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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- Giá vàng vượt mốc 29 triệu đồng/lượng 

- Có thể giảm bội chi ngân sách xuống dưới 6% GDP 

- Nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 3 

- Sẽ sửa đổi quy định vốn pháp định các ngân hàng 

- Rừng đặc dụng bị tàn phá ở Đắk Nông 

CHÍNH SÁCH 

- Cải cách thủ tục hành chính từ trong các Bộ, ngành 

- Sản xuất nhiên liệu sinh học gắn liền với lợi ích của nông dân 

GIAO THƯƠNG 

- Thị trường đang có lợi cho xuất khẩu nông sản 

- Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 20% 

- Ngành gỗ vẫn phải nhập khẩu 900 triệu USD gỗ nguyên liệu 

- Xúc tiến th ương mại, du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, Nga  

- Một số hãng sữa cam kết giữ giá đến cuối năm 

-  Hà Nội - Các điểm bình ổn giá hoạt động hiệu quả 

              

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  5,  ngày 26 tháng 8 năm 2010 
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Giá vàng vượt mốc 29 
triệu đồng/lượng 
(VOV) - Các 

chuyên gia 

dự báo, giá 

vàng sẽ còn 

tiếp tục tăng 

trong ngắn 

hạn do 

người dân lo ngại nền kinh tế thế giới chậm 

tăng trưởng. 

Giá vàng SJC niêm yết giá mua và bán thời 

điểm 10h sáng 26/8 tại Hà Nội với giá 28,96-

29,03 triệu đồng/lượng; TP HCM là 28,96-

29,01 triệu đồng/lượng; Đà Nẵng, Nha 

Trang, Cần Thơ là 28,97-29,01 triệu 

đồng/lượng. So với ngày 25/8, giá vàng tăng 

từ 130.000-150.000 đồng/lượng. 

Cùng thời điểm, giá vàng trong phiên châu Á 

mua vào-bán ra ở mức 1.239-1.240 USD/oz, 

tăng 8 USD/oz so với ngày 25/8. 

Trong phiên giao dịch New York đêm 25/8, 

vàng bất ngờ tăng trở lại chạm mức cao 

nhất trong ngày 1.241-1.242 USD/oz khi lực 

mua vàng phòng thủ tăng trước thông tin 

thất vọng của kinh tế Mỹ về doanh số bán 

nhà mới và đơn đặt hàng hàng hoá giảm. 

Vào cuối phiên, giá giao động trong biên độ 

hẹp theo hướng giảm nhẹ, chốt giá đóng 

cửa tại mức 1.239-1.240 USD/oz. Trên sàn 

Comex, vàng giao tháng 12 chốt giá đóng 

cửa tăng 7,9 USD/oz lên mức 1.241 

USD/oz.  

 Sau thông tin thất vọng từ kinh tế Mỹ, trái 

phiếu Chính phủ Mỹ cũng tăng giá mạnh. 

Vàng và trái phiếu Chính phủ Mỹ thường là 

nơi trú ẩn của các nhà đầu tư trước lo ngại 

kinh tế xấu đi. Hiện tại giá vàng đang còn 

cách không xa mức cao kỷ lục cũ 1.265 

USD/oz của cuối tháng 6/2010. 

Một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới 

WGC cho thấy, nhu cầu đầu tư vàng là nhân 

tố chủ chốt thúc đẩy giá vàng tăng. Báo cáo 

của WGC cho biết, trong quí 2 năm nay, khi 

vàng tăng lên mức kỷ lục thì nhu cầu đầu tư 

vàng tăng 36% lên mức 1.050 tấn. Tính theo 

giá trị, tổng cộng nhu cầu vàng tăng mạnh 

lên mức kỷ lục 40,4 tỷ USD, tăng mạnh so 

với mức kỷ lục cũ 33,8 tỷ USD của quí 

3/2008. 

Sau khi chạm mức cao kỷ lục vào ngày 28/6, 

vàng đã có đợt điều chỉnh giảm. Tuy nhiên 

giá đã bắt đầu quay trở lại hướng tăng sau 

khi chạm mức thấp 1.157 USD/oz vào ngày 

18/7, được hỗ trợ bởi những lo ngại về 

những thông tin kinh tế yếu kém cùng những 

nhận định của Fed về triển vọng yếu đi của 

kinh tế Mỹ. 

Bill O'Neill, nhà phân tích của Logic Advisors 

cho rằng, thị trường đang tiếp tục phát triển 

theo hướng mua phòng thủ an toàn. Còn 

theo ông George Gero, Phó Chủ tịch của 

RBC Capital nhận xét, nền kinh tế thế giới 

vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn nên vàng sẽ có 

thể tăng cao trong ngắn hạn./.(VOV) 
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Có thể giảm bội chi ngân sách xuống dưới 
6% GDP 

 

Đó là dự báo của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc 
dân Bùi Hà, được đưa ra tại buổi họp giao ban sản 
xuất tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng nay, 26/8. 
Theo ông Hà, thu ngân sách nhà nước cả năm 2010 có 

thể tăng thêm khoảng 50 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch 

đề ra (kế hoạch là 462,5 nghìn tỷ đồng), trong đó tăng thu 

từ các địa phương vào khoảng 30 nghìn tỷ đồng, trung 

ương khoảng 20 nghìn tỷ đồng. 

"Nếu khoản này được xem xét để bù đắp bội chi thì khả 

năng bội chi năm nay có thể xuống dưới 6% GDP", ông 

nói. 

Dự báo của ông Hà được đưa ra sau khi kết quả thu, chi 

ngân sách tính đến ngày 15/8 được tổng hợp với tốc độ 

thu ngân sách đạt được so với kế hoạch cao hơn cùng kỳ 

các năm trước. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước tính đến 

ngày 15/8 ước đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, đạt 67,9% kế 

hoạch cả năm. 

Điểm đáng chú ý trong tổng thu ngân sách đến thời điểm 

báo cáo là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá cao, 

đạt gần 76 nghìn tỷ đồng và bằng 79,6%. Liên quan đến  

con số này, kim ngạch xuất 

khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 

44,5 tỷ USD, tăng tới 19,7% so 

với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 

khoảng 52,7 tỷ USD, tăng 

24,4% trong cùng so sánh. 

