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Lũ ở miền Bắc dâng cao 

Tại tỉnh Lào Cai, vào rạng sáng 26-7, nhiều 

nơi đã có mưa lên tới 63-76mm như ở 

huyện Văn Bàn, Bát Xát, TP Lào Cai. Mưa 

lũ đã tiếp tục tàn làm hư hỏng nhiều công 

trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, có thêm 

3 người dân bị thương.  

 

Tuyến đường Hoàng Liên Sơn 1 bị sạt lở 

ta-luy dương tại Km21 với khối lượng hàng 

ngàn mét khối đất đá, gây ách tắc giao 

thông nghiêm trọng. Tại tỉnh Yên Bái trong 

ngày 26-7 cũng có mưa to. Đến chiều 26-7, 

TP Yên Bái đã có thêm 13 ngôi nhà bị ngập 

bởi nước sông Hồng dâng cao, nâng tổng 

số nhà cửa bị ngập do ảnh hưởng của 

hoàn lưu bão số 2 lên 145 nhà, có nhà bị 

ngập sâu tới 2,5m.  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 

Trung ương, nước lũ đang giúp cho các hồ 

thủy điện lớn như Hòa Bình, Tuyên Quang, 

Thác Bà… “no căng” nước, đảm bảo việc 

chạy đủ các tổ máy phát điện. Do đó, đã cải 

thiện rõ tình hình căng thẳng điện ở miền 

Bắc cũng như cả nước. (SGGP) 

Chè Việt Nam có mặt ở 118 nước 

 
Việt Nam hiện đứng thứ 5 trên thế giới về 

sản lượng xuất khẩu chè. Hiệp hội Chè Việt 

Nam (Vietnam Tea) cho biết, Hội nghị Chè 

quốc tế Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 

29 - 30/7, tại Hà Nội. Hội nghị lần này thu hút 

nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh ngành chè đến từ 20 quốc gia.  

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng nhằm 

quảng bá, giới thiệu tiềm năng trồng, sản xuất 

và chế biến chè của Việt Nam. Đây cũng là 

dịp để các doanh nghiệp chè trong nước thúc 

đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại xuất 

khẩu chè trong năm 2010. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các doanh nghiệp, 

nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu ngành 

chè trong và ngoài nước sẽ tham quan khảo 

sát các vùng trồng, sản xuất, chế biến chè tại 

tỉnh Phú Thọ; dự một số hội thảo liên quan 

đến chế biến, tiêu thụ chè...  

Cũng theo Vietnam Tea, hiện chè xuất khẩu 

của Việt Nam đã vươn tới 118 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, đứng thứ 5 trên thế giới về sản 

lượng xuất khẩu. Năm 2009, cả nước đã xuất 

khẩu 130.000 tấn chè, trong đó, 90% là xuất 

khẩu dưới dạng thô, chưa qua chế biến.(Theo 
An ninh thủ đô) 

 

Tin tức – Sự kiện 
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WTO chỉ định thành viên 

Ban hội thẩm vụ kiện tôm của Việt Nam 
Hôm qua (26/7), Tổ chức 

Thương mại Thế giới 

(WTO) đã chỉ định 3 thành 

viên Ban hội thẩm xem xét 

vụ Việt Nam kiện Hoa Kỳ 

áp dụng các biện pháp 

chống bán phá giá đối với 

mặt hàng tôm đông lạnh 

nhập khẩu từ Việt Nam. 

Các thành viên gồm ông 

Mohammad Saeed, tham 

tán phái đoàn thường trực 

của Pakistan tại WTO; bà 

Deborah Milstein, thuộc Bộ 

Công nghiệp, Thương mại 

và Lao động Israel, và ông 

Iain Sandford, Giám đốc 

Tập đoàn thương mại quốc 

tế Australia. Ông 

Mohammad Saeed được 

chọn làm Chủ tịch Ban hội 

thẩm. 

