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Phát hiện nguồn 
năng lượng xanh 
mới 
Tổ chức Lương Nông LHQ 

(FAO) và Quỹ quốc tế Phát 

triển nông nghiệp (IFAD) cho 

biết vừa công bố nghiên cứu 

nguồn cung cấp năng lượng 

giá rẻ mới từ hạt cây 

jatropha. 

Theo Economic Time, cây 

jatropha thuộc họ thầu dầu 

có thể sống ở vùng đất khô 

cằn và bạc màu, địa bàn 

phát triển thoạt đầu ở khu 

vực Trung Mỹ, nay đã lan 

rộng tới các khu vực nhiệt 

đới và cận nhiệt đới ở Bắc 

Mỹ, châu Phi, châu Á, Ấn 

Độ… 

Vì không phải cây lương 

thực nên cây jatropha có ưu 

thế trong việc chế biến thành 

nhiên liệu sinh học. Hạt cây 

jatropha có thể chế biến 

thành dầu diesel sinh học ít 

gây ô nhiễm môi trường hơn 

rất nhiều so với dầu diesel 

được chế biến từ dầu mỏ. 

Dầu jatropha cũng giúp giảm 

sức ép về nhu cầu nhiên liệu 

cho các vùng nông thôn ở 

các nước đang phát triển và 

vì vậy, giảm sức ép rất lớn 

về kinh tế và môi trường. 

 Theo Sài Gòn Giải Phóng 

Vedan bất ngờ 
tăng số tiền hỗ trợ 
lên 130 tỉ đồng   
 

Sáng nay 28.7, luật 

sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện 

pháp lý cho Công ty Vedan 

cho hay, sau cuộc họp 

HĐQT vào chiều tối 27.7, 

Vedan đã tăng mức hỗ trợ 

cho nông dân ở Đồng Nai từ 

30 tỉ lên 60 tỉ đồng, ở Bà Rịa 

- Vũng Tàu từ 10 tỉ lên 40 tỉ 

và ở TP.HCM từ 16 tỉ đồng 

lên 30 tỉ đồng. 

“Văn bản này được gửi cho 

Bộ Tài nguyên - Môi trường 

và cơ quan chức năng ba địa 

phương Đồng Nai, Bà Rịa - 

Vũng Tàu và TP.HCM vào 

sáng nay. Quan điểm của 

Vedan là muốn giải quyết 

dứt điểm nhanh chóng vụ 

việc này”, luật sư Vĩnh nói. 

Liên hệ với ba địa phương 

về thông tin trên, chúng tôi 

được biết những cán bộ chủ 

chốt đang dự họp với Bộ Tài 

nguyên -Môi trường tại Hà 

Nội nên họ chưa rõ mức hỗ 

trợ nêu trên. 

Vào thời điểm này, Bộ Tài 

nguyên - Môi trường đang 

nhóm họp với nhiều bộ 

ngành để bàn việc khởi kiện 

Vedan ra tòa. (Theo Tuổi trẻ) 

Luật đất đai sẽ 
được sửa đổi 
toàn diện 

  
Luật Đất đai sẽ sửa đổi 

nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế-xã hội, 

quốc phòng, an ninh của 

nước ta đến năm 2020 và 
những năm tiếp theo. 

Thủ tướng Chính phủ vừa có 

Chỉ thị số 1315/CT-TTg yêu 

cầu từ nay đến trước 

31/12/2010, các Bộ, ngành; 

UBND các tỉnh, TP trực 

thuộc TW gửi báo cáo tổng 

kết, đánh giá công tác quản 

lý nhà nước về đất đai để Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp, báo cáo Chính 

phủ. Đây sẽ là cơ sở để sửa 

đổi Luật Đất đai nhằm đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế-xã hội, quốc phòng, an 

ninh của nước ta đến năm 

2020 và những năm tiếp 

theo.  

 Theo Lao động 

Tin tức – Sự kiện 
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Tôm xuất khẩu đạt hơn 700 triệu USD  
Tôm là mặt hàng 

xuất khẩu đang giữ 

vị trí đứng đầu đạt 

giá trị gần 717 triệu 

USD tăng 22% so 

với cùng kỳ năm 

trước. Tiếp theo là 

cá tra và basa xuất 

khẩu đã thu về 

khoảng 650 triệu 

USD, tăng 8,23%. 