Ngược lại, thu từ dầu thô mới 

đạt 38,6 nghìn tỷ đồng và chỉ 

bằng 52,8% kế hoạch cả năm, 

mức thấp nhất trong các nhiệm 

vụ thu tính đến nay. Trong một 

diễn biến liên quan, tính đến 

tháng 8, xuất khẩu dầu thô mới 

đạt gần 5,5 triệu tấn với giá trị 

kim ngạch khoảng 3,3 tỷ USD, 

giảm 44,2% về lượng và 20,5% 

về giá trị. 

Với nhiệm vụ thu còn lại, thu 

nội địa đã đạt gần 195,5 nghìn 

tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán 

năm. Trong thu nội địa, thu từ 

khu vực kinh tế quốc doanh đạt 

67,7 nghìn tỷ đồng, bằng 58% 

dự toán năm; thu từ khu vực 

doanh nghiệp có đầu tư nước 

ngoài đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, 

bằng 62%; thu từ thuế thu 

nhập đối với người có thu nhập 

cao đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, 

bằng 72%; thu phí xăng dầu 

đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng  
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 66,2%; thu phí và lệ phí đạt 

3,9 nghìn tỷ đồng, bằng 

56,8% dự toán năm. 

Cũng theo Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, chi ngân sách nhà 

nước cùng thời kỳ đạt 353,4 

nghìn tỷ đồng, đạt 60,7% kế 

hoạch cả năm, trong đó chi 

đầu tư phát triển đạt 78,9 

nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% 

dự toán năm (riêng chi đầu 

tư xây dựng cơ bản đạt 74,9 

nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% 

dự toán); chi sự nghiệp kinh 

tế xã hội và quốc phòng an 

ninh đạt 228 nghìn tỷ đồng, 

tương ứng bằng 61,5% dự 

toán; chi trả nợ và viện trợ 

đạt gần 46,3 nghìn tỷ đồng, 

bằng 66%. 

Với kết quả này, bội chi ngân 

sách tính đến ngày 15/8 đã 

đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, bằng 

12,7% tổng thu ngân sách 

cùng thời kỳ và bằng 33,3% 

kế hoạch cả năm (so với 

119,7 nghìn tỷ đồng). 

 

 

Nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 3 
 
(VOV) - Theo thống kê, tính 

đến sáng 26/8, bão số 3 đã 

làm 10 người chết, 1 người 

mất tích, 64 người bị 

thương. 

Sáng 26/8, Văn phòng Ban 

Chỉ đạo Phòng chống lụt 

bão Trung ương tổ chức giao ban triển khai các hoạt động 

khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng thời, Ban Chỉ 

đạo cũng tổ chức thống kê tình hình thiệt hại, theo dõi chặt 

chẽ diễn biến mưa lũ các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An, 

triển khai công tác phòng chống lũ theo cấp báo động, sẵn 

sàng phương án, lực lượng đề phòng các tình huống xấu có 

thể xảy ra. 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng 

chống lụt bão Trung ương, bão số 3 đã làm 10 người chết, 

trong đó Nghệ An 6 người; Hà Tĩnh 3 người và Quảng Bình 

1 người. Những trường hợp tử vong chủ yếu là chết đuối do 

bất cẩn; 2 người chết do ngã khi chằng chống nhà cửa và 1 

cán bộ xã của Hà Tĩnh chết trong khi đi kiểm tra công tác 

phòng chống lụt bão. Ở Quảng Bình 1 người mất tích bị lũ 

cuốn trên đường đi làm. Đặc biệt, 10 người thuộc tàu cá 

ĐNa 61406 TS của Đà Nẵng bị chìm, trong đó 7 người đã 

được tàu cá Đà Nẵng cứu vào đất liền, 3 người đã được tàu 

cá của Quảng Ngãi tìm cứu đang trên đường về đất liền. Có 

64 người bị thương (nhiều nhất là Nghệ An, tiếp đó là Hà 

Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Tổng thiệt hại về tài sản 

ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá ước tính trên 

850 tỷ đồng, trong đó Nghệ An thiệt hại tới 600 tỷ đồng. 

Để khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, tỉnh 

Nghệ An đã có công điện khẩn chỉ đạo công tác khắc phục 

hậu quả mưa, lũ, bão, sớm ổn định đời sống và sản xuất 

của nhân dân. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,  
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 Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi cũng khẩn trương khắc phục 

hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên gia 

đình có người chết, người bị thương, sửa 

chữa nhà cửa, khơi thông các trục tiêu 

nước, vận hành các cống tiêu, trạm bơm tiêu 

úng bảo vệ hoa màu, khôi phục điện, thông 

tin liên lạc, vệ sinh môi trường, khôi phục 

sản xuất. Các tỉnh cũng theo dõi chặt chẽ 

diễn biến mưa lũ các sông ở Thanh Hóa và 

Nghệ An, triển khai công tác phòng chống lũ 

theo cấp báo động, sẵn sàng phương án, 

lực lượng đề phòng các tình huống xấu có 

thể xảy ra. 

Do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh Bắc 

Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã 

có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to tập 

trung vào đêm 24/8. Từ 7h ngày 25/8, mưa 

giảm dần và hiện nay nhiều khu vực mưa đã 

chấm dứt. Các tỉnh Bắc Bộ chỉ còn mưa vừa, 

lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Các tỉnh 

miền Trung vẫn đang tiếp tục tổng hợp tình 

hình thiệt hại và chỉ đạo quyết liệt công tác 

khắc phục hậu quả bão số 3. 

 

 

Sẽ sửa đổi quy định
vốn pháp định các 
ngân hàng 
  
Ngân hàng Nhà nước chính thức thành lập 

ban soạn thảo, tổ biên tập chuẩn bị nội dung 

cho việc sửa đổi, bổ sung quy định về vốn 

pháp định các tổ chức tín dụng. 

Ngày 25/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

đã ký Quyết định số 2020/QĐ-NHNN thành 

lập ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐ-CP 

ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành 

danh mục mức vốn pháp định của các tổ 

chức tín dụng. 