Tổng Giám đốc WTO Pascal 

Lamy đưa ra quyết định trên 

sau khi Việt Nam và Mỹ 

không thể nhất trí với nhau 

về thành phần Ban hội thẩm 

sau 60 ngày thảo luận, và 

Việt Nam đã đề nghị Tổng 

Giám đốc WTO chỉ định các 

thành viên Ban hội thẩm. 

Trước khi đưa ra quyết định 

này, ông Pascal Lamy đã gặp 

và tham vấn với đại diện của 

Việt Nam và Mỹ.  

Các thành viên Ban hội thẩm 

làm việc độc lập và không 

nhận chỉ dẫn từ bất kỳ chính 

phủ nào. Họ sẽ kiểm tra các 

bằng chứng của vụ kiện và 

quyết định ai đúng, ai sai. 

Thông thường sau 6 tháng, 

Ban hội thẩm sẽ đưa ra báo 

cáo cuối cùng về vụ kiện cho 

các bên có liên quan.  

Ngày 1/2/2010, Việt Nam đã 

gửi WTO yêu cầu tham vấn 

với Hoa Kỳ về việc nước này 

áp dụng các biện pháp chống 

bán phá giá đối với các sản 

phẩm tôm đông lạnh của Việt 

Nam.  

Từ khi gia nhập WTO vào  

tháng 1/2007 đến nay, đây 

là lần đầu tiên Việt Nam 

khởi xướng vụ kiện thương 

mại giữa hai nước thành 

viên WTO, sử dụng hình 

thức giải quyết tranh chấp 

trong WTO như một công cụ 

bảo vệ quyền hợp pháp của 

doanh nghiệp nước thành 

viên./. Theo TTXVN 

Hội chợ Trung 
Quốc- ASEAN lần 
thứ VII 

Với chủ đề “Khu vực mậu 

dịch tự do và cơ hội mới”, 

Hội chợ được chia làm 5 

khu triển lãm chuyên đề lớn 

bao gồm: Thương mại hàng 

hoá, hợp tác đầu tư, dịch vụ 

thương mại, công nghệ cao 

và thành phố tươi đẹp.    

Hội trợ Trung Quốc-ASEAN 

lần thứ VII sẽ được tổ chức 

tại thành phố Nam Ninh, 

Quảng Tây (Trung Quốc) từ 

ngày 20-24/10. 

Hội chợ sẽ quy tụ hơn 4.500 

gian hàng, trong đó doanh 

nghiệp Trung Quốc tham gia 

với hơn 3.200 gian. (VOV) 
 



   4
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

Phí làm sổ đỏ, người dân nộp tối đa 100.000đ 
Bộ Tài chính vừa ban hành 

thông tư 106/2010 hướng 

dẫn lệ phí cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất.  

Theo thông tư này, mức thu 

lệ phí cấp giấy chứng nhận 

đối với hộ gia đình, cá nhân 

tại các quận thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương; 

phường nội thành thuộc 

thành phố hoặc thị xã trực 

thuộc tỉnh tối đa cũng chỉ 

100.000 đồng/ giấy đối với 

cấp mới; tối đa không quá 

50.000 đồng/ lần cấp đối với 

cấp lại. 

Trường hợp giấy chứng 

nhận cấp cho hộ gia đình, cá 

nhân chỉ có quyền sử dụng 

đất (không có nhà và tài sản 

khác gắn liền với đất) thì áp 

dụng mức thu tối đa không 

quá 25.000 đồng/ giấy cấp 

mới; tối đa không quá 

20.000 đồng/ lần cấp đối với 

cấp lại (kể cả cấp lại giấy 

chứng nhận do hết chỗ xác 

nhận), cấp đổi, xác nhận bổ 

sung vào giấy chứng nhận. 