Theo số liệu từ Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, kim 

ngạch xuất khẩu thủy 

sản trong tháng 7 

ước đạt 430 triệu 

USD.  

Tôm xuất khẩu đạt giá trị cao 

 

Con số này đã đưa giá trị xuất khẩu bảy 

tháng đầu năm của ngành thủy sản nước ta 

lên 2,45 tỷ USD, tăng 11,6 % so vời cùng kỳ 

năm trước.  

Trong số các mặt hàng thủy sản, tôm (đông 

lạnh và chế biến) đang giữ vị trí  đứng đầu 

khi đạt giá trị gần 717 triệu USD (chiếm 

35,45% giá trị xuất khẩu của toàn ngành),  

tăng 22% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Tiếp theo là cá tra và 

basa, xuất khẩu đã 

thu về khoảng 650 

triệu USD, tăng 

8,23%. Hiện EU vẫn 

là khối thị trường 

dẫn đầu về nhập 

khẩu thủy sản của 

nước ta,  với giá trị 

trên 512 triệu USD. 

Nhật Bản đứng thứ 

hai khi đạt 371,6 

triệu USD, với mức 

tăng trưởng 34,4% 

về lượng và 22,39% 

về giá trị so với bảy 

tháng đầu năm 2009 

Giá đường bình ổn ở mức cao 
Giá đường đã bình ổn trở lại sau khi Bộ NN-

PTNT và Bộ Công thương thống nhất cho 

phép nhập khẩu thêm 150.000 tấn đường. 

Ngày 27-7, giá đường bán buôn khu vực 

ĐBSCL dao động ở mức 17.000 đồng/kg. 

Mức giá này vẫn khá cao so với cách đây vài 

tháng. 

Theo đánh giá của các nhà máy đường ở 

ĐBSCL, nếu giữ giá đường bán buôn ở 

17.000 đồng/kg sẽ kích thích được nông dân 

trồng mía. Do giá mía nguyên liệu tăng 

mạnhvụ vừa qua, nhiều nông dân đã quay  

 lại trồng mía nhưng diện tích tăng không 

đáng kể. Hiện sản lượng đường trong nước 

vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Các nhà máy đường trong vùng cho rằng, 

cần có giải pháp “kích giá” đường ở mức ổn 

định để nông dân yên tâm sản xuất và ngăn 

chặn đường nhập lậu (hiện nay đường lậu 

nhập qua biên giới Tây Nam khoảng 700 

tấn/ngày) đồng thời có chính sách thuế hợp 

lý với đường nhập khẩu để giữ giá đường 

theo hướng có lợi cho người trồng mía. 

Theo Sài gòn giải phóng 
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WWF cảnh báo: Loài cá Tra Dầu ở sông Mê Kông sẽ bị tuyệt chủng 

 

Cá Tra Dầu trên sông Mê Kông. Ảnh: WWF 

Sáng nay, 28-7, Quỹ Bảo vệ thiên nhiên quốc tế (WWF) vừa 

công bố một báo cáo có tên gọi Dòng sông của những điều 

khổng lồ: Cá khổng lồ ở sông Mê Kông. Bản báo cáo khẳng 

định, quần thể đàn cá Tra Dầu (Mekong Giant Catfish) - biểu 

tượng của sông Mê Kông, sẽ bị đẩy tới bờ tuyệt chủng với 

việc xây dựng ồ ạt các nhà máy thủy điện trên dòng sông 

này. 

Báo cáo mô tả chi tiết về 4 loại cá khổng lồ sống ở vùng 

sông Mê Kông, đồng thời cũng là 4 trong 10 loại cá nước 

ngọt lớn nhất trên thế giới. Với chiều dài bằng một nửa chiếc 

xe buýt và nặng tới 600kg, cá Đuối sông Mê Kông là loài cá 

nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Loài cá Tra Dầu hiện đang 

bị đe dọa nghiêm trọng, đứng thứ 3 thế giới về độ “cồng 

kềnh”, với chiều dài tới 3m và nặng 350kg. 

“Một loài cá với kích cỡ như cá Tra Dầu sông Mê Kông sẽ 

không thể bơi qua được những con đập thủy điện để tới 

được khu vực sinh sản của chúng ở thượng nguồn", ông 

Roger Mollot, chuyên gia nghiên cứu sinh vật học nước ngọt 

của WWF cho biết. 

