạm 

trong luật... Một số ý kiến đề nghị Ban 

soạn thảo nghiên cứu, bổ sung và 

chỉnh lý một số nội dung khác cho 

phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành như pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; khiếu nại, 

tố cáo; hình sự và xử lý vi phạm hành 

chính./. 

Theo Nhân Dân  

 

FAO tin tưởng hợp 

tác hiệu quả hơn với 

Việt Nam 
Tân Trưởng Đại diện Tổ chức Lương-Nông 

Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, bà Yuriko 

Shojii nói rằng FAO và Chính phủ Việt Nam, 

cũng như nhân dân Việt Nam có mối quan 

hệ lâu dài và tốt đẹp trong những năm qua 

và đã hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực. 

Bà Shoji đã trả lời như vậy trước câu hỏi của 

phóng viên về những ưu tiên của FAO trong 

khuôn khổ quan hệ FAO-Việt Nam và những 

dự định của bà thời gian tới trên cương vị 

Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam. 

Câu trả lời của bà nằm trong buổi gặp Đại 

sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại 

trước khi lên đường đến Việt Nam nhận 

công tác. 

Bà Yuriko Shojii cho rằng những vấn đề liên 

quan đến an ninh lương thực ở Việt Nam 

khá phức tạp và nhiều thách thức. Việt Nam 

có nền kinh tế phát triển nhanh và là một 

trong những nước xuất khẩu lương thực 

hàng đầu thế giới.  

Trong bối cảnh ấy, cũng như các nước khác, 

Việt Nam phải đối mặt với sự thay đổi khí 

hậu, những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi 

trường, sinh quyển… (TTXVN) 
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Vinamit ngừng sản xuất, hàng ngàn nông 
dân bị vạ lây 
(LĐ) - Gần 100 tấn khoai lang, chuối, mít và đu đủ của 
nông dân bị từ chối tiếp nhận sau khi Cty CP Vinamit 
ngừng sản xuất. 
Chiều 24.8, trả lời phỏng vấn phóng viên, ông Nguyễn Lâm 

Viên, Tổng giám đốc Cty CP Vinamit (xã Tân Định, huyện 

Bến Cát, Bình Dương)  cho biết dây chuyền sản xuất các 

sản phẩm nông sản ngừng hoạt động kể từ ngày hôm nay 

để chờ thời gian khắc phục  việc đấu nối hệ thống xả thải 

cho nhà máy mới hoạt động lại được. 

 

Lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra hệ thống xả thải Cty 

CP Vinamit. 

Ông Viên cho biết, việc ngừng các dây chuyền tiếp nhận 

nguyên vật liệu đầu vào, dây chuyền sản xuất, chế biến 

không những gây thiệt hại và uy tín cho thương hiệu 

Vinamit mà người nông dân cũng bị “vạ lây”. Cụ thể, thiệt 

hại đầu tiên là gần 100 tấn nguyên liệu khoai lang, mít, 

chuối và đu đủ của hàng ngàn nông dân ở tỉnh Đắc Nông, 

Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau...đã bị Vinamit từ chối 

tiếp nhận kể từ ngày hôm 

nay. Bình quân mỗi ngày, nhà 

máy tiếp nhận gần 100 tấn củ, 

quả các loại để phục vụ dây 

chuyền sản xuất, sấy khô các 

sản phẩm nông sản phục vụ 

tiêu thụ trong nước và xuất 

khẩu. Hơn 500 công nhân 

cũng bị ngừng việc, nhưng 

vẫn được Vinamit trả tiền 

lương. 

Phía Vinamit đã gửi công văn 

xin gặp UBND tỉnh Bình 

Dương gấp rút tháo gỡ  

vướng mắc trong việc xin đấu 

nối vào hệ thống xả thải trên 

đại lộ Bình Dương do Cty 

Becamex làm chủ đầu tư. Tuy 

nhiên, đến nay vụ việc vẫn 

còn ách tắc chưa đưa ra giải 

quyết. 

Trước đó, cảnh sát môi 

trường tỉnh đã dùng xe cuốc 

đào nhiều vị trí từ nhà máy 

sản xuất ra phía đại lộ Bình 

Dương để xác định hệ thống 

cống ngầm của Cty này. Cảnh 

sát môi trường đã phát hiện 

hai đường ống cống đấu nối 

ra hệ thống xả thải của đại lộ 

Bình Dương trái phép. 
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 Xuất khẩu gạo “chạm” mốc 5 
triệu tấn 
 
 
(LĐO) - Tám tháng đầu năm VN đã xuất khẩu 

được 5 triệu tấn gạo, thu về kim ngạch 2,4 tỷ 

USD. 