Đối với tổ chức, Bộ Tài   

chính 

quy định mức thu tối đa 

không quá 500.000 đồng/ 

giấy. Trường hợp giấy chứng 

nhận cấp cho tổ chức chỉ có 

quyền sử dụng đất (không có 

nhà và tài sản khác gắn liền 

với đất) thì áp dụng mức thu 

tối đa không quá 100.000 

đồng/ giấy.  (Theo Tuổi trẻ) 

 

 

 

Quy định trên nhằm nâng cao 

trách nhiệm huy động vốn của 

doanh nghiệp thực hiện dự án 

thông qua các hình thức phát 

hành trái phiếu, huy động 

khác, qua đó giảm bớt rủi ro. 

 

Đây là một trong những quy 

định mới được bổ sung vào 

dự thảo nghị định về tín 

dụng đầu tư và tín dụng 

xuất khẩu của Nhà nước do 

Bộ Tài chính chủ trì soạn 

thảo, thay thế Nghị định 151 

và Nghị định 106 của Chính 

phủ.  

Theo đó, để được vay vốn 

tín dụng đầu tư của Nhà 

nước, chủ đầu tư phải có tối 

thiểu 20% vốn chủ sở hữu 

tham gia dự án và phải bảo 

đảm đủ nguồn vốn để thực 

hiện dự án. Để được vay 

vốn tín dụng đầu tư của Nhà 

nước, chủ đầu tư phải có tối 

thiểu 20% vốn chủ sở hữu 

tham gia dự án. 

Quy định trên nhằm nâng 

cao trách nhiệm huy động 

 

 

vốn của doanh nghiệp thực 

hiện dự án thông qua các 

hình thức phát hành trái 

phiếu, huy động khác, qua 

đó giảm bớt rủi ro. 

Mức vốn cho vay tối đa đối  

Vay tín dụng ưu đãi phải có tối 
thiểu 20% vốn chủ sở hữu 

Chính sách 
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với dự án nhóm A bằng 50% 

tổng mức vốn đầu tư của dự 

án; dự án nhóm B là 60% và 

dự án nhóm C là 70%. 

Trước đây chỉ quy định 

chung mức vốn cho vay đối 

với mỗi dự án tối đa bằng 

70% tổng mức vốn đầu tư 

của dự án đó. 

 

Được biết, nghị định 151 

trước đây quy định lãi suất 

cho vay đầu tư bằng VND 

bằng lãi suất trái phiếu 

Chính phủ kỳ hạn 5 năm 

cộng 0,5%/năm. Nhưng dự 

thảo mới quy định lãi suất 

cho vay đầu tư không thấp 

hơn lãi suất huy động bình 

quân cộng với phí hoạt động 

của Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam. 

Đầu tư vào nông nghiệp:  
Vì sao chưa “hút” được 
                            doanh nghiệp?
  
Do cơ chế, chính sách có một số điểm chưa hợp lý nên việc 

thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (NN) chiếm 

tỷ lệ rất thấp (cả về kinh phí và số lượng dự án). Thành phố 

Hà Nội cũng ở trong tình trạng tương tự, không ít dự án đầu 

tư vào lĩnh vực này đang khó thực hiện. 

Thiếu nguồn vốn  
Thống kê cho thấy, hiện cả nước có gần 40.000 doanh 

nghiệp (DN) hoạt động trong NN, nông thôn, chiếm 30% tổng 

số DN cả nước. Hầu hết DN đầu tư vào NN là các DN vừa 

và nhỏ, có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng; số DN có vốn đăng 

ký trên 200 tỷ đồng chỉ chiếm 3%. Theo Bộ NN&PTNT, dự 

án đầu tư vào NN chủ yếu tập trung vào việc khai thác tiềm 

năng về đất đai, lao động, chưa có nhiều dự án tạo giống 

cây trồng, vật nuôi hoặc chế biến các loại rau quả xuất khẩu 

chất lượng cao. Sở dĩ nguồn vốn đầu tư vào NN xu hướng 

giảm là do sản xuất NN chưa mấy hiệu quả, tính rủi ro cao. 