 

Theo các tài liệu của WWF, 

sông Mê Kông có nhiều loài 

cá khổng lồ sinh sống hơn 

bất kỳ con sông nào trên trái 

đất. Hiện tại, vùng hạ lưu 

sông Mê Công vẫn là một 

dòng chảy tự do, tạo ra “khu 

bảo tồn tự nhiên” quý hiếm 

dành cho các loại cá khổng 

lồ.   

Tuy nhiên, nhiều dự án xây 

dựng đập thủy điện trên các 

dòng chảy chính của hạ lưu 

sông Mê Kông đang trong 

quá trình chuẩn bị, chờ phê 

duyệt, đe dọa tác động tới 

các loài cá lớn đặc hữu, 

đồng thời làm gia tăng 

những ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đối với Đồng 

bằng sông Cửu Long (tên 

gọi sông Mê Công ở Việt 

Nam), một trong những khu 

vực có năng suất thuỷ sản 

và nông nghiệp lớn nhất trên 

thế giới. Để đáp ứng nhu 

cầu năng lượng hiện tại, 

WWF khuyến khích các dự 

án thủy điện bền vững xây 

dựng trên các dòng nhánh 

của sông Mê Kông, đặc biệt 

là trên các nhánh sông đã có 

đập thủy điện.( Saigontimes) 
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Financial Times: Môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn các 

                                                         Công ty nước ngoài 
Môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam, 

đặc biệt là giá nhân công và tình hình 

chính trị ổn định, đang thuyết phục các 

công ty nước ngoài chọn nơi đây làm cơ 

sở đầu tư cho cả khu vực”, tờ Financial 
Times (Anh) ra  viết. 

Theo bài báo trên, khi Tập đoàn Mitsubishi 

Heavy Industries Aerospace (MHI) của Nhật 

Bản lên kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp 

đặt cánh phụ máy bay cho Hãng Boeing, họ 

đã khảo sát nhiều nước ở Đông Nam Á 

trước khi đặt bút chấm một địa điểm sẽ 

nhanh chóng trở thành điểm đến hàng đầu 

của khu vực - Việt Nam. 

Chủ tịch MHI tại Việt Nam, ông Hirotaka 

Masuda, nói: “Đề nghị ban đầu của tôi là 

Thái Lan, bởi chúng tôi đã có một chi nhánh 

sản xuất điều hòa nhiệt độ ở đây nhưng mức 

lương nhân công ở Thái Lan quá cao”. Khi 

khai trương nhà máy ở Việt Nam, MHI đã đi 

trên một con đường ngày càng có nhiều 

công ty lựa chọn, nhờ giá nhân công rẻ và 

chính trị ổn định. 

Ông Masuda cho biết: “Hiện chúng tôi chỉ 

thực hiện công việc lắp ráp ở đây với linh 

phụ kiện nhập từ nhà máy của Mitsubishi ở 

Nagoya nhưng trong 5-10 năm nữa tôi hy 

vọng Việt Nam sẽ tự sản xuất được phụ 

tùng”. 

Việc  MHI đặt chân tới Việt Nam đã khuyến  

khích các doanh nghiệp khác theo chân. Với 

Boeing, đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng 

gia tăng ở một thị trường bị tác động bởi 

cuộc khủng hoảng toàn cầu, Việt Nam là một 

triển vọng hấp dẫn. Chủ tịch Boeing ở Đông 

Nam Á, Ralph Boyce, nói: “Chúng tôi muốn 

tiến sâu hơn vào Việt Nam bởi họ có năng 

lực và nguồn nhân công”. 

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Hợp tác 

Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đối với các doanh 

nghiệp nước này hoạt động ở nước ngoài 

cho thấy Việt Nam vượt Trung Quốc và Ấn 

Độ xét về tiêu chí giá nhân công rẻ. Việt 

Nam cũng vượt xa Brazil, Nga và Thái Lan - 

những điểm đến vốn được các công ty Nhật 

Bản ưa chuộng. 

Cách đây vài tháng, Tập đoàn thép Kobe 

Steel thông báo khoản đầu tư 100 tỷ yên 

(1,1 tỷ USD) xây dựng nhà máy ở Việt Nam 

và Hãng mỹ phẩm Shiseido cũng khai 

trương một nhà máy lớn tại đây để cung cấp 

sản phẩm cho Đông Nam Á và Trung Quốc... 

Đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc cũng 

phản ánh một bức tranh tương tự, tăng 

300% trong giai đoạn 2005-2008, đạt 1,35 tỷ 

USD. 

