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TIN TỨC – SỰ  KIỆN 
- Tháng 7, CPI tăng thấp nhất trong hơn một năm 

qua 
- 7 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 38,27 tỷ USD 
- ĐBSCL: Thu mua 216.000 tấn gạo tạm trữ 

- Áp thấp gây thời tiết xấu ở nam biển Đông 

  CHÍNH SÁCH  

- Giá lúa nhích lên, nhưng nông dân vẫn chưa 
có lãi 

- Nông nghiệp bị bỏ rơi trên “đảo ngọc” 

- Khi nông dân ghi nhật ký 

GIAO THƯƠNG 

- Nghịch lý ở vựa trái cây Nam bộ: “Ngoại” lên 
sạp, “nội” xuống đất 

- Xuất khẩu thủy sản 2010 có thể vượt 4,8 tỷ USD  

 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 
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Tháng 7, CPI tăng thấp nhất trong hơn một năm qua 
Tổng Cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu 

dùng (CPI) của cả nước trong tháng 7 chỉ 

tăng 0,06%. 

Như vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ 

số CPI tăng 4,84% so với cuối năm 2009 

và tăng 8,67% so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn một 

năm qua, tốc độ tăng CPI trong tháng của 

toàn nền kinh tế ở dưới mức 0,1%. 

Trong rổ hàng hóa tính CPI, nhóm nhà ở - 

vật liệu xây dựng tiếp tục ghi nhận đà giảm 

giá (giảm 0,47%) do sự trầm lắng của thị 

trường bất động sản. Ngoài ra, nhóm giao 

thông và bưu chính viễn thông giảm giá lần 

lượt là 0,94% và 0,07%. 

Giá lương thực tiếp tục giảm nhưng tính 

chung trong khu vực hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống, chỉ số giá vẫn tăng 0,21% do tác 

động của giá thực phẩm tăng 0,5% và các 

dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,53%. 

Trong số các địa phương, CPI của TP HCM 

và một số tỉnh miền Tây Nam bộ có xu 

hướng giảm nhẹ trong khi Hà Nội là một 

trong những nơi có mức tăng giá mạnh 

nhất, đạt 0,25%. 

Theo các chuyên gia, các nhân tố tác động 

đến việc chỉ số CPI tăng thấp có thể kể đến 

như giá nhiều mặt hàng nhập khẩu đầu vào 

của quá trình sản xuất có xu hướng ổn 

định, vẫn còn tác động của việc giảm giá 

xăng dầu từ tháng trước. Hơn nữa, thực 

hiện chủ trương của Chính phủ lãi suất huy 

động và cho vay đang giảm dần, đây cũng 

là một nhân tố quan trọng giúp doanh 

nghiệp giảm chi phí đầu vào./. (Theo VOV) 

 Theo ước tính của liên Bộ Công thương - Tài 
chính, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa cả 
nước tháng 7 đạt 5,8 tỷ USD, tăng 20,7% so 
cùng kỳ đưa kim ngạch XK bảy tháng đầu 
năm lên 38,27 tỷ USD (tăng 17,5%). 

7 tháng kim ngạch xuất khẩu 
đạt 38,27 tỷ USD 

 
Tính chung bảy tháng, nhóm hàng nông, lâm, 

thủy sản XK 7,918 tỷ USD (tăng 10,4%); 

nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt kim 

ngạch XK 4,669 tỷ USD (giảm 6,9%); nhóm 

hàng công nghiệp chế biến kim ngạch XK 

25,679 tỷ USD (tăng 26%). 

 

Trong tháng 7, cả nước nhập khẩu (NK) 6,95 

tỷ USD (tăng 9%) đưa kim ngạch NK bảy 

tháng đầu năm lên 45,709 tỷ USD (tăng 

25,5%). Tính chung bảy tháng, nhóm hàng 

cần NK 37,089 tỷ USD (tăng 22,2%); nhóm 

hàng hạn chế NK 3,009 tỷ USD (tăng 15%). 

 

Nhập siêu tháng 7 ở mức 1,15 tỷ USD (bằng 

19,83% kim ngạch XK). Tổng nhập siêu bảy 

tháng đầu năm là 7,44 tỷ USD (bằng 19,45%). 

(Theo Nhân Dân) 
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ĐBSCL: Thu mua 216 

tạm trữ 

Chiều 23-7, Bộ NN-PTNT tổ 

chức hội nghị giao ban sản 

xuất vụ hè thu 2010 ở vùng 

ĐBSCL.  

Đến nay, toàn vùng đã 

xuống giống 1,62 triệu ha lúa 

hè thu, đạt 102% so với kế 

hoạch, ước năng suất bình 

quân 4,96 tấn/ha, sản lượng 

đạt 8 triệu tấn. Mặc dù các 

ngành chức năng đã có 

nhiều khuyến cáo và biện 

pháp chỉ đạo tích cực, nhưng 

vụ hè thu năm 2010, diện 

tích các giống lúa chất lượng 

thấp vẫn gia tăng một cách 

đột biến, điều này đã gây 

không ít khó khăn cho nông 

dân trong việc tiêu thụ sản 

phẩm sau thu hoạch.  