Số DN bị thua lỗ chiếm gần 1/3 tổng số DN hoạt động trong 

lĩnh vực này khiến các nhà đầu tư vẫn còn dè dặt. 

Theo nghiên cứu của Viện Chính sách và chiến lược phát 

triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), hầu hết các DN đầu 

tư vào NN hiện nay, xuất phát điểm thấp và công nghệ đưa  
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vào ứng dụng chưa nhiều. 

Trong khi đó, nguồn ngân 

sách Nhà nước đầu tư còn 

rất khiêm tốn. Ông Trần 

Xuân Việt, Giám đốc Sở 

NN&PTNT Hà Nội cho rằng, 

nguồn vốn đầu tư cho NN, 

nhất là khâu sản xuất, chế 

biến hiện nay chưa đủ để 

nâng cao năng lực của 

ngành. Hà Nội là địa phương 

thu ngân sách đứng thứ nhì 

cả nước, nhưng vốn đầu tư 

cho sản xuất NN chỉ chiếm 

13%-15% trong tổng kế 

hoạch vốn TP giao cho Sở 

NN&PTNT hằng năm, 85% - 

87% nguồn vốn còn lại được 

đầu tư cho các dự án xây 

dựng cơ bản như: cải tạo, 

nâng cấp hệ thống công trình 

đê điều và thủy lợi (năm 

2010, tổng nguồn vốn từ 

ngân sách TP đầu tư cho 

các dự án đầu tư xây dựng 

cơ bản ngành NN khoảng 

1.250 tỷ đồng). 

Về cơ cấu đầu tư cho sản 

xuất NN, theo ông Việt, 

nguồn vốn chủ yếu đầu tư 

cho cây lúa thông qua một 

số chương trình thâm canh 

nâng cao năng suất, chất 

lượng, giúp nông dân giảm 

bớt ngày công lao động... 

Các chương trình đầu tư cho  

khuyến nông, chế biến, tiêu 

thụ nông sản chưa được 

quan tâm đúng mức. 

Thủ tục rườm rà,phức tạp  
Nguyên nhân tỷ lệ vốn đầu 

tư cho sản xuất NN thấp là 

do nguồn vốn còn hạn chế, 

tư duy của cán bộ ngành NN 

chưa thật sự năng động. Các 

dự án đầu tư vào lĩnh vực 

này còn gặp nhiều khó khăn 

trong các khâu lập dự toán, 

triển khai thực hiện, thời gian 

thực hiện còn kéo dài bởi thủ 

tục hành chính rườm rà, 

phức tạp và vướng mắc về 

mặt bằng. Trên địa bàn Hà 

Nội, mặc dù UBND TP đã 

quy hoạch 19 dự án trồng 

rau an toàn và một số dự án 

nuôi trồng thủy sản quy mô 

khá lớn tại các huyện Phú 

Xuyên, Ứng Hòa, Ba Vì 

nhưng rất khó thực hiện. Phó 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - 

Trịnh Duy Hùng cho biết, các 

dự án này được quy hoạch 

bài bản và nguồn vốn bố trí 

đầy đủ; cơ chế, chính sách 

hỗ trợ rõ ràng, nhưng các địa 

phương triển khai thiếu 

quyết liệt nên nhiều dự án 

đang nằm "đắp chiếu". 

Qua tìm hiểu các địa phương 

tại Hà Nội, quá trình thực 

hiện các dự án ở cơ sở gặp 

không ít khó khăn về tích tụ 

được ruộng đất. Một số dự 

án phải tạm dừng để chờ 

quy hoạch chung và quy 

hoạch ngành của thành phố. 

Đặc biệt, hiện nay, nguồn thu 

ngân sách của các huyện 

ngoại thành rất khó khăn, 

không thể bố trí vốn đối ứng 

cho các dự án nông nghiệp 

nên một số dự án phải tạm 

dừng hoặc triển khai chậm 

do chưa có vốn đối ứng... 