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 

Việt Nam năm ngoái đạt 9,8 tỷ USD, cao 

hơn nhiều so với dự đoán của nhiều chuyên 

gia trong thời kỳ xảy ra khủng hoảng toàn 

cầu.                            Theo www.sggp.org.vn 
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Bộ NN-PTNT sơ kết 3 năm 
thực hiện Quyết định 
1405/QĐ-TTg ở ĐBSCL 

Ngày 27-7, tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, 

Bộ NN-PTNT sơ kết 3 năm thực hiện Quyết 

định 1405/QĐ-TTg năm 2007 về điều kiện 

nuôi và ấp trứng gia cầm và nuôi thủy cầm ở 

ĐBSCL.  

Trong 6 tháng đầu năm 2010, có 20 tỉnh tái 

phát dịch cúm gia cầm, nhưng chỉ có 4/13 

tỉnh ở ĐBSCL, nơi chiếm 41,5% tổng đàn gia 

cầm cả nước, xuất hiện cúm và hiện đã cơ 

bản kiểm soát được dịch nhờ việc quản lý 

đàn, tiêu độc, khử trùng hiệu quả của mạng 

lưới thú y cơ sở 

 

Một tháng phát hiện hơn 52.000 

cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm nhưng chỉ có khoảng 45% số 

cơ sở vi phạm bị xử lý. Đây là thông báo 

của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

(ATVSTP) tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 

27-7 về kết quả thực hiện Tháng hành 

động vì chất lượng ATVSTP năm nay. 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng 

Cục ATVSTP lo ngại, tình trạng vi phạm các 

quy định về ATVSTP vẫn đang gia tăng, 

càng kiểm tra, cơ quan chức năng càng phát 

hiện sai phạm. Riêng trong Tháng hành 

động vì chất lượng ATVSTP năm nay, qua 

kiểm tra 210.062 cơ sở, chủ yếu là các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm nguy cơ cao như: sữa, bánh kẹo, 

nước uống đóng chai, nước đá, bếp ăn tập 

thể và thức ăn đường phố đã phát hiện tới 

52.009 cơ sở không đạt yêu cầu về 

ATVSTP, chiếm tỷ lệ 24,75%. 

Trong khi đó, trong tháng hành động năm 

ngoái, qua kiểm tra, số cơ sở vi phạm các 

quy định về ATVSTP chỉ chiếm 17,63% với 

khoảng 31.000 cơ sở. 

Đáng chú ý, việc phát hiện những cơ sở vi 

phạm về ATVSTP của các đoàn kiểm tra tại 

địa phương rất yếu so với các đoàn kiểm tra 

liên ngành của trung ương. Chỉ có 11 đoàn 

kiểm tra liên ngành trung ương nhưng phát 

hiện tới 67,11% cơ sở vi phạm, còn các địa 

phương chỉ phát hiện được khoảng 25% số 

cơ sở vi phạm.  

 

Hơn nữa, mặc dù phát hiện được nhiều vi 

phạm nhưng việc xử lý các cơ sở vi phạm lại 

rất hạn chế, không nghiêm khắc, nhất là với 

địa phương. Thống kê cho thấy, số cơ sở vi 

phạm ATVSTP bị phát hiện trong toàn quốc 

không bị xử lý chiếm tới 54,28%. 

 

Vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm: 

 Phát hiện nhiều, xử lý ít

Chính sách 
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Bóp bụng bán rẻ lúa  

Khi VFA được trao quyền mua lúa theo giá thị trường, nông dân tiếp tục bị ép giá 

Trong khi giá thành sản xuất chung để tính giá thu mua lúa 

chưa có, doanh nghiệp giờ đây được quyền mua lúa theo 

giá thị trường khiến nông dân thêm điêu đứng. 

Sau gần nửa tháng triển khai thu mua lúa tạm trữ theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm cho nông dân có lãi, tình 

hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Người trồng lúa vẫn bóp 

bụng bán rẻ nông sản, thấp hơn cả chi phí đầu tư sản xuất. 