Đến nay, các doanh nghiệp 

đã thu mua tạm trữ được 

216.000 tấn gạo trong tổng 

số 1 triệu tấn được giao. Các 

ngân hàng chủ động nguồn 

vốn cho vay.  

Nhiều đại biểu cho rằng, chỉ 

tiêu thu mua tạm trữ 1 triệu 

tấn gạo rất thấp so với lượng 

lúa hàng hóa mà các địa 

phương đang cần tiêu thụ. Vì  

000 tấn gạo 

 

 vậy, giải pháp tốt nhất là cần 

tăng chỉ tiêu tạm trữ cho các 

tỉnh. Giá lúa tuy có tăng, 

nhưng vẫn ở mức thấp, 

khoảng 3.300 – 3.800 

đồng/kg, trong khi giá thành 

sản xuất cao. Giá thu mua 

phải từ 4.000 đồng/kg trở lên 

mới đảm bảo cho nông dân 

có lãi.                   (SGGP) 

 

Áp thấp gây thời 
tiết xấu ở nam     
biển Đông   
Hôm qua, Trung tâm Dự báo 

khí tượng thủy văn T.Ư cho 

biết trên vùng biển khu vực 

phía bắc quần đảo Trường 

Sa đang có một vùng áp thấp 

hoạt động, gây thời tiết xấu 

tại các tỉnh phía Nam 

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, 

vùng áp thấp này di chuyển 

theo hướng giữa tây và tây  

tây bắc với vận tốc khoảng 

10 đến 15 km/giờ, hướng về 

bờ biển nam Trung Bộ và có 

khả năng mạnh lên thành áp 

thấp nhiệt đới. Do ảnh 

hưởng của hoàn lưu vùng 

áp thấp kết hợp với gió mùa 

tây nam hoạt động mạnh; ở 

khu vực giữa và nam biển 

Đông (bao gồm cả quần đảo 

Trường Sa), vùng biển các 

tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà 

Mau và biển Tây có mưa 

rào và giông, gió mạnh cấp 

6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, 

trong cơn giông cần đề 

phòng có lốc xoáy và gió 

giật nguy hiểm; biển động 

mạnh. Ở khu vực trung 

Trung Bộ, nam Trung Bộ, 

Tây Nguyên và Nam Bộ có 

mưa, mưa vừa, có nơi mưa 

to đến rất to và giông. 

Trong khi đó, do ảnh hưởng 

của bão số 2, mưa lớn tiếp 

tục diễn ra trên diện rộng tại 

Bắc Bộ. Lượng mưa tính 

đến trưa qua 25.7 phổ biến 

từ 50 - 150 mm, một số nơi 

trên 200 mm như: Yên Bái 

314 mm, Sơn Động (Bắc 

Giang) 284 mm, Vĩnh Yên 

(Vĩnh Phúc) 208 mm... Mưa 

đã gây ra một đợt lũ vừa và 

lớn trên các sông suối. 

(Theo TTO). 
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Giá lúa nhích lên, nhưng nông dân vẫn chưa có lãi 
Tại Hội nghị giao 

ban sản xuất các 

tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long 

vừa được Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn (NN 

và PTNT) tổ chức 

chiều 23-7 tại Kiên 

Giang, Hiệp hội 

Lương thực Việt 

Nam cho biết, "với 

giá lúa như hiện 

nay nông dân đã có 

lãi", trong khi đó 

các địa phương thì 

cho rằng, "chẳng 

những nông dân 

không có lãi thậm 

chí còn bị lỗ". 

Theo Cục Trồng 

trọt, Bộ NN&PTNT, 

đến thời điểm này 

toàn vùng đồng 

bằng sông Cửu 

Long đã xuống 

giống hơn 1,6 triệu 

ha lúa hè thu, đạt 

102% so với kế 

hoạch. Với năng 

suất ước đạt gần 5 

tấn/ha, sản lượng 

vụ hè thu toàn vùng 

đạt khoảng 8 triệu  

 

tấn lúa. Hiện nay, vụ lúa hè thu đang bước 

vào thời điểm thu hoạch tập trung, ước sản 

lượng thu hoạch đến cuối tháng 7 khoảng 2,5 

triệu tấn và trong tháng 8 sẽ thu hoạch thêm 

khoảng 3 triệu tấn. Giá lúa khô loại thường 

trong vùng dao động từ 3.300 đến 3.500 

đồng/kg, giá lúa chất lượng cao từ 3.900 đến 

4.100 đồng/kg. Còn giá lúa tươi loại thường 

từ 2.600 đến 2.700 đồng/kg, lúa chất lượng 

cao từ 2.800 đến 3.000 đồng/kg. 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam 

Phạm Văn Bảy, cho biết: Từ đầu năm đến 

nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 

hơn 3,6 triệu tấn gạo. Hiện tình hình ký kết 

các hợp đồng xuất khẩu gạo đang rất khả 

quan và chỉ tiêu dự kiến xuất khẩu từ 6 đến 

6,2 triệu tấn gạo là thừa khả năng đạt được. 