Ban soạn thảo này làm việc theo chế độ 

kiệm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐ-

CP của Chính phủ về ban hành danh mục 

mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng 

theo đúng quy định hiện hành. 

Còn theo quy định hiện hành, mức vốn pháp 

định theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP áp 

dụng cho năm 2010 là 3.000 tỷ đồng đối với 

các ngân hàng thương mại nhà nước, cổ 

phần, liên doanh, ngân hàng đầu tư, ngân 

hàng hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân Trung 

ương; riêng ngân hàng phát triển và ngân 

hàng chính sách là 5.000 tỷ đồng; chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD. 

Theo VNEconomy 
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Rừng đặc dụng bị tàn phá ở Đắk Nông 
Rừng đặc dụng Đray Sáp (một bộ phận của Di 

tích Lịch sử danh thắng quốc gia Đray Sáp) 

thuộc địa phận xã Đắk Sô, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông đang bị tàn phá nặng nề. 

Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm 

khiến cảnh quan của Di tích bị xuống cấp trầm 

trọng, khách tham quan dần vắng bóng. 

Dòng thác Đray Sáp hùng vĩ được hơn 

1.400ha rừng nguyên sinh bao bọc xung 

quanh. Di tích Lịch sử danh thắng quốc gia 

Đray Sáp một thời là thắng cảnh của Tây 

Nguyên, thu hút khách du lịch vào mỗi dịp hè, 

Lễ, Tết. Hiện nay, di tích bị xuống cấp nên 

khách tham quan cũng ít dần. Anh Nguyễn 

Thanh Tùng, hướng dẫn viên Trung tâm Du 

lịch thác Đray Sáp thừa nhận: “Một số khách 

sau khi tham quan nhận xét, khu rừng này đã 

mất đi vẻ đẹp hoang sơ thuở trước.” 

Rừng bị tàn phá 

Do chỉ chạy theo kinh doanh 

Sau khi tỉnh Đắk Nông được thành lập (năm 

2004), khu Di tích Lịch sử danh thắng quốc gia 

Đray Sáp được bàn giao cho Công ty  

Thương mại và Du lịch Đắk Nông quản lý. 

Mục tiêu là bảo tồn và phát triển khu du lịch 

sinh thái văn hóa mang tầm cỡ quốc gia 

này. 

Tuy nhiên, sau gần 7 năm Công ty quản lý, 

thắng cảnh xuống cấp trầm trọng. Từ hơn 

1.400ha rừng nguyên sinh (chủ yếu là rừng 

giàu và trung bình) hiện chỉ còn gần 

1.000ha rừng nghèo và những đám cây 

bụi. Nhiều diện tích rừng bị người dân xâm 

canh, chuyển thành nương rẫy. Dòng thác 

Đray Sáp dần trở nên trơ trọi khi “chiếc áo 

màu xanh” ngày một mất đi. 

Ông Đỗ Ngọc Trai, quyền Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho 

biết: “Ban Quản lý khu du lịch thác Đray 

Sáp chủ yếu kinh doanh du lịch, còn việc 

quản lý, bảo vệ rừng hầu như bỏ ngỏ. Hơn 

1.000ha rừng mà chỉ có 1, 2 người bảo vệ 

thì không thể bảo vệ nổi. Muốn giữ rừng 

cần phải phân cấp rõ ràng, giao cho kiểm 

lâm hay một đơn vị chức năng nào đó 

quản lý”. Khu rừng này hiện là điểm nóng 

của nạn phá rừng làm nương rẫy; nạn khai 

thác, vận chuyển trái phép lâm sản. Đồng 

thời, đây cũng là điểm nóng của việc lâm 

tặc hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng. 

Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng 

đơn vị chủ quản rừng và các đơn vị chức 

năng địa phương không có sự phối hợp 

cần thiết để đưa ra các biện pháp ngăn 

chặn hữu hiệu. 
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 Anh Đặng Văn Đức, cán bộ quản lý, bảo vệ 

rừng chia sẻ: “Lực lượng bảo vệ rừng ít, 

trang bị hỗ trợ không có. Nhiều lúc chúng tôi 

bắt được lâm tặc hoặc có vấn đề gì xảy ra, 

lực lượng kiểm lâm, công an xã hầu như 

không có sự hỗ trợ. Trước đây thường 

xuyên xảy ra tình trạng lâm tặc vào tận cơ 

quan đánh người nhưng chưa có vụ nào 

được giải quyết thỏa đáng nên anh em 

chúng tôi đi làm nhiệm vụ cũng thấy lo sợ.” 

Trách nhiệm của tỉnh? 

Trước tình trạng rừng bị tàn phá, tháng 

2/2010, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn 

số 468/UBND-NN về việc thành lập Ban 

quản lý rừng đặc dụng Đray Sáp, tách biệt 

với Ban quản lý khu du lịch thác Đray Sáp. 

Tuy nhiên, đến tháng 6/2010, UBND tỉnh 

Đắk Nông lại ban hành Quyết định số 

779/QĐ-UBND, thu hồi hơn 52ha thuộc khu 

du lịch thác Đray Sáp, giao cho Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh quản lý. Mặc dù, phần diện tích này 

đã được UBND tỉnh Đắk Nông cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng cho Công ty 

Thương mại - Du lịch Đắk Nông trong 50 

năm (từ 2007 - 2057) để phát triển du lịch. 

Nếu quyết định này của UBND tỉnh Đắk 

Nông được thực thi, toàn bộ cán bộ, công 

nhân viên của Trung tâm Du lịch Đray Sáp 

(Công ty Thương mại - Du lịch Đắk Nông) sẽ 

mất việc. Ông Lê Mến, Giám đốc Trung tâm 

Du lịch thác Đray Sáp lo lắng: “Cán bộ công 

nhân viên ở Trung tâm đã gắn bó với khu du 

lịch mấy chục năm rồi, giờ không có việc làm 

cho họ, phải giải quyết ra sao? Hơn nữa, 

đây là di tích lịch sử văn hóa, giao cho kiểm 

lâm họ có quản lý được không?”. 