VFA nói lãi, nông dân bảo lỗ 

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN 

(VFA), cho biết thực hiện chỉ đạo mua tạm trữ của Thủ tướng 

Chính phủ, từ ngày 15-7 đến nay đã có 48 doanh nghiệp (DN) 

được giao chỉ tiêu và thu mua được 216.000 tấn gạo. Năm ngân 

hàng thương mại đã phát vay nên nguồn vốn của DN đủ cho kế 

hoạch mua 1 triệu tấn. “Theo tính toán của chúng tôi, với giá 

3.600 đồng/kg lúa thường và 3.800 đồng trở lên/kg lúa chất 

lượng cao, chúng tôi chưa dám cam kết nông dân sẽ lãi 30% 

như chỉ đạo nhưng họ vẫn có lãi” - ông Bảy quả quyết. 

 

Tuy nhiên, bà Phạm Thị 

Hòa, Phó Giám đốc Sở 

NN-PTNT tỉnh An Giang, 

đưa ra các cứ liệu cho 

thấy những khó khăn mà 

ngành chức năng và 

nông dân tỉnh này đang 

đối mặt. Theo bà Hòa, 

vụ hè thu 2010, An 

Giang gieo sạ khoảng 

233.000 ha, đã thu 

hoạch được 156.000 ha, 

năng suất hơn 5 tấn/ha. 

“Do năng suất thấp nên 

giá thành sản xuất lúa 

của nông dân An Giang 

là 3.853 đồng/kg, trong 

khi giá thu mua hiện nay 

chỉ từ 3.800 - 4.050 

đồng/kg lúa chất lượng 

cao, còn lúa thường như 

IR50404 chỉ 3.200 

đồng/kg nhưng rất khó 

bán. Nếu nông dân trồng 

lúa chất lượng cao thì 

may ra huề vốn, còn lúa 

thường thì lỗ chắc” - bà 

Hòa nói.   

Ghi nhận thực tế của 

phóng viên Báo NLĐ tại 

nhiều địa phương trong 

tỉnh An Giang và Đồng 

Tháp, tình hình ế ẩm, rớt 

giá vụ hè thu vẫn tiếp tục 
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diễn ra. Ông Nguyễn Văn 

Thế thuê 30 công ruộng tại 

xã Cần Đăng, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang, thu 

hoạch xong đã nửa tháng 

nay nhưng cả đống lúa vẫn 

nằm ì ngoài sân phơi sương, 

phơi gió vì không bán được. 

Ông Thế than: “Tôi trồng 

giống OM4218, loại lúa đạt 

tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng 

kêu thương lái mãi họ mới 

chịu trả giá 3.800 đồng/kg. 

Với giá này, nếu làm đất nhà 

và không tính công cán mấy 

tháng trời thì coi như huề 

vốn; còn thuê đất để làm như 

tôi, tính ra bị lỗ nặng, phải 

chờ giá lên”. 

Ông Nguyễn Văn Tâm ở xã 

Bình Phú, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp, cho biết 

cũng trồng 20 công ruộng 

giống OM4218. Ông cho biết 

hồi mới thu hoạch lúa, 

thương lái trả giá chỉ 3.700 

đồng/kg lúa khô. Thấy rẻ ông 

không bán, nay chỉ còn 

3.500 đồng/kg thì không có 

người mua.  

Người trồng lúa cần hỗ trợ 

 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó 

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh  

Đồng Tháp, cho biết tỉnh 

xuống giống hơn 197.000 ha 

 và đã thu hoạch được 90% 

diện tích. Nông dân hiện hết 

sức khó khăn vì thu hoạch 

gặp thời tiết bất lợi, giá thuê 

nhân công cắt tăng cao, chất 

lượng lúa lại giảm khiến chi 

phí sản xuất tăng nhưng giá 

lúa rớt thảm hại.  

Ông Trần Quang Củi, Phó 

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh 

Kiên Giang, đề xuất Chính 

phủ cần hỗ trợ trực tiếp cho 

nông dân hoặc khoanh dãn 

nợ ngân hàng để nông dân 

giảm áp lực bán tháo lúa 

trong thời điểm rớt giá. Ông 

Củi còn đề nghị VFA xem xét 

tăng chỉ tiêu thu mua lúa tạm 

trữ trên địa bàn tỉnh và tăng 

chỉ tiêu xuất khẩu vì chỉ riêng 

vụ hè thu năm nay, sản 

lượng lúa của Kiên Giang 

khoảng 1 triệu tấn, trong khi 

chỉ tiêu mua tạm trữ của các 

DN trong tỉnh được giao chỉ 

90.000 tấn gạo, tương 

đương 180.000 tấn lúa, vì 

thế lượng lúa hàng hóa tồn 

đọng rất lớn.  