Hiện các hợp đồng đã ký đạt gần 5,6 triệu 

tấn. 

Tuy nhiên các hợp đồng mới giá tương đối 

thấp và chủ yếu tập trung vào các hợp đồng 

thương mại. Cũng theo Phó Chủ tịch Hiệp 

hội Lương thực Việt Nam Phạm Văn Bảy, 

thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc 

mua tạm trữ một triệu tấn gạo, Hiệp hội  

Lương thực Việt Nam 

đã phân công cho 48 

doanh nghiệp và đã 

thu mua được 216 

nghìn tấn. "Việc thu 

mua đang gặp nhiều 

thuận lợi, do ngân 

hàng tích cực hỗ trợ, 

lượng gạo tồn đọng 

trong dân còn nhiều. 

Hiện nay Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam 

đang hướng dẫn cho 

hội viên mua lúa gạo 

theo cơ chế thị trường 

nên chưa bảo đảm 

cho người trồng lúa 

lãi 30%. Tuy nhiên với 

giá lúa như hiện nay 

nông dân đã có lãi" - 

ông Bảy khẳng định. 

 

Trong khi Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam 

khẳng định, với giá 

lúa như hiện nay nông 

dân đã có lãi, còn 

ngành NN và PTNT 

các địa phương thì 

cho rằng, nông dân 

thậm chí không có lãi 

mà còn bị lỗ. Phó 

Giám đốc Sở NN và 

PTNT tỉnh An Giang  
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 Phạm Thị Hòa cho biết: Giá thành sản xuất 

vụ hè thu năm nay tại An Giang hơn 3.850 

đồng/kg, trong khi đó giá lúa chỉ từ 3.200 

đến 3.900 đồng/kg. "Với mức giá này, nông 

dân không có lãi, thậm chí là lỗ nặng. Nếu 

muốn người nông dân có lãi 30%, giá lúa 

trên thị trường phải đạt mức 5.000 đồng/kg". 

Còn tại tỉnh Kiên Giang, giá thành sản xuất 

vụ hè thu cũng đã từ 3.200 đến 3.500 

đồng/kg. Trong khi đó giá lúa tại Kiên Giang 

cũng chỉ từ 3.200 đến 3.800 đồng/kg. "Chi 

phí thuê nhân công cao, do lúa hè thu thu 

hoạch vào thời điểm mưa lũ, nông dân 

không có điều kiện tồn trữ, phải bán lúa ngay 

để trang trải nợ nần, đầu tư tái sản xuất. Vì 

vậy người nông dân không có lãi trong sản 

xuất vụ hè thu này". 

 

Theo nhận xét của lãnh đạo các Sở NN và 

PTNT các tỉnh trong khu vực, mặc dù giá lúa 

đã có tăng so với trước, nhưng không những 

không thể bảo đảm cho người nông dân lãi 

30% mà người dân có thể không bán được 

lúa, hoặc bán với giá thấp trong thời gian tới 

là rất có thể. Theo Cục Trồng trọt, sản lượng 

vụ hè thu và thu đông toàn vùng đạt khoảng 

10 triệu tấn lúa, tương đương với 5 triệu tấn 

gạo. Vì vậy nếu thực hiện hoàn thành việc 

mua tạm trữ một triệu tấn gạo thì lượng 

lương thực tồn đọng trong dân vẫn còn rất 

nhiều. Theo Phó Giám đốc Sở NN và PTNT 

tỉnh Kiên Giang Trần Quang Củi, các doanh 

nghiệp tại Kiên Giang chỉ được giao chỉ tiêu 

mua tạm trữ 90 nghìn tấn gạo, tương đương 

180 nghìn tấn lúa, trong khi đó lượng lúa 

hàng hóa của tỉnh khoảng một triệu tấn,  

tương đương 500 nghìn tấn gạo. Tương tự 

tại An Giang, chỉ tính riêng sản lượng lúa hè 

thu đã đạt hơn 1,2 triệu tấn. Lượng lúa hàng 

hóa  khoảng 800 nghìn tấn, tương đương 

400 nghìn tấn gạo. 

 
 

Sở NN và PTNT Kiên Giang đề nghị, Hiệp 

hội Lương thực Việt Nam cần tăng chỉ tiêu 

mua tạm trữ lúa gạo cho Kiên Giang. Trong 

khi đó bà Phạm Thị Hòa thì cho rằng, việc 

thu mua tạm trữ lúa gạo cần được thực hiện 

thường xuyên. Bộ Tài chính cũng cần sớm 

ban hành giá thành sản xuất và duy trì mức 

giá sàn cho gạo xuất khẩu; khuyến khích các 

thương lái tham gia thu mua lúa gạo để giúp 

người nông dân tiêu thụ hết số lúa tồn đọng 

với mức giá cao bảo đảm người nông dân 

có lãi.                                     