 

Giao rừng cho đơn vị không chuyên trách về 

quản lý, bảo vệ rừng đã khiến rừng đặc 

dụng Đray Sáp bị tàn phá tan hoang. Việc 

thu hồi và bàn giao lại khu rừng này cho đơn 

vị chuyên trách là Chi cục Kiểm lâm Đắk 

Nông là hợp lý. Tuy nhiên, việc giao khu du 

lịch thác Đray Sáp cho đơn vị nào quản lý, 

kinh doanh, các ngành, các cấp Đắk Nông 

cần cân nhắc kỹ để có thể phát triển du lịch 

một cách bền vững.  

(Đài tiếng nói Việt Nam) 
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Cải cách thủ tục hành chính 
từ trong các Bộ, ngành 
 

 
Số lượng văn bản thuộc các Bộ, ngành cần 

sửa đổi là 1.190 văn bản, cấp chính quyền 

địa phương là 3.000 văn bản.   

Sáng 26/8 tại Hà Nội, Tổ công tác chuyên 

trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ phối hợp với các Bộ, 

ngành tổ chức giao ban định kỳ tháng 

8/2010 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

25 của Chính phủ, Nghị định số 63 của 

Chính phủ và tham vấn hoàn thiện nâng cao 

chất lượng, phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 2/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị 

quyết số 25 thông qua phương án đơn giản 

hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên. 

Báo cáo của Tổ chuyên trách cải cách thủ 

tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

cho thấy: Các Bộ, ngành đều tích cực triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Chính 

phủ. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ còn chậm 

và vẫn còn nhiều Bộ ngành chưa hoàn 

thành, sự phối hợp giữa các đơn vị trong bộ, 

ngành còn lỏng lẻo. Đối với việc triển khai  

thực hiện Nghị định số 63 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng 

Chính phủ đã chủ động triển khai một số 

nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp với Bộ Nội vụ 

xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, biên chế của đơn vị 

kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn 

phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Về tham vấn và hoàn thiện phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, các Bộ ngành 

đã tích cực chủ động phối hợp với Tổ công 

tác chuyên trách, qua đó nhiều ý kiến khác 

nhau được thống nhất. 

Ông Ngô Hải Phan, Tổ phó thường trực Tổ 

công tác chuyên trách cho biết, đến thời 

điểm này, cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 2, 

bước sang giai đoạn 3 của Đề án 30. Hiện 

số lượng văn bản cần sửa đổi lên đến 1.190 

văn bản của các Bộ, ngành Trung ương. Ở 

cấp chính quyền địa phương cần sửa đổi 

3.000 văn bản. Với khối lượng công việc lớn 

như vậy, lãnh đạo Tổ chuyên trách yêu cầu 

các bộ, ngành cần thực hiện nghiêm túc 

Nghị quyết 25 của Chính phủ, chủ động, rút 

kinh nghiệm để triển khai tốt Nghị định 63 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 

chính. Tổ công tác sẽ tổng hợp và báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về những bộ, ngành 

còn chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết 

25./. 

 TTXVN
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Sản xuất nhiên liệu sinh học gắn liền với lợi ích 

của nông dân 
ND - Sau gần một tháng đưa xăng sinh học 

E5 kinh doanh thí điểm tại 20 cửa hàng, đại 

lý xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam 

(PV OIL) và Công ty Thương mại kỹ thuật và 

Ðầu tư (PETEC) thuộc Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam (PVN), ngày 24-8, phóng viên Báo 

Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với 

đồng chí LÝ HỒNG ÐỨC, Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam, một trong 

những nhà đầu tư chính trong sản xuất, 

phân phối, kinh doanh nhiên liệu sinh học 

(NLSH) cũng như phát triển vùng nguyên 

liệu chuẩn bị cung cấp cho ba nhà máy sản 

xuất ethanol ở Phú Thọ, Quảng Ngãi và Bình 

Phước. 

PV: Thưa đồng chí, mặc dù đã sử dụng 
xăng sinh học E5, song người tiêu dùng 
vẫn còn băn khoăn về chất lượng cũng 
như số lượng xăng cung ứng nếu nhu 
cầu sử dụng tăng lên? 

Phó TGÐ Lý Hồng Ðức: Hiện nay NLSH 

được sử dụng phổ biến ở hơn 50 quốc gia 

trên thế giới. Các nước Mỹ, Nhật Bản, các 

nước châu Âu đều có kế hoạch sản xuất 

nhiên liệu thay thế ở quy mô lớn để đáp ứng 

nhu cầu sử dụng NLSH ngày càng tăng. 

Như vậy, thực tế là xăng E5 không phải là 

sản phẩm hoàn toàn mới. Riêng về chất 

lượng xăng E5 do PV OIL sản xuất đều 

được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, từ 

nguyên liệu đầu vào (ethanol của Công ty 

Ðồng Xanh và xăng A92 của Nhà máy lọc 

dầu Dung Quất) đến sản phẩm đầu ra (xăng 

sinh học E5 từ khi xuất kho đến tận trạm 

xăng dầu). Mỗi một mẻ xăng E5 trước khi 

xuất kho đều phải được chứng nhận hợp 

quy theo các quy định 

(QCVN1:2009/BKHCN và TCVN 8063:2009) 

của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 

lượng Việt Nam. Ðơn vị thực hiện kiểm định 

là Quatest 1 và Quatest 3 (Hà Nội và TP Hồ 

Chí Minh). 

Về khả năng cung ứng xăng sinh học khi 

nhu cầu sử dụng tăng cao,  PVN đang xây 

dựng ba nhà máy ethanol tại Bình Phước, 

Quảng Ngãi và Phú Thọ có công suất 100 

triệu lít/nhà máy/năm. Dự kiến, các nhà máy 

này sẽ đi vào sản xuất năm 2011 và chắc 

chắn sẽ bảo đảm khả năng cung ứng xăng 

sinh học cho thị trường cả nước. 

PV: Xin đồng chí cho biết NLSH liệu có 
thể thay thế nhiên liệu hóa thạch? 