Đơn cử như dự án nuôi 

trồng thủy sản quy mô 130ha 

hoặc dự án sản xuất, tiêu thụ 

rau an toàn trên diện tích 

250ha tại hai xã Minh Tân, 

Quang Lãng của huyện Phú 

Xuyên "dậm chân tại chỗ" do 

huyện chưa bố trí được 

nguồn vốn đối ứng và chờ 

đợi quy hoạch chung của 

thành phố. Đây là một trong 

những địa phương có tỷ lệ 

vốn đầu tư từ ngân sách cho 

sản xuất NN thấp nhất, 

chiếm khoảng 5% tổng 

nguồn vốn đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. 

Lãnh đạo Sở NN&PTNT 

thành phố Hà Nội nhận định, 

để nguồn lực đầu tư trực tiếp 

vào sản xuất NN thật sự hấp 

dẫn, trước hết, phải lập 

được dự án tốt, đồng thời bố 
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trí vốn đầu tư đầy đủ và đầu tư 

có trọng tâm, trọng điểm để 

hoàn thành dự án dứt điểm, 

tránh tình trạng dàn trải, kéo 

dài. Về lâu dài, Chính phủ cần 

tăng cường đầu tư hơn nữa 

khuyến khích mời gọi DN tham 

gia tích cực vào lĩnh vực này. 

Mục tiêu ưu tiên đầu tư và cơ 

chế hỗ trợ nên tập trung vào 

các chương trình trọng điểm 

như: Phát triển công nghệ sinh 

học để tạo ra các giống cây 

trồng, vật nuôi có năng suất, 

chất lượng cao; áp dụng công 

nghệ chế biến, bảo quản sau 

thu hoạch để nâng cao giá trị, 

an toàn vệ sinh của sản phẩm 

sau thu hoạch. 

Theo Hànộimới 

 

Hoa Kỳ cam kết viện trợ cho các nước hạ 
nguồn Mê Công phòng chống bệnh truyền 
nhiễm và ứng phó với biến đổi khí hậu  
Ngày 22/7, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng các nước hạ 

nguồn Mê Công – Mỹ lần hai đã được tổ chức bên lề Hội 

nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM – 43). 

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và đại 

biểu 4 nước hạ nguồn Mê Công, gồm: Campuchia, lào, 

Thái Lan, Việt Nam và Ngoại trưởng Mỹ.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia 

Khiêm và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đồng chủ trì 

Hội nghị. 

Hội nghị lần này tập trung chủ yếu vào việc rà soát các 

hoạt động hợp tác được triển khai kể từ sau Hội nghị Bộ 

trưởng lần đầu tiên, đồng thời thúc đẩy việc hợp tác giữa 

các nước hạ nguồn Mê Công với Mỹ tập trung vào bốn 

lĩnh vực chính là: bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và 

phát triển hạ tầng cơ sở. Các Bộ trưởng cũng thảo luận 

việc xây dựng cơ chế điều phối để hợp tác giữa các bên 

được triển khai nhanh và hiệu quả hơn. 

Tại Hội nghị lần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã 

công bố về chương trình hợp tác phòng chống bệnh 

truyền nhiễm và chương trình phát triển kế hoạch hợp tác 

nhằm ứng phó với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Bà Hillary Clinton nói: “Hoa Kỳ cam kết viện trợ 3 triệu 

USD cho năm đầu tiên của chương trình và hy vọng sẽ 

tiếp tục một khoản tiền tương tự cho 2 năm tiếp theo”. Bà 

Hillary Clinton cũng cho biết thêm, Hoa Kỳ đang làm việc 

để có thể đưa ra một sáng kiến trong lĩnh vực y tế với 

khoản đóng góp khoảng 14 triệu USD cho các nước hạ 

lưu sông Mê Công trong năm 2010. 