 

Theo Nhân Dân 
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Nông nghiệp bị bỏ rơi trên “đảo ngọc” 
Năm 2004, Quyết 

định 178/2004/QĐ-

TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án phát 

triển tổng thể Phú 

Quốc nêu rõ: diện 

tích đất nông 

nghiệp ở Phú Quốc 

sẽ được ổn định 

khoảng 6.600 ha 

để phát triển nông 

nghiệp sạch, chất 

lượng cao phục vụ 

du lịch, thành lập 

trung tâm nghiên 

cứu, sản xuất giống 

cây ăn trái và các 

loại cây quý hiếm. 

Đất bạc, cây lão, 
nông dân tự xoay 
xở 

 

Lúc đó, ông Lê 

Minh Mẫu, phó Chủ 

tịch Hội Hồ tiêu 

Phú Quốc vui 

mừng: “Khi nghe 

Phú Quốc sẽ phát 

triển thành đảo du 

lịch sinh thái chất 

lượng cao, tôi hết 

sức vui vì nông 

nghiệp cũng có cơ 

may phát triển lên”. 

 

Bây giờ thì ông lo không biết năm, mười năm 

nữa, đời sống nông dân đi đến đâu. 

 

Năm 2000, diện tích trồng tiêu ở Phú Quốc lên 

đến 1.000 ha, người trồng tiêu hồ hởi với giá tiêu 

hơn 100.000 đ/kg, xuất khẩu khoảng 3.000 tấn. 

Không ngờ đến năm 2003, giá tiêu rớt thê thảm, 

ngay lúc nông dân đang chới với thì sự ra đời 

quyết định 178 khiến nhiều người vội vàng bán 

đất vườn tiêu cho nhà đầu tư du lịch để kiếm vốn 

chuyển đổi nghề. Quy hoạch 1.200 ha tiêu bị rơi 

vào quên lãng, đến năm 2009, thống kê lại thì 

diện tích tiêu chỉ còn 477 ha với sản lượng 1.035 

tấn. Năm 2010, huyện có kế hoạch duy trì diện 

tích tiêu khoảng 500 ha nhưng sản lượng chỉ 

định đạt 900 tấn, lý do số trồng mới chỉ đủ bù đắp 

cây tiêu chết và lão hóa. Quy hoạch 3.000 ha 

điều càng không thực hiện được khi năm 2009, 

diện tích cây điều chỉ là 420 ha, đến năm 2010 

ước còn khoảng 400 ha, lý do phòng Kinh tế 

huyện Phú Quốc đưa ra cũng là “giá đất cao, 

nông dân bán đất, cây lão hóa”. Dừa uống nước 

ngày một nhạt vị cũng vì dừa lão hóa. Các cơ 

quan có trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, 

khoa học công nghệ của tỉnh, huyện xem nhẹ  

việc chọn lọc, cải 

tạo giống, cải tạo 

đất, chuyển giao 

ứng dụng kỹ thuật 

sản xuất cùng 

nông dân phát 

triển nông nghiệp 

chất lượng cao ở 

Phú Quốc, hầu 

như nông dân tự 

xoay xở. May mà 

một số nông dân 

chịu khó trồng rau 

màu, cây ăn trái 

nên Phú Quốc 

hiện đã có được 

200 ha rau với 

khoảng 2.700 - 

2.900 tấn/năm, 

960 ha trái cây 

mỗi năm đạt 

2.500 tấn các loại, 

cung cấp cho nhu 

cầu tiêu dùng trên 

đảo. Tuy nhiên, 

hai năm nay cây 

ăn trái có hiện 

tượng tàn sớm 

mà nông dân 

không rõ nguyên 

nhân. 

Bán dần đất 
Các nhà khoa học 

do Giáo sư, tiến 

sĩ Võ Tòng Xuân  
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 dẫn đầu đã đến Phú Quốc đã lặn lội từ bắc 

xuống nam đảo, từ đông sang tây đảo, lấy 

từng mẫu đất, mẫu nước đem phân tích, 

quan sát từng vườn cây, sửa sai từng cách 

trồng của nông dân để cứu lấy những vườn 

tiêu, vườn trái cây, khu trồng rau, làm vỡ lẽ 

nhiều vấn đề. Giáo sư cho biết thêm, ngoài 

cây tiêu, Phú Quốc cũng nên phát triển trồng 

sim quy mô lớn vì doanh nghiệp chế biến 

rượu sim và các thức uống, món ăn từ sim 

đã có thị trường tốt nhưng nguyên liệu 

không đủ để chế biến. Việc xây dựng 

thương hiệu cho tiêu và sim - hai loại cây 

đặc trưng cộng với việc duy trì chất lượng 

cây ăn trái, mở rộng thêm trồng hoa tươi, 

cây cảnh sẽ tạo thêm giá trị hấp dẫn du 

khách để ngành du lịch Phú Quốc phát triển. 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu cây ăn quả miền nam tiếc rẻ cho 