Phó TGÐ Lý Hồng Ðức: Nguồn nhiên liệu 

từ hóa thạch không phải là vô hạn. Bản thân 

nó cũng không được tái tạo. Vì vậy, ngoài 

việc tiếp tục tìm kiếm thêm các mỏ dầu, mỏ 

than thì việc phát triển NLSH giúp các quốc 

gia chủ động hơn về nguồn nhiên liệu. NLSH 



   10 
 

ĐIỂM TIN BÁO 

còn đặc biệt có ý nghĩa với những quốc gia 

không có nguồn dầu mỏ và than đá. Ðồng 

thời, sản phẩm này còn giúp ổn định tình 

hình năng lượng cho thế giới và bảo đảm an 

ninh năng lượng mỗi quốc gia. 

Ở nước ta trong hơn 10 năm qua, việc khai 

thác năng lượng sơ cấp tăng trung bình 

16,4%. Sử dụng năng lượng sơ cấp tăng 

bình quân hơn 10%. Tốc độ tăng trưởng 

năng lượng tăng 11%, cao hơn tăng trưởng 

kinh tế 1,46 lần. Với tốc độ tăng trưởng kinh 

tế và với trữ lượng năng lượng hóa thạch 

hiện có thì khả năng khai thác dầu khí cũng 

chỉ đáp ứng trong vòng 30 - 40 năm nữa. Do 

vậy, cần sớm tìm ra nguồn nguyên liệu thay 

thế và NLSH là một lựa chọn tất yếu. 

Sự phát triển không đồng đều giữa các khu 

vực dẫn đến di dân từ nông thôn ra thành thị 

với tốc độ ngày càng cao, cùng với đô thị 

hóa nhanh và sự gia tăng các phương tiện 

giao thông làm không khí bị ô nhiễm trầm 

trọng. Hiện tại, mức độ ô nhiễm tại các thành 

phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và 

TP Hồ Chí Minh đã ở mức báo động. Báo 

cáo triển vọng môi trường toàn cầu 4 do 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc 

(UNEP) công bố ngày 26-10-2007 đã đánh 

giá Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trong số 

sáu thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. 

Vì vậy, NLSH sẽ là giải pháp cải thiện tình 

trạng ô nhiễm môi trường nhờ giảm thiểu 

đáng kể các loại khí thải như CO, SOx, HC, 

NOx hạt bụi và khí CO2. 

PV: Nguyên liệu để sản xuất ethanol ở ba 
nhà máy đều sử dụng sắn lát khô, vậy 
chính sách tạo vùng nguyên liệu và với 
nông dân ở vùng nguyên liệu ra sao? 
Liệu có dẫn đến cạnh tranh nguyên liệu 
khi cả ba nhà máy đi vào hoạt động? 

Phó TGÐ Lý Hồng Ðức: Hiện nay, để sản 

xuất ethanol, các nước đã sử dụng các loại 

thực vật như mía, ngô, sắn, rơm rạ, vỏ trấu... 

làm nguyên liệu. Công nghệ sản xuất 

ethanol ở ba nhà máy của PVN sử dụng sắn 

nguyên liệu, vì đây là loại cây dễ trồng, phù 

hợp điều kiện  thực tế ở Việt Nam. Ðây cũng 

là cách giúp người nông dân ổn định đời 

sống khi có đầu ra cho cây sắn. Theo tính 

toán, mỗi nhà máy khi đi vào sản xuất sẽ sử 

dụng 240.000 tấn sắn lát/nhà máy cho 

khoảng 15.000 hộ trồng sắn tại các xã vùng 

cao của các tỉnh miền núi phía bắc, Tây 

Nguyên và Ðông Nam Bộ. Các nhà máy cam 

kết hỗ trợ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật 

canh tác, bảo đảm nguồn thu mua ổn định... 

Như vậy, việc sản xuất ethanol từ sắn không 

chỉ giúp xóa đói, giảm nghèo ở các vùng 

sâu, vùng xa mà còn cải thiện cuộc sống với 

nguồn thu nhập ổn định cho phần lớn nông 

dân ở các địa phương, rút ngắn dần khoảng 

cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, 

thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ở các địa phương. 

Ðiều quan trọng là PVN không chỉ quan tâm 

đến sản xuất mà còn có kế hoạch quy hoạch 

và phát triển vùng nguyên liệu tập trung, 

cũng như xây dựng hệ thống thu mua, tồn  
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  trữ, phân phối, bảo đảm cung cấp ổn định 

100% nguồn nguyên liệu đầu vào cho các 

nhà máy. 

Về nguyên liệu thì năm 2009, sản lượng sắn 

cả nước đạt gần 10 triệu tấn. Mỗi năm nước 

ta xuất khẩu từ 1,2 đến hai triệu tấn sắn thô 

sang Trung Quốc và Hàn Quốc. Các nước 

này nhập sắn cũng để sản xuất ethanol. Với 

việc phát triển NLSH, Việt Nam sẽ giảm xuất 

khẩu nguyên liệu sắn thô với giá trị thấp. Từ 

năm 2012 đến năm 2014, các nhà máy 

ethanol của PVN và của các thành phần kinh 

tế khác cũng chỉ tiêu thụ hết 16% sản lượng 

sắn của cả nước. Riêng PV OIL đã có kế 

hoạch dài hạn chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu 

đầu vào chất lượng cao cho các nhà máy. 

PV OIL sẽ áp dụng tiến bộ KHKT bằng việc 

liên kết với Viện KHKT nông nghiệp miền 

nam để đưa giống sắn và kỹ thuật canh tác 

mới, đưa sản lượng sắn bình quân đạt 18 - 

25 nghìn tấn vào năm 2015. PV OIL cũng sẽ 

nghiên cứu giống mía cao sản và áp dụng kỹ 

thuật canh tác tiến bộ để đạt năng suất 70 - 

90 tấn/ha vào năm 2015. 

PV: So với việc xuất khẩu sắn thô, nông 
dân được lợi gì khi bán cho nhà máy? 