 

trong tháng 8, có khoảng 700 nghìn tấn gạo được xuất

ồn Internet. 

Theo số liệu ước tính từ Trung tâm Tin học và 

Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn), trong tháng 8 cả nước xuất khẩu được 

khoảng 700 nghìn tấn gạo, thu về 295 triệu 

USD. 

Con số này đã góp phần đưa tổng lượng gạo 

xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên 5 triệu 

tấn, kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD. So với cùng kỳ 

năm trước xuất khẩu mặt hàng này tăng 8,2 % 

về lượng và 12,8% về giá trị. Như vậy, gạo 

vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm hàng 

nông sản xuất khẩu của Việt Nam. 

 

 

Diễn biến thời tiết bất thường ở Trung 

Quốc, cộng thêm với giá lúa mỳ tăng cao, 

khiến nhiều nước châu Phi chuyển sang 

mua gạo đã làm cho nhu cầu về gạo trên 

thị trường thế giới tăng mạnh. Điều này đã 

tác động làm giá gạo thời gian qua tăng 

khoảng 4,8% so với cùng kỳ 2009, lên mức 

485 USD/tấn. 

 Theo dự báo của cơ quan này, giá gạo 

đang có xu hướng tăng nhưng kế hoạch 

xuất khẩu 6 triệu tấn gạo trong 2010 đã 

gần đạt. Do vậy các doanh nghiệp xuất 

khẩu nên lựa chọn để ký các hợp đồng sao 

cho có lợi nhất. 

 

 

Nhật Hoa- Lao Động điện tử
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“Miếng bánh” thị phần sữa chua còn rất lớn  
 Mặc dù doanh số bán hàng của sản phẩm 

sữa chua mới chỉ bằng 20% so với sữa 

tươi nhưng dự báo của các nhà quản lý và 

kinh doanh thì chỉ vài năm nữa sẽ có sự 

thay đổi đột biết về thị phần của mặt hàng 

này trên thị trường sữa. Nhiều DN đã đẩy 

mạnh sản xuất các mặt hàng sữa chua, đặc 

biệt là phân khúc thị trường sản phẩm dành 

riêng cho trẻ em. 

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Bộ Công Thương, trong 10 năm tới, 

thị trường sữa Việt Nam sẽ luôn tăng 

trưởng ở mức 20%/năm. Riêng sản phẩm 

sữa chua, các chuyên gia cho rằng hiện 

nay ở Việt Nam, doanh số bán sữa chua 

mới chỉ bằng 20% sữa tươi, nhưng khoảng 

5 năm nữa, thị phần sữa chua ở Việt Nam 

sẽ phát triển tương đương như Thái Lan, 

tức sẽ tương đương với sữa tươi (50-50). 

Theo số liệu điều tra, hiện tại doanh số sữa 

chua- sữa tươi tại Pháp là 80-20, tại 

Singapore là 70-30, tại Thái Lan là 50-50. 

Quá trình lên men giúp sữa chua có chứa 

nhiều vi khuẩn có lợi, vừa bảo vệ đường 

ruột, vừa ngăn ngừa sản sinh ra các loại vi 

nấm có hại cho cơ thể. Nhiều loại sữa chua 

còn chứa khuẩn sữa (vi khuẩn axit lactic) 

có tác dụng tốt trong quá trình tạo bạch cầu 

trong máu. Ngoài ra, sữa chua còn tự sản 

sinh ra loại kháng sinh riêng làm chậm quá 

trình phát triển của các vi khuẩn có hại. 

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 

người tiêu dùng nên sử dụng sữa chua của 

nhà sản xuất để đảm bảo các yếu tố dinh 

dưỡng cần thiết. Bởi loại sữa chua này được 

làm từ sự lên men vi khuẩn họ 

Lactobacteriacae có tác dụng tốt chống rối 

loạn tiêu hóa, bổ sung các loại vi khuẩn có lợi 

cho hệ tiêu hóa và đường ruột, hạn chế bệnh 

loãng xương, chống lão hóa… Vi khuẩn này 

không tự sinh ra với môi trường ủ ấm thông 

thường mà đòi hỏi một công nghệ riêng biệt. 