cả nghìn cây sầu riêng trên đảo toàn giống 

ngon bị hư do trồng xen cây tiêu. Đã hơn 10 

năm qua không cán bộ nông nghiệp nào ở 

Kiên Giang hay huyện Phú Quốc biết cây 

tiêu và cây sầu riêng trồng kế cận nhau sẽ 

lây bệnh nấm cho nhau, cả hai đều có thể 

chết dần, để cảnh báo cho dân. Ông Lê Minh 

Phong ở xã Cửa Dương cho biết đã chặt bỏ 

100 cây bị bệnh nặng trong số 120 cây sầu 

riêng đang cho trái, năm nay thất thu cả trăm 

triệu đồng, may nhờ chôm chôm, xoài bán 

được giá cao nên có tiền tiếp tục chăm sóc 

cho trang trại trái cây 6,8 ha và trị bệnh cho 

1,2 ha tiêu. Ông Minh Phong khẳng định 

trồng cây gì ở Phú Quốc mà biết chọn giống 

tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật để trái ngon đều  

 
bán có lời cao vì du khách đến Phú Quốc 

ngày một đông và đều muốn ăn ngon. 

Khoảng năm năm nay, thương lái thích mua 

trái cây tại Phú Quốc vì theo họ cùng giống 

nhưng trái cây trồng ở đảo này có vị đậm đà 

hơn ở đất liền. Tiếc rằng, Phú Quốc chỉ mới 

cung cấp được 40% nhu cầu trái cây cho 

đảo. Dự kiến đến năm 2020 có 2 triệu lượt 

du khách và khoảng 340.000 dân, thị trường 

quá lớn. 

Một nhà vườn bình thường như ông Minh 

Phong còn nhìn thấy tương lai tốt đẹp của 

nông nghiệp trên đảo, thế nên UBND huyện 

Phú Quốc và ngành nông nghiệp địa 

phương chẳng lý do gì để cho người dân 

bán đất cho những người phương xa đến 

mua đất nông nghiệp rào lại bỏ không. 

Tháng 5-2010, khi điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng đảo Phú Quốc, ngoài đất 

rừng đặc dụng, phòng hộ chiếm diện tích lớn 

nhất (37.802 ha), Chính phủ quyết định dành 

diện tích cho đất nông nghiệp nhiều hơn các 

lĩnh vực khác, gồm 5.813 ha, gần 10% tổng 

diện tích huyện đảo, nhưng tính ra cũng đã 

mất gần 800 ha đất nông nghiệp trong chưa 

đầy sáu năm qua. Ông Văn Hà Phong, Bí 

thư Huyện ủy đã lưu ý chính quyền huyện về 
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một công ty cổ phần đầu tư 

du lịch mới thành lập tháng 

11 năm 2009, đến Phú Quốc 

xin cấp 500 ha đất để trồng 

tiêu ở Gành Dầu. Nếu không 

xem xét cẩn thận thì 500 ha 

này nay mai có thể biến 

thành đất du lịch ngoài quy 

hoạch trong khi nông dân 

thật sự cần thêm đất trồng 

trọt. Trước mắt, nông dân 

trồng tiêu đang rất trông 

mong chủ trương phục hồi 

chất lượng giống tiêu địa 

phương đã được thị trường 

xuất khẩu xác nhận là giống 

tiêu ngon nhất, có tính thích 

nghi cao, năng suất ổn định, 

hỗ trợ nông dân phục hồi các 

vườn tiêu. 

 
 

Nơi đảo ngọc, muốn phát 

triển bền vững không thể bỏ 

qua nông nghiệp. 

(Theo Nhân Dân) 

Khi nông dân ghi nhật ký 

Giữa tháng 7-2010, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng và Công 

ty cổ phần Gentraco đã phối hợp trao chứng nhận 

Global GAP cho HTX Lúa – Tôm Hòa Lợi và công bố sản 

phẩm gạo sạch Ngọc Đồng. Gentraco hỗ trợ nông dân 

làm gạo sạch, có thương hiệu và bao tiêu sản phẩm. 

 

Trong vụ sản xuất vừa qua, HTX Lúa - Tôm Hòa Lợi, với 12 

hộ đã liên kết sản xuất 20 ha lúa Global GAP, năng suất 

bình quân 5,2 tấn/ha, sản lượng 104 tấn. Giá bán sau khi có 

chứng nhận Global GAP 7.800 đồng/kg; giá trị tăng thêm 

bình quân 6.760.000 đồng/ha. Đây là phần thưởng xứng 

đáng cho nông dân HTX Hòa Lợi.  

Để nhận được phần thưởng này họ đã tuân thủ việc xây 

dựng hệ thống quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP 

cho mỗi nông trại; xây dựng nhà vệ sinh tự hoại và bồn rửa 

tay, nhà kho chứa phân, thuốc BVTV, hệ thống nước sạch 

phục vụ cho sinh hoạt của gia đình; xây dựng bảng hiệu 

cảnh báo cho ruộng đã phun thuốc bảo vệ thực vật, kho 

chứa phân thuốc bảo vệ thực vật, khu vực tiêu hủy bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật… Nói một cách nôm na, lần đầu tiên  
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12 nông dân ở Sóc Trăng có ghi nhật ký khi 

sản xuất lúa.  