Phó TGÐ Lý Hồng Ðức: Có nhiều cái lợi, cụ 

thể như: Một là, so với sắn xuất khẩu, sắn 

bán cho nhà máy trong nước sẽ tiết kiệm cả 

chi phí vận chuyển và chi phí trung gian mà 

người nông dân sẽ được thụ hưởng. Hai là, 

giá sắn cũng như lượng sắn xuất khẩu phụ 

thuộc vào biến động của thị trường thế giới 

trong khi các nhà máy cam kết tiêu thụ ổn  

định với mức giá sàn bảo đảm thu nhập cho 

nông dân. Ba là, khác với các thương gia 

nước ngoài, chúng tôi cam kết bảo đảm ổn 

định đời sống cho nông dân trồng nguyên 

liệu phục vụ cho nhà máy những người sẽ 

gắn bó lâu dài trong chương trình NLSH của 

quốc gia. 

 

Nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt 

Nam có lợi thế về nông nghiệp nhưng chưa 

được phát huy tối đa. Nông thôn, nông 

nghiệp có "mỏ dầu" năng lượng sinh học từ 

lâu nhưng tiềm năng chưa được khai thác. 

Với định hướng phát triển NLSH thành 

ngành công nghiệp mũi nhọn của Chính phủ 

Việt Nam đã mở ra hướng đi mới nâng cao 

đời sống của nông dân, xã viên, góp phần 

thiết thực xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy 

nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

ở các địa phương trong cả nước, thể hiện 

bản chất tốt đẹp của chế độ ta. 

Những ai quan tâm có thể truy cập 

www.pvoil.com.vn hoặc gọi số 1800545429 

để tìm hiểu thêm thông tin về xăng sinh học 

E5. 

PV: Xin cảm ơn đồng chí. 
(Hàm Châu/ Nhân Dân) 
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Thị trường đang có lợi cho xuất khẩu 
nông sản 
  

 
Xuất khẩu gạo đã cán mốc 5 triệu tấn trong tháng 8. 
 
“Xuất khẩu nông sản 8 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, 

nhất là những tháng giữa năm khi yếu tố thị trường 

thế giới có lợi cho mặt hàng lương thực - thực 

phẩm”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận 

định trong một báo cáo đề cập đến tình hình thương 

mại quốc tế của ngành này. 

Theo báo cáo, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm 

và thủy sản tháng 8 ước đạt 1,75 tỷ USD, đưa tổng kim 

ngạch xuất khẩu 8 tháng qua ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 

tới 20,1% so với cùng kỳ năm 2009. 

Như vậy, nếu so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 

của cả nước đến hết tháng 8 ước vào khoảng 44,52 tỷ 

USD, con số trên chiếm tỷ trọng 27,4%, cao hơn so với tỷ 

lệ 26,5% được tính toán trên số liệu cũng do bộ này công 

bố cách đây một tháng. 

Trong con số 12,2 tỷ USD kể trên, kim ngạch xuất khẩu 

các mặt hàng nông sản chính tăng tới 16,6% so với cùng 

kỳ và đạt 6,5 tỷ USD; tiếp đến là thuỷ sản tăng 12,9% và  

đạt 2,95 tỷ USD. Tuy có tỷ trọng 

nhỏ hơn trong giá trị kim ngạch 

xuất khẩu ngành nông nghiệp, 

lâm sản tăng mạnh nhất với 

35,8% so với cùng kỳ năm 2009 

và đạt 2,28 tỷ USD.Sự thuận lợi 

của thị trường cho hoạt động 

xuất khẩu nông sản thể hiện ở 

việc giá tăng tại nhiều mặt hàng.

Cụ thể, giá gạo xuất khẩu bình 

quân 7 tháng đạt 485 USD/tấn, 

tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 

2009. Với diễn biến này, gạo 

xuất khẩu trong 8 tháng đầu 

năm ước đạt 5 triệu tấn với kim 

ngạch đạt 2,4 tỷ USD, tăng 

8,2% về lượng nhưng tăng tới 

12,8% về giá trị so với cùng kỳ 

năm trước. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, do diễn biến 

thời tiết bất thường ở nhiều nơi 

và giá lúa mỳ tăng cao khiến 

nhiều nước châu Phi chuyển 

sang mua gạo, làm nhu cầu gạo 

trên thị trường thế giới tăng. 

Tuy nhiên, chỉ tiêu xuất khẩu 

gạo đã gần đạt nên từ giờ đến 

cuối năm, các doanh nghiệp 

xuất khẩu cũng không ký kết  
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   thêm nhiều hợp đồng. 

Nhưng, giá tăng mạnh nhất xuất hiện ở mặt 

hàng cao su. Nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng 

đẩy giá cao su xuất khẩu của Việt Nam lên 

gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, giá bình 

quân 7 tháng đầu năm đạt 2.752 USD/tấn. 

Ước tính, khối lượng cao su xuất khẩu 8 

tháng đầu năm ước vào khoảng 417 nghìn 

tấn với trị giá 1,15 tỷ USD, chỉ đạt xấp xỉ về 

lượng nhưng tăng tới 89% về kim ngạch so 

với cùng kỳ năm 2009. 

Ngược lại, giá cà phê xuất khẩu vẫn giảm 

nhẹ, bình quân 7 tháng năm nay chỉ đạt 

1.415 USD/tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ 

năm 2009. 

Việc giá cà phê giảm không khuyến khích 

được xuất khẩu sản phẩm này, tổng lượng 

cà phê xuất khẩu 8 tháng năm 2010 ước đạt 

840 nghìn tấn với kim ngạch 1,2 tỷ USD, 

giảm 1,3% về lượng và 4,7% về giá trị so với 

cùng kỳ. 

Các nông sản xuất khẩu còn lại cũng trong 

diễn biến tăng giá chung. Xuất khẩu chè 8 

tháng năm 2010 ước đạt 85 nghìn tấn với trị 

giá 124 triệu USD, chỉ tăng 2,5% về lượng 

nhưng về giá trị tăng tới 14,9% so với cùng 

kỳ năm trước; lượng điều xuất khẩu 8 tháng 

đầu năm ở mức 120 nghìn tấn thu về 656 

triệu USD, so với năm 2009 tăng 5,2% về 

lượng và 25% về giá trị (25%); xuất khẩu hạt 

tiêu 8 tháng đạt 94 nghìn tấn với kim ngạch 

xuất khẩu là 312 triệu USD, tuy giảm 2,9%  

về lượng nhưng tăng tới 35,1% về trị giá so 

với năm trước.  