Theo bà Phạm Thị Hòa, Thủ 

tướng chỉ đạo DN thuộc VFA 

mua lúa với giá bảo đảm cho 

nông dân lãi 30% nhưng 

không có giá thành để làm 

cơ sở tính giá mua nên đành 

chịu; hai bộ Tài chính và NN- 

PTNT giao cho mỗi tỉnh, 

thành tự tính giá thành. Giá 

thành khác nhau nhưng giá 

mua đánh đồng thì nông dân 

“tiêu”. “Cần Thơ công bố giá 

thành sản xuất vụ hè thu này 

chỉ 2.900 đồng, trong khi An 

Giang là 3.853 đồng/kg. Với 

mức giá đó, chỉ cần giá thu 

mua 3.800 đồng/kg nông dân 

Cần Thơ đã có lời nhưng 

nông dân An Giang thì 

không” - bà Hòa cho biết. 

Theo SàiGòn Times 

 

Tin đồn hạ lãi 
suất cơ bản là 
tin thất thiệt 
Hôm qua 27-7, Ngân hàng 

Nhà nước ra thông báo cho 

biết, việc xuất hiện tin đồn hạ 

lãi suất cơ bản là tin thất 

thiệt. 

Theo Quyết định số 

1819/QĐ-NHNN được Thống 

đốc NHNN Việt Nam ký ngày 

27-7, từ ngày 1-8-2010, lãi 

suất cơ bản của đồng Việt 

Nam tiếp tục được giữ ở 

mức 8%/năm. Như vậy, đây 

là tháng thứ 9 liên tiếp lãi 

suất cơ bản được Ngân 

hàng Nhà nước công bố ổn 

định ở mức 8%/năm. (TTO) 
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Xuất khẩu nông sản vượt 10 tỷ USD 
Theo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, với 

khoảng 1,53 tỷ USD đạt 

được trong tháng 7, tổng 

kim ngạch xuất khẩu 7 

tháng đầu năm các sản 

phẩm ngành nông nghiệp 

ước đạt 10,13 tỷ USD, 

tăng 14,21% so với cùng 

kỳ năm 2009. 

Trong con số kể trên, các 

mặt hàng nông sản chính 

đạt 5,35 tỷ USD, tăng 

8,06%; thuỷ sản đạt 2,45 

tỷ USD và tăng 11,63%; 

lâm sản là 1,91 tỷ USD, 

tăng tới 31,41% so với 

cùng kỳ. 

Nếu so với tổng kim ngạch 

xuất khẩu của cả nước 

cùng thời kỳ ước đạt 38,27 

tỷ USD, giá trị xuất khẩu 

các sản phẩm nông nghiệp 

chiếm gần 26,5%. Sự tăng 

trưởng về giá trị kim ngạch 

như trên chủ yếu đạt được 

do giá xuất khẩu tăng cao 

hơn cùng kỳ, trong khi 

xuất khẩu cà phê, chè, 

gạo, cao su và sắn giảm 

về lượng. 

Cụ thể, xuất khẩu gạo 7 

tháng đầu năm ước đạt 4 

triệu tấn với kim ngạch  

Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm ước đạt 4 triệu tấn với kim ngạch 
1,97 tỷ USD. 

1,97 tỷ USD, giảm 4,98% về lượng còn về giá trị duy trì ở mức 

xấp xỉ cùng kì năm trước do giá gạo xuất khẩu được cải thiện 

hơn. Giá xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm mặt hàng gạo 

đạt khoảng 500 USD/tấn, tăng nhẹ 6,66% so với cùng kỳ năm 

2009. 

 

Trái lại, cà phê ước xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 754 nghìn 

tấn và 1,06 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng và tới 9,22% về giá 

trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đang ở mức 1.399 

USD/tấn, giảm 6,01% so với cùng kỳ năm 2009.