Đây là một xu hướng mà Bộ NN-PTNT đang 

phát động nông dân ĐBSCL áp dụng. Trong 

lĩnh vực sản xuất nông sản, Global GAP là 

tiêu chuẩn đòi hỏi cao nhất hiện nay. Áp 

dụng mô hình này phải đảm bảo 4 tiêu chí 

cơ bản: an toàn cho người tiêu dùng, người 

lao động, bảo vệ môi trường và truy xuất 

được nguồn gốc sản phẩm.  

Gắn liền với sản xuất Global GAP của Hòa 

Lợi là sản phẩm gạo Ngọc Đồng. Ngọc Đồng 

là kết quả của mối liên kết 4 nhà giữa Công 

ty Gentraco, các kỹ sư lai tạo giống lúa thơm 

hạt dài, nông dân HTX Hòa Lợi và lãnh đạo 

Sở NN-PTNT Sóc Trăng đã nỗ lực hỗ trợ 

cho cánh đồng đạt tiêu chuẩn quốc tế về 

thực hành nông nghiệp tốt. Gạo Ngọc Đồng 

được chế biến và đóng gói theo quy trình 

chế biến gạo an toàn HACCP và hệ thống 

quản lý ISO 9001:2008 của Gentraco.  

Hệ thống các tiêu chuẩn này đảm bảo an 

toàn sức khỏe cho người sản xuất, người 

tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Công 

ty Gentraco hy vọng tới đây, không chỉ là 12 

hộ với 20 ha mà con số này có thể tăng lên 

rất nhiều lần. Dự kiến trong vụ kế tiếp của 

năm 2010, diện tích đăng ký tham gia HTX 

Lúa - Tôm Hòa Lợi để sản xuất lúa theo tiêu 

chuẩn Global GAP là 50 ha, tăng 100% so 

với vụ mùa năm 2009. Gentraco và Hòa Lợi 

sẽ cùng hợp tác thành lập liên minh sản xuất 

gạo chất lượng cao. Liên minh này được sự 

hỗ trợ tích cực của Sở NN-PTNT Sóc Trăng. 

Trên nền tảng đó liên minh có thể xây dựng 

mô hình chuẩn trong liên kết 4 nhà, tạo vững 

chắc trong hợp tác của các mối quan hệ: 

Nhà nước - nhà khoa học – nhà nông – nhà 

doanh nghiệp.  

Sản phẩm của Ngọc Đồng sẽ được bán tại 

chuỗi cửa hàng Đại Khánh, hệ thống các 

siêu thị MaxiMark, Co.opMart, Big C. Thời 

gian tới, sẽ tiếp tục mở rộng kênh phân phối 

đến các hệ thống Metro hay các chuỗi siêu 

thị khác trong nước. Tại nước ngoài, sản 

phẩm sẽ chào bán tại chuỗi siêu thị Tập 

đoàn Orient Merchant của Úc và một số nhà 

cung ứng gạo đầu mối vào thị trường Mỹ, 

châu Âu, châu Á.  

 

Với sản lượng đủ lớn vào các vụ mùa kế 

tiếp, khả năng vào được những thị trường 

cao cấp này là hoàn toàn khả thi. Rõ ràng, 

sự gắn kết, hợp tác giữa Công ty Gentraco 

với HTX Hòa Lợi là một điển hình sinh động 

gia tăng chuỗi giá trị và thu nhập của nông 

dân; tạo tiền đề xây dựng thương hiệu gạo 

Việt Nam ở thị trường có nhu cầu gạo chất 

lượng cao. 

(Theo NDO) 
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Nghịch lý ở vựa trái cây Nam bộ:  

“Ngoại” lên sạp, “nội” xuống đất 
Trong lúc nhiều loại trái 

cây nội đang rớt giá, hàng 

ngày, tại biên giới Tây 

Nam, trái cây Thái Lan vẫn 

ồ ạt nhập về nước ta. Ở 

các chợ biên giới như 

Châu Đốc, Tịnh Biên, An 

Phú (An Giang), trái cây 

Thái Lan chiếm ưu thế 

tuyệt đối. Tình cảnh “trái 

nội gặp khó, trái ngoại tràn 

lan” xảy ra ngay ở vựa trái 

cây lớn nhất nước rõ ràng 

là một nghịch lý.  

Sính ngoại  

Tại khu vực cửa khẩu quốc 

tế Tịnh Biên, hàng ngày, xe 

tải chở trái cây ngoại xếp 

hàng dài chờ làm thủ tục 

đưa từ Campuchia vào Việt 

Nam. Bãi đất trống gần trạm 

biên phòng (phía 

Campuchia) lúc nào cũng có 

hàng chục xe ba gác của 

thương lái Campuchia, chất 

đầy trái cây tập kết. Những 

thùng trái cây được đóng gói 

khá kỹ, in chữ Thái nhanh 

chóng được chuyển qua 

những xe lôi, xe tải của 

thương lái Việt Nam.  