Các Bộ trưởng cũng nhất trí việc xây dựng cơ chế phối 

hợp, tổ chức các cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) theo 

cơ chế thường xuyên và đồng ý tổ chức Hội nghị Bộ 

trưởng Hạ nguồn Mê Công-Mỹ lần 3 vào năm 2011.  

Theo mard - TTXVN 
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Thịt heo lại lao đao vì "tai xanh"   
Dịch heo tai xanh đang lan 

nhanh xuống các tỉnh phía 

Nam khiến giá thịt heo tại 

TP.HCM rớt mạnh.  

 

Theo ghi nhận của chúng tôi 

tại các chợ Trần Chánh 

Chiếu, chợ Hòa Bình (Q.5), 

chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân 

Bình)… mặt hàng thịt heo 

đều tồn tại hai giá. Thịt có 

thương hiệu, nguồn gốc rõ 

ràng giá vẫn ổn định, khoảng 

70.000 đồng/kg. Có chợ vào 

cuối buổi giá thịt heo hạ còn 

65.000 đồng/kg, lượng thịt 

tiêu thụ có giảm so với trước 

đây. Thịt "sạp" lề đường 

quanh các chợ thì giá... vô 

chừng, mỗi chợ một giá, mỗi 

lúc một giá, buổi sáng giá từ 

50.000 - 55.000 đồng/kg, 

cuối ngày giá hạ xuống dưới 

50.000 đồng/kg. Đây là 

nguồn thịt trôi nổi, trên thịt 

không có dấu kiểm dịch của 

cơ quan quản lý, thịt thâm 

đen hoặc trắng bệch, có dấu 

hiệu sử dụng hóa chất. 

Nhiều tiểu thương cho biết 

số thịt heo này có nguồn gốc  

từ các lò giết mổ lậu. Giá 

heo hơi tại Thống Nhất, 

Đồng Nai chỉ còn 28.000 - 

29.000 đồng/kg, mức thấp 

nhất từ 5 năm qua, khiến 

người nuôi lỗ 300.000 - 

400.000 đồng/con heo xuất 

chuồng. 

Trong khi đó, tại các siêu thị, 

tình hình tiêu thụ thịt heo vẫn 

khá ổn định. Bà Dương Thị 

Quỳnh Trang, Giám đốc đối 

ngoại hệ thống siêu thị Big C 

cho biết, tình hình tiêu thụ 

thịt heo tại Big C hầu như 

không bị ảnh hưởng. Hiện 

tại, ở miền Nam, Big C hợp 

tác với Tổng công ty công 

nghiệp thực phẩm Đồng Nai 

để nhập thịt mảnh có nguồn 

gốc được kiểm soát, Big C 

tự pha lóc tại Trung tâm Sản 

xuất thịt tươi sống của Big C 

tại Đồng Nai đạt chuẩn 

HACCP và  chuyên chở 

bằng các xe chuyên dụng 

(lạnh) đến các siêu thị.  

Ông Phan Xuân Thảo, Chi 

cục trưởng Chi cục Thú y 

TP.HCM cho biết, hiện chi 

cục đang tăng cường kiểm 

tra ở các trạm chốt chặn cửa 

ngõ ra vào TP. Chi cục đề 

nghị các quận huyện cần tiếp

tục giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch tễ tại địa bàn. 

 Theo khuyến cáo của cơ 

quan thú y, hiện nay, một số 

trại chăn nuôi nhỏ lẻ đang 

tìm cách bán chạy heo ra 

ngoài thị trường khi heo có 

dấu hiệu bị dịch bệnh với bất 

cứ giá nào khiến cho người 

tiêu dùng hoang mang. 

Người tiêu dùng nên lựa 

chọn thịt heo có nguồn gốc 

rõ ràng và đã được cơ quan 

thú y chứng nhận an toàn. 