Với mặt hàng có tốc độ tăng kim ngạch lớn 

nhất - lâm sản và đồ gỗ, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu 

nhóm sản phẩm này năm nay cũng gặp 

nhiều thuận lợi sau khi nền kinh tế phục hồi, 

các thị trường nhập khẩu lớn đều có sự tăng 

trưởng từ 10 - 200% so với cùng kỳ năm 

2009. 

Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản vẫn ghi 

nhận sự tăng trưởng mạnh của mặt hàng 

tôm, được hỗ trợ bởi giá tăng hơn so với 

cùng kỳ. Xuất khẩu tôm 7 tháng đầu năm 

2010 đạt 110,3 nghìn tấn với giá trị 929,2 

triệu USD, tăng 15,5% về lượng và tới 

19,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009. 

Trong khi đó, xuất khẩu cá tra, basa bị ảnh 

hưởng bởi giá giảm, mặc dù lượng tăng. 

Sau 7 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu được 

361 nghìn tấn cá tra, basa, đạt giá trị 774 

USD, tăng 11,3% về khối lượng và 5,6% về 

giá trị so với cùng kỳ năm 2009. 

Cũng trong 8 tháng đầu năm, tổng giá trị 

nhập khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thuỷ 

sản và vật tư, nguyên liệu đạt 8,5 tỷ USD, 

tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2009. Như 

vậy, ngành nông nghiệp tiếp tục xuất siêu 

khoảng 3,7 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 

nay. 

Theo VNEconomy
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Kim ngạch xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản tăng 20% 
 (LĐO) - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tám tháng 
đầu năm 2010 của nước ta tuy chỉ tăng nhẹ về 
lượng so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch 
thu về lại tăng tới 20,1%. 

 

Xuất khẩu cao su đã tăng tới 89% về giá so với cùng 

kỳ 2009. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, tám tháng đầu năm, nhóm hàng nông, lâm, thủy 

sản xuất khẩu đã mang về cho đất nước 12,2 tỷ USD, 

tăng 20,1% so với cùng kỳ 2009. 

Nguyên nhân chính là do thời gian qua, giá hầu hết các 

mặt hàng xuất khẩu đều tăng lên. Cụ thể, giá gạo đã 

tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 

mức bình quân 485 USD/tấn. Vì vậy, xuất khẩu gạo chỉ 

tăng 8,2 % về lượng, nhưng lại tăng tới 12,8% về giá 

trị. Mặt hàng này đã thu về kim ngạch là 2,4 tỷ USD.

Đối với mặt hàng cao su, 8 tháng đầu năm xuất khẩu 

đạt khoảng 417 nghìn tấn, với giá trị 1,12 tỷ USD.  

Lượng xuất khẩu tuy gần bằng, 

song kim ngạch tăng tới 89% so 

với cùng kỳ 2009. Hiện nay, thị 

trường tiêu thụ cao su chủ yếu 

của Việt Nam vẫn là Trung Quốc, 

chiếm đến 68% về lượng và 

56,5% về giá trị. 

Xuất khẩu chè kim ngạch đạt 124 

triệu USD. Lượng xuất khẩu tăng 

2,5% nhưng tăng đến 14,9% về 

giá trị, do giá xuất khẩu bình quân 

đạt 1.430 USD/tấn, tăng 12%. Hạt 

tiêu xuất khẩu tuy giảm 2,9 % về 

lượng, nhưng vẫn tăng 35,1% về 

giá trị, thu được  312 triệu USD 

Duy nhất chỉ có mặt hàng cà phê, 

xuất khẩu thời gian qua giảm 

1,3% về lượng và 4,7% về giá trị. 

Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn 

đứng thứ hai sau gạo trong nhóm 

nông sản xuất khẩu. 

Nhật Quỳnh
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Ngành gỗ vẫn phải nhập 
khẩu 900 triệu USD gỗ 
nguyên liệu 
 (LĐO) - Hiện các doanh nghiệp sản xuất 
đồ gỗ xuất khẩu đã ký được hợp đồng 
đến hết năm 2010. Tuy nhiên, nguyên liệu 
gỗ  trong nước mới chỉ đáp ứng được 
khoảng 20% nhu cầu sử dụng. 

Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó chủ tịch Hiệp 

hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) cho 

biết: Thời gian qua các thị trường nhập khẩu 

lớn đồ gỗ Việt Nam như Nhật Bản, Mỹ, EU… 

 đều có sự tăng trưởng từ 10- 200% so với 

cùng kỳ năm trước. Ước tính, tám tháng đầu 

năm, xuất khẩu đồ gỗ  đạt trên 2,1 tỷ USD, 

tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2009. Hiện 

các doanh nghiệp  đã phát triển thêm được 

những thị trường mới là: Nga, Trung Đông, 

Mỹ Latinh… 

Theo báo cáo, đến thời điểm này, hầu hết 

các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu 

đã ký được hợp đồng đến hết năm. Các nhà 

máy đều hoạt động tới 75% công suất thiết 

kế. Tuy vậy, trong năm nay, ngành gỗ vẫn 

phải nhập khẩu từ 800- 900 triệu USD gỗ 

nguyên liệu, do trong nước mới chỉ đáp ứng 

được khoảng 20% nhu cầu sử dụng. 

 

VNEconomy 

 

Xúc tiến thương 
mại, du lịch Việt 
Nam tại Trung Quốc, 
Nga 
  

 
Doanh nghiệp Việt Nam luôn coi trọng mối quan 
hệ hợp tác, kinh doanh với các doanh nghiệp 
Trung Quốc. 
  
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) sẽ chủ trì thực hiện hai sự 
kiện những ngày Việt Nam tại Trung Quốc 
và Liên bang Nga, sắp diễn ra tới đây. 
“Những ngày Việt Nam tại Trung Quốc” sẽ 

diễn ra từ 29/8 đến 3/9. Tiếp sau sự kiện 

này, “Những ngày Việt Nam tại Liên bang 

Nga” sẽ kéo dài từ ngày 13-18/9. 