Giang, hàng ngày, có hàng 

trăm tấn trái cây ngoại được 

nhập về sau đó phân phối đi 

khắp ĐBSCL, TPHCM thậm 

chí ra tận miền Trung, miền 

Bắc. Những loại trái cây xuất 

xứ Thái Lan có: măng cụt, 

sầu riêng, bòn bon, me, 

xoài... Bà Tư Tiếu, một tiểu 

thương buôn trái cây Thái 

Lan ở chợ Tịnh Biên, cho 

biết: “Tính bình quân mỗi 

tháng tôi ký hợp đồng với 

bên vựa Campuchia từ 7 - 

10 tấn trái cây các loại, bán 

trong tỉnh rồi bỏ mối cho 

nhiều vựa khác từ Cần Thơ 

xuống Cà Mau hoặc lên 

TPHCM…”.  

Cũng theo bà Tư Tiếu, trái 

cây Thái Lan rẻ hơn nhiều so 

với trái cây cùng loại nhưng 

“đánh” vào tâm lý sính ngoại 

nên khi đưa về các tỉnh khác, 

thương lái thường nâng giá 

cao lên gấp 2 - 3 lần. Chị 

Nga, chủ vựa trái cây ở bến 

Ninh Kiều, Cần Thơ cho biết: 

“Bòn bon, me, măng cụt đều 

35.000 đồng/kg, nhưng quan 

trọng là nhiều người vẫn 

mua, họ thích trái cây Thái vì 

vừa ngon, đẹp, nếu có đem 

cho, tặng cũng lịch sự hơn 

trái cây của ta”.  

 

Trong khi đó, giá trái cây 

trong nước ở các tỉnh, thành 

ĐBSCL trồi sụt thất thường, 

nhất là những loại trái cây 

“cấp thấp” như chôm chôm, 

thanh long, ổi… Anh Lê 

Quang Tự, trồng chôm chôm 

ở Trà Ôn, Vĩnh Long than: 

“Trái chín đỏ vườn mà lòng 

buồn rười rượi. Mấy tháng 

trước, thương lái lại vườn gạ 

gẫm từ 10.000 - 15.000 

đồng/kg nay chỉ còn 3.000 - 

4.000 đồng/kg. Hôm trước 

chở ra TP Cần Thơ đổ đống 

bán cũng chỉ được giá 6.000 

đồng/kg”.  

Cùng cảnh ngộ đó, anh 

Thành ở huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang trồng thanh 

long buồn rầu: “Hôm qua 

chúng tôi chở xuống Cần  
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Chỉ tính riêng địa bàn tỉnh An  
 Thơ vài trăm ký đổ vỉa hè, bán giá chỉ có 

3.000 đồng/kg mà vẫn ế!”. Ngược lại, những 

trái cây nội thuộc hàng đặc sản như sầu 

riêng, măng cụt, chôm chôm nhãn, bòn bon, 

cam sành, giá lại quá đắt, bình quân từ 

25.000 – 35.000 đồng/kg, rất ít người mua. 

Thua trên “sân nhà”  

Ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết trái cây 

Thái Lan nhập qua biên giới Tây Nam đều 

có giá rẻ hơn so với trái cây nội cùng loại. 

Hiện giá măng cụt, bòn bon loại ngon nhất 

mua tại vựa bên Campuchia khoảng 1 

USD/kg đem về Việt Nam bán 25.000 - 

30.000 đồng/kg rẻ hơn từ 10.000 – 15.000 

đồng so với trái nội. Xoài, me Thái giá từ 0,6 

USD - 0,8 USD/kg, giá bán tại chợ Châu Đốc 

khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg. Ngoài ra 

sầu riêng Monthoong (Thái Lan), sầu riêng 

Campot (Campuchia) hạt lép, cơm vàng chỉ 

khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg thấp hơn 

giá 35.000 – 40.000 đồng của sầu riêng ta.  

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam cho biết, 

thực chất trái cây nội không đắt hơn trái cây 

ngoại. Sở dĩ, nhiều loại trái cây đặc sản trên 

thị trường giá cao là vì có quá nhiều lớp 

trung gian hưởng lợi trong quá trình đưa trái 

cây từ vườn đến tay người tiêu dùng. Ông 

Châu phân tích: “Nông dân bán cho thương 

lái rất rẻ, thương lái bán cho chủ vựa ở địa 

phương, rồi bán đi các vựa ở nơi khác, sau 

đó bán cho sạp, sạp lại bán cho người buôn 

lẻ… Trong chuỗi vận chuyển này, mỗi người 

đều nâng giá để hưởng lời đến khi trái cây 

đến tay người dùng giá bị đẩy lên cao ngất 

ngưởng. Tôi thấy, không đâu lại có giá sầu 

riêng lên đến 40.000 – 50.000đồng/kg như ở 

ta”.  