Chính những lợi ích của sữa chua mang lại 

mà nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư vào phân 

khúc này, đưa ra thị trường nhiều loại sản 

phẩm khác nhau. 

Trên thị trường hiện có 6 doanh nghiệp đầu 

tư sản xuất sản phẩm sữa chua, bao gồm cả 

sữa chua ăn và sữa chua uống. Trong số 

này, sữa chua ăn có nhỉnh hơn về tỷ lệ: Có 

4/6 doanh nghiệp đang sản xuất sữa chua ăn, 

với các mặt hàng chủ lực là sữa chua trắng,  
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 sữa chua dâu, sữa chua hoa quả…Sản 

phẩm này tốt cho mọi lứa tuổi nhưng thực tế 

ở nhiều nước, các nhà sản xuất đã đưa ra 

thị trường dòng sản phẩm dành riêng cho 

từng đối tượng khách hàng như trẻ em, 

người ăn kiêng… 

Tại thị trường Việt Nam, cũng có hãng sữa 

đã nhận thức được tầm quan trọng về một 

loại sữa chua dành riêng cho trẻ và đưa ra 

thị trường sản phẩm chuyên biệt này. Theo 

bà Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc nhãn hiệu 

sữa chua Well Yo, khi quyết định đi theo 

định hướng tạo ra những sản phẩm vì sức 

khỏe cộng đồng của tập đoàn Kinh Đô, Công 

ty cổ phần Kido đã đầu tư một dây chuyền 

sản xuất sữa chua đạt tiêu chuẩn châu Âu 

để phục vụ thị trường. Quy trình, thời gian 

lên men vì thế được chuẩn hóa, được thực 

hiện khép kín và đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Đồng hành với các bậc phụ 

huynh trong việc nuôi dưỡng con cái, nhãn 

hiệu sữa chuadành cho trẻ em WelYo Kidz 

Gold có các sản phẩm đặc biệt phù hợp với 

trẻ, cả về dưỡng chất và hương vị. Sữa 

chua Well Yo được đón nhận trên thị trường 

như là một sản phẩm đầu tiên, duy nhất có 

bổ sung lysine cho trẻ em để giúp trẻ chống 

biếng ăn, có vị phù hợp với trẻ và không quá 

chua để tránh gây đỏ miệng cho trẻ sau khi 

ăn. Đây cũng là loại sữa chua không bổ 

sung chất phụ gia để tạo mùi sữa chua tự 

nhiên và không đông đá. (TTXVN) 

Sắp công bố Báo cáo cạnh 
tranh 10 ngành kinh tế 
 

Trưởng phòng Luật Cạnh tranh, Cục Quản lý 

Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương, bà Trần 

Phương Lan khẳng định Cục sẽ công bố 

Báo cáo cạnh tranh trong 10 lĩnh vực kinh tế 

vào cuối tháng Chín này hoặc đầu tháng 

Mười năm nay. 

Bên lề buổi lễ ra mắt hai ấn phẩm hướng 

dẫn về Chính sách cạnh tranh và Luật Cạnh 

tranh trong ASEAN, tổ chức ngày 24/8, tại 

Đà Nẵng, bà Trần Phương Lan cho biết 10 

ngành kinh tế được công bố báo cáo cạnh 

trạnh gồm năm ngành dịch vụ là hàng 

không, ngân hàng, bảo hiểm, phân phối 

xăng dầu, viễn thông và năm ngành sản xuất 

là ximăng, sắt thép, phân bón hóa học, thức 

ăn chăn nuôi và sữa. 

Theo bà Lan, 10 ngành kinh tế được báo 

cáo cạnh tranh lần này là những ngành đã 

xảy ra những vụ kiện cạnh tranh không lành 

mạnh hoặc là những ngành có tiềm ẩn nhiều 

yếu tố cạnh tranh không lành mạnh. 

Với việc lần đầu tiên công bố báo cáo cạnh 

tranh này, các doanh nghiệp sẽ có thêm 

những nhận thức mới trong kinh doanh, đầu 

tư cũng như cách tiếp cận định dạng thị 

trường mới từ góc độ Luật Cạnh Tranh. 

Cục Quản lý Cạnh Tranh sẽ tiếp tục nghiên 

cứu, giám sát cạnh tranh trong nhiều ngành 

lĩnh vực kinh tế để có thể công bố Báo cáo 

cạnh tranh hàng năm.  (TBKTSG) 
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