Đây là hoạt động chủ động của Chính phủ 

Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện 

về chính trị, ngoại giao, văn hóa và kinh tế 

giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên bang 

Nga. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam đây 

cũng là dịp để thiết lập và tăng cường quan 

hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh với các tập 

đoàn, doanh nghiệp lớn của hai quốc gia 

này.  TTXVN 

 



   16 
 

ĐIỂM TIN BÁO 

Một số hãng sữa cam kết giữ giá đến cuối năm 
Mead Johnson, Hancofood tuyên bố không tăng giá 
bất kỳ sản phẩm nào đến hết năm. Nếu không có 
biến động bất thường về tỷ giá và nguyên liệu trong 
thời gian tới, các hãng sữa khác cũng sẽ giữ giá 
bán như hiện tại. 
Đại diện Mead Johnson Nutrition cho biết sẽ giữ nguyên 

giá cho đến hết năm, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Lần 

tăng gần đây nhất của hãng này là hồi tháng 1, với mức 

bình quân 5%. Đồng thời, hãng này cũng tung ra thị 

trường loại "bao bì tiết kiệm" đối với các sản phẩm 

EnfaKid A+, Enfagrow A+, được cho là giúp người mua 

tiết kiệm 45.000 đồng. 

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sữa và nước giải 

khát Hanco Lê Viết Hà cũng khẳng định: "Từ nay đến 

cuối năm, tất cả sản phẩm sữa của Hanco không tăng 

giá". 

Ông Hà cho biết, nguyên liệu sữa, nguyên liệu làm lon, 

hộp... đều được nhập khẩu. Tuy nhiên, công ty đã ký 

hợp đồng trọn năm với đối tác ở mức giá hợp lý, nên dù 

tỷ giá tăng cũng không ảnh hưởng đến giá sữa của 

Hanco. 

Một số hãng sữa cam kết giữ giá đến cuối năm.   

Chưa dám khẳng định sẽ giữ giá 

bán cho đến cuối năm nay, 

song, một số hãng sữa cho biết 

nếu không có những biến động 

bất thường từ nguyên liệu đầu 

vào, thay đổi đột ngột về tỷ giá... 

thì nhiều khả năng không tăng 

giá bán. 

Dược phẩm 3A, nhà phân phối 

sữa Abbott cho biết giá bán hiện 

chưa có gì thay đổi, sau khi đã 

điều chỉnh cho 3 mặt hàng với 

mức tăng trung bình 7% vào đầu 

tháng 8. Ảnh hưởng từ đợt điều 

chỉnh tỷ giá vừa qua và sự leo 

thang của giá đường (trong nước 

lẫn nhập khẩu), song Vinamilk 

cho biết vẫn cố gắng bán với giá 

như từ đầu năm đến nay. 

Cũng vừa điều chỉnh giá sữa cho 

một vài sản phẩm hồi giữa tháng 

7 nên hiện tại Dutch Lady chưa 

có kế hoạch tăng giá mới. "Tuy 

nhiên, chính sách giá từ nay đến 

cuối năm có tăng hay không phải 

tùy tình hình thực tế và từng thời 

điểm", đại diện công ty cho biết. 

Do nằm trong nhóm danh mục 

bình ổn giá, nên biện pháp bình 

ổn được áp dụng đối với mặt 
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hàng sữa khi trong 15 ngày liên  
 tục, giá bán lẻ trên thị trường tăng bình 

quân từ 15 đến 20% trở lên so với trước khi 

có biến động. Một số điểm bán lẻ cho biết 

chưa nhận được thông báo nào từ phía nhà 

cung cấp về tình hình giá sữa thời gian 

tới. Chị Nga, chủ cửa hàng ở quận 3, TP 

HCM than: "Trước đây, nhà cung cấp liên 

tục 'dọa' giá sẽ tăng trong khoảng một tháng 

nữa và khuyên các điểm bán lẻ nên tăng 

cường nhập hàng nhân lúc giá chưa lên. 

Còn hiện tại, chưa nhận được thông tin chắc 

chắc nào về việc giữ nguyên giá sữa đến hết 

năm". 

Theo chị, mức giá như hiện nay đã quá sức 

với nhiều gia đình. Không ít bà mẹ trẻ 

chuyển sang mua sữa nội rẻ hơn, mãi lực 

sữa ngoại do vậy ít nhiều cũng bị giảm. Nếu 

giá sữa tăng nữa sẽ khó có thể thuyết phục 

khách hàng, khi các lý do đưa ra quá quen 

thuộc: nguyên liệu tăng, chi phí tăng... 

Giữa cuối tháng 8, Bộ Tài chính ban hàng 

thông tư 112 yêu cầu doanh nghiệp phải 

đăng ký giá sữa pha chế theo công thức 

dạng bột dành cho trẻ em dýới 6 tuổi. Việc 

ðãng ký giá bán được thực hiện trước khi 

các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

bán mặt hàng này ra thị trường lần đầu và 

trước mỗi đợt điều chỉnh giá bán. Các hãng 

sữa do vậy sẽ không được tùy tiện tăng giá. 

VNE 

Hà Nội - Các điểm bình ổn giá 
hoạt động hiệu quả 
 

 
Sau hơn 1 tháng chương trình bán hàng 

bình ổn giá đi vào hoạt động, các doanh 

nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã triển khai 360 

điểm bán hàng. 

Sau khi được tạm ứng vốn vay ưu đãi từ 

thành phố Hà Nội là 210 tỷ trong tổng số 350 

tỷ đồng trong thời gian 10 tháng với lãi suất 

0%, 13 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ bình ổn giá 

trên địa bàn thành phố đã chủ động dự trữ 

hàng hóa và tổ chức bán hàng ra thị trường. 

Theo các nhà quản lý, hiệu quả của chương 

trình đã đạt được những kết quả khả quan 

và thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu 

dùng. Sau hơn 1 tháng chương trình bán 

hàng bình ổn giá đi vào hoạt động (từ ngày 

1/7), các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội 

đã triển khai 360 điểm bán hàng tại các siêu 

thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên 

doanh, các cửa hàng, quầy hàng tại một số 

chợ.  VOV 
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