Cũng theo tiến sĩ Châu, sở dĩ trái cây Thái 

Lan giá thấp là vì công nghệ sản xuất và quá 

trình tiêu thụ sản phẩm của họ rất gọn nhẹ, ít 

chi phí, lợi nhuận không phải chia cho nhiều 

người nên giá rất ổn định và không quá cao. 

Trong khi ở ĐBSCL, nhiều khách hàng nước 

ngoài đặt mua trăm tấn trái cây mỗi đợt, 

không biết kiếm đâu ra sản phẩm đồng bộ 

cho họ. Hơn nữa nhiều sản phẩm không đáp 

ứng được yêu cầu về chất lượng và vệ sinh 

an toàn thực phẩm.  

Thực tế, bao năm nay, nông dân ĐBSCL vẫn 

trồng cây theo phong trào, ai trồng gì mình 

trồng nấy, diện tích phân tán nhỏ lẻ, manh 

mún. Để rồi năm nào cũng có chuyện nông 

dân khổ sở vì rớt giá hay bị thương lái chèn 

ép. Thiết nghĩ, đã đến lúc các địa phương 

phải có quy hoạch cụ thể từng vùng trái cây 

chuyên canh theo thế mạnh từng nơi, tiến tới 

hình thành những vùng nông nghiệp công 

nghệ cao; tạo dựng mối liên kết chặt chẽ 

giữa nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp 

và nhà khoa học. Có như vậy, trái cây nội 

mới mong có được chất lượng, đồng bộ, giá 

ổn định, để không bị lép vế trên “sân nhà”, 

nông dân cũng không phải canh cánh lo giá 

cả mỗi khi đến vụ thu hoạch. 

Theo Thời báo KTSG 
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Xuất khẩu thủy sản 2010 có thể vượt 4,8 tỷ USD  
Từ đầu năm 2010, giá nhiều loại thủy sản 

trên thế giới đã tăng rất mạnh do nguồn 

cung khó khăn, báo cáo gần đây về thị 

trường nông sản, Trung tâm Tin học - Thống 

kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

cho biết. 

Sau vụ tràn dầu trên vịnh Mexico dẫn tới 

40% diện tích bị cấm đánh bắt, giá tôm tại thị 

trường Mỹ tăng vọt 40%, từ 11 USD/kg lên 

gần 14 USD/kg. Giá hàu cũng tăng 15-20%. 

Giá philê cá tra đạt 156 USD/pound (CIF), 

tăng khoảng 20 cent so với tháng 4/2010. 

Với thị trường Nhật Bản, giá tôm cũng đã 

tăng 18% so với hồi đầu năm… Đỉnh điểm là 

vào tháng 6/2010, giá tôm đạt mức cao nhất 

trong vòng 10 năm trở lại đây và tăng 

khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2009. 

Dưới tác động từ việc tăng giá thủy sản trên 

thế giới, tôm nguyên liệu trong nước cũng 

tăng giá khá cao. Theo Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Cà Mau, trong tháng 

6/2010 giá tôm sú nguyên liệu cỡ 20 con/kg 

đạt mức 180 nghìn đồng/kg; loại 30 con/kg 

giá 140 nghìn đồng/kg và 40 con/kg giá 118 

nghìn đồng/kg. Tôm thẻ chân trắng loại 100 

con/kg giá 54 nghìn đồng/kg, thậm chí một 

số nơi giá tôm thẻ đã đạt mức 58 nghìn 

đồng/kg, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

Tuy nhiên, giá cá tra lại có diễn biến trái 

chiều. Áp lực đòi giảm giá nhập khẩu cá tra 

từ thị trường EU đã khiến giá trong nước  

giảm mạnh xuống còn 15,5 nghìn đồng/kg cá 

tra nguyên liệu. Trong khi đó, giá thức ăn 

tăng cao đã không khuyến khích người dân 

tiếp tục đầu tư. So với năm ngoái, giá thức 

ăn đã tăng bình quân khoảng 40%, thậm chí 

có tháng tăng gấp 4 đến 5 lần. 

 

“Hiện có khoảng 30% diện tích hầm nuôi cá 

tra tại đồng bằng sông Cửu Long đang ở 

trong tình trạng treo ”, Trung tâm Tin học - 

Thống kê cho biết.  

Tuy nhiên, do tôm xuất khẩu được giá, trong 

5 tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam vẫn đạt xấp xỉ 1,63 tỷ 

USD, tăng 17,5% so cùng kỳ năm trước, 

trong đó xuất khẩu tôm đạt 558 triệu USD, 

vượt qua cá tra đứng vị trí hàng đầu trong 

các mặt hàng thủy sản xuất khẩu có kim 

ngạch lớn nhất. Cá tra chỉ đạt 536 triệu USD 

kim ngạch trong cùng thời kỳ. Dự báo kim 

ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2010 cả 

nước ước đạt khoảng 4,82 tỷ USD, tăng 

khoảng 13,4% so với năm 2009. Khối lượng 

thủy sản xuất khẩu ước tính hơn 1,35 triệu 

tấn, trong đó cá tra đạt gần 660 nghìn tấn, 

tương đương khoảng 1,4 tỷ USD. (VNE) 
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