The Saigontimes 

 

Theo báo cáo của Cục 
Thú y, ngày 24.7.2010, 
dịch tiếp tục xuất hiện tại 
45 hộ của 22 xã thuộc các 
huyện Cái Bè, Chợ Gạo, 
Cai Lậy, Châu Thành, Tân 
Phước và thành phố Mỹ 
Tho. Tính đến ngày 
25.7.2010 đã có 642 hộ 
chăn nuôi heo mắc dịch tai 
xanh tại 79 xã thuộc 7 
huyện, thị của tỉnh Tiền 
Giang làm 10.305 con heo 
mắc bệnh trong tổng đàn 
15.566 con, trong đó số 
heo đã tiêu hủy là 3.504 
con. Hiện nay, cả nước có 
10 tỉnh là Lạng Sơn, Nghệ 
An, Cao Bằng, Sóc Trăng, 
Quảng Trị, Tiền Giang, 
Lào Cai, Long An, Bình 
Dương và Bạc Liêu có 
dịch tai xanh chưa qua 21 
ngày.  
 

Giao thương 
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Giá lúa rớt dài  
VFA chỉ đạo 

doanh nghiệp 

mua lúa với giá 

hơn 3.500 

đồng/kg song giá 

tại ruộng chỉ 3.200 

- 3.300 đồng/kg 

Phó Thủ tướng 

Thường trực 

Nguyễn Sinh Hùng 

ngày 30-6 đã ký 

Quyết định số 

993/QĐ-TTg về 

mua tạm trữ lúa, 

gạo hè thu năm 

2010. Quyết định 

này giao Hiệp hội 

Lương thực VN 

(VFA) mua tạm trữ 

1 triệu tấn quy gạo 

vụ hè thu, bắt đầu 

từ ngày 15-7, 

nhưng không đưa 

ra giá thành sản 

xuất cũng như 

không ấn định giá 

thu mua lúa và các 

doanh nghiệp (DN) 

mua lúa gạo tạm 

trữ theo giá thị 

trường, tự chịu 

trách nhiệm về hiệu 

quả kinh doanh.  

 

Lúa hè thu ở ĐBSCL hiện rất khó bán vì giá 
thấp. Ảnh: QUỐC DŨNG 

Không đổ thừa hết cho thị trường 

  

Đến ngày 26-7, theo VFA, đã có 48 DN được 

giao chỉ tiêu và thu mua 216.000 tấn gạo.  

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND 

TP Cần Thơ, cho rằng Nhà nước cần phải 

công bố giá sàn để tránh tình trạng dân bị ép 

giá. Theo ông Sơn, nếu DN bị lỗ thì Nhà 

nước bù, như vậy chính sách này mới có hiệu 

quả. 

Chủ trương của Chính phủ theo Nghị quyết 

63/CP về bảo đảm an ninh lương thực quốc 

gia là phải bảo đảm cho nông dân trồng lúa 

có lãi tối thiểu là 30%, trong khi giá lúa vụ hè 

thu năm nay rớt thê thảm. Thông tin từ các 

địa phương ở ĐBSCL cho thấy sau khi một 

số DN tiến hành thu mua gạo tạm trữ, giá lúa 

tại ruộng hiện ở mức 3.200 đồng đến 3.300 

đồng/kg nhưng vẫn không thấm vào đâu. 

Theo tính toán, giá lúa phải từ 3.900 đồng 

đến 4.000 đồng/kg trở lên, nông dân mới có 

lãi.  

Tuy nhiên, ông Trương Thanh Phong, Chủ 

tịch VFA, cho biết rất khó công bố giá sàn mà 

chỉ dám chỉ đạo các 

DN tiến hành thu mua 

lúa không được dưới 

3.500 đồng/kg, với 

giá này DN cũng đã 

thấy lỗ trước mắt. 

Còn mua với giá 

3.900 đồng/kg thì DN 

sẽ lỗ nặng. “Nếu công 

bố giá lúa từ 3.400 

đồng đến 3.500 

đồng/kg thì cũng 

không xong vì không 

bảo đảm lãi 30% cho 

nông dân” – ông 

Phong nói.  

  

Ông Nguyễn Thanh 

Bình, Giám đốc Sở 

Công Thương tỉnh An 

Giang, cho rằng Nhà 

nước phải cứu dân, 

không thể đổ thừa hết 

cho thị trường. Khi 

giá xuất khẩu tăng vì 

an ninh lương thực 

nên hạn chế xuất 

khẩu, vậy khi giá lúa 

xuống thì Chính phủ 

cũng phải có trách 

nhiệm với nông dân.  

  

Lúa đầy nhà nhưng 
tiền cạn túi 
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 Trưa 26-7, thấy trời hửng nắng, ông Trần 

Đình Hải (ngụ xã Tân Long, huyện Ngã Năm 

– Sóc Trăng) vừa vác lúa ra đường để phơi 

vừa than vãn: “Ba ngày nay, mưa không lớn 

nhưng kéo dài suốt ngày, không phơi lúa 

được. Tôi làm 8 công ruộng chỉ thu hoạch 

được 3,5 tấn lúa ướt, sáng nay, người ta 

đến lấy tiền phân nên đành bán vội cho 

người nuôi vịt 1,5 tấn lúa ướt với giá 2.100 

đồng/kg mới có tiền trả”.  

 
  

Tại Bạc Liêu, vụ hè thu này nông dân xuống 

giống được trên 55.000 ha. Hiện lúa chín tập 

trung ở tam giác Tha Na Rộn chạy dài sang 

các xã Ninh Hòa, Ninh Qưới A của huyện 

Hồng Dân với khoảng 8.000 ha. Đến xã Ninh 

Hòa những ngày này, đi đâu cũng nghe bà 

con than lúa đầy nhà nhưng tiền cạn túi. Khu 

vực này, nông dân thu hoạch lúa xong cách 

nay khoảng hai tuần nhưng chỉ có 20% hộ 

bán lúa. Ông Bảy Nam (ngụ xã Ninh Hòa) 

cho biết: “Nhiều người vay tiền ngân hàng 

để làm lúa nhưng thu hoạch xong không ai 

bán vì giá lúa quá thấp. Nhà nước tính sao 

tôi không biết chứ tôi làm 10 công ruộng vụ 

này tốn hết 14 triệu đồng mà thu hoạch chỉ 

được 4,2 tấn lúa khô. Giá từ 4.000 đồng/kg 

trở lên thì bán mới có lời, còn giá 3.500 

đồng/kg như hiện nay bán sẽ lỗ nặng”.  

 

Tương tự, tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh 

Long, Kiên Giang, Hậu Giang và TP Cần 

Thơ, tình hình lúa ế ẩm, rớt giá vẫn tiếp tục 

diễn ra. Ông Trần Ngọc Hoàng (ngụ xã Bình 

Phú, huyện Tân Hồng - Đồng Tháp) cho biết 

3 ha ruộng của ông thu hoạch được 15 tấn 

lúa nhưng bán chỉ 3.000 đồng/kg. “Giá lúa rẻ 

mà còn khó bán quá. Bỏ hết công cán trong 

nhà còn bị lỗ vốn”- ông Hoàng rầu rĩ nói. 

Theo Người lao động 
 

Mua theo cơ chế thị 
trường rất khó cho 
nông dân 
 
 
  

Ông Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Kiên Giang, nêu bất cập 

tại các khâu thu mua tạm trữ của DN 

hiện nay. Ông Nam nói Nhà nước hỗ 

trợ lãi suất cho DN mua tạm trữ lúa 

cho dân, trong khi họ lại tự chủ mua 

theo cơ chế thị trường. “Tôi rất băn 

khoăn về giá lúa. Tôi và lãnh đạo 12 

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều 

cho rằng mua theo cơ chế thị trường 

thì rất khó cho nông dân. Tôi nghĩ 

nên kiến nghị Bộ Công Thương, 

Chính phủ để sửa đổi cho phù hợp 

với tình hình hiện nay”- ông Nam cho 

biết.  
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