 

Các mặt hàng nông sản khác, trừ chè và cao su giảm về 

lượng, hầu hết đều tăng cả lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng 

xuất khẩu cao su tháng 7 có sự khởi sắc khi đạt 60 nghìn tấn 

và thu về 165 triệu USD, đưa tổng lượng cao su xuất khẩu 7 

tháng qua đạt 299 nghìn tấn với trị giá 821 triệu USD, giảm 

10,36% về lượng nhưng tăng 71,19% về kim ngạch so với 

cùng kỳ năm 2009. Giá cao su xuất khẩu bình quân 6 tháng 

đầu năm đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 

2.744 USD/tấn. 

Trong khi đó, xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ đạt tốc độ tăng  

Giao thương 
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 trưởng kim ngạch cao nhất ngành nông 

nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng 

lâm sản chính và đồ gỗ 7 tháng qua ước đạt 

1,91 tỉ USD, tăng tới 31,41% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ 

ước đạt trên 1,78 tỷ USD, tăng 32,6%; sản 

phẩm mây tre, cói thảm ước đạt 118 triệu 

USD, tăng 18,27 % so với cùng kỳ năm 

trước. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, từ đầu năm các doanh nghiệp xuất 

khẩu đã ký được hợp đồng đến cuối năm 

2010, nhu cầu của các thị trường lớn như 

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc tăng cao, 

ngoài ra giá bán tăng khoảng 3% so với năm 

2009 cũng là một yếu tố làm giá trị xuất khẩu 

nhóm mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng 

trưởng mạnh. 

Với thủy sản, kim ngạch xuất khẩu các mặt 

hàng này 7 tháng đầu năm đạt 2,45 tỷ USD, 

tăng 11,63% so với cùng kỳ năm trước. Mặt 

hàng tôm (tôm đông lạnh và chế biến) vẫn 

giữ được vị trí đứng đầu, đạt giá trị 716,9 

triệu USD và tăng 22,01%. Tiếp theo là cá 

tra và ba sa thu về 650,3 triệu USD, tăng 

8,23%... 

Cũng trong 7 tháng qua, tổng giá trị nhập 

khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản 

và vật tư, nguyên liệu phục vụ nông, lâm, 

thuỷ sản ước đạt 7,52 tỷ USD, tăng 33,45% 

so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, ngành 

nông nghiệp tiếp tục xuất siêu 2,61 tỷ USD, 

tính tới thời điểm này. VNEconomy. 

 

Việt Nam hứa hẹn thu 
hút các "đại gia" trong 
ngành bán lẻ 
Theo kết quả nghiên cứu thị trường của 
Công ty CBRE Việt Nam, 6 tháng đầu năm 
2010, doanh số bán lẻ và doanh thu dịch 
vụ theo giá thực tế tại Việt Nam tăng hơn 
16% và gấp đôi so với cùng kỳ 2009. 

Được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, 

thị trường bán lẻ Việt Nam đang phát triển 

nhanh chóng với mãi lực kinh doanh tăng 

trung bình khoảng 23%/năm. Xếp thứ 4/30 

quốc gia hấp dẫn đối với các nhà bán lẻ 

ngoại, thị trường trong nước đang hứa hẹn 

sẽ thu hút đông đảo các "đại gia" trong 

ngành bán lẻ. 

Thị trường tiềm năng 

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của 

Công ty CBRE Việt Nam, 6 tháng đầu năm 

2010, doanh số bán lẻ và doanh thu dịch vụ 

theo giá thực tế tại Việt Nam tăng hơn 16% 

và gấp đôi so với cùng kỳ 2009. 

Nguyên nhân là do thu nhập bình quân đầu 

người tăng và người tiêu dùng Việt Nam 

ngày càng lạc quan về thị trường lao động 

và nền kinh tế. 

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1998, từ chật 

vật với một địa điểm bán hàng ban đầu, hiện 

Big C đã mở rộng lên 10 siêu thị trực tiếp 

kinh doanh, phân phối các mặt hàng tiêu 

dùng, nhu yếu phẩm tại các thành phố lớn  
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như Thành phố Hồ Chí Minh, 

Hà Nội… 

Bà Dương Thị Quỳnh Trang, 

Giám đốc đối ngoại Big C, 

cho biết: "5 tháng cuối năm, 

chúng tôi sẽ khai trương 

thêm một siêu thị nữa tại 

thành phố Vinh, Nghệ An. 

Hiện kinh doanh của BigC rất 

tốt và chúng tôi tin tưởng vào 

tương lai phát triển hơn nữa 

của doanh nghiệp.” 

Hiện có khoảng 30 nhà bán 

lẻ nước ngoài đã đầu tư vào 

Việt Nam, tập trung ở các 

loại hình trung tâm thương 

mại tổng hợp, siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi, sức khỏe và 

chăm sóc sắc đẹp, thực 

phẩm. 

Khảo sát sơ bộ, hầu hết các 

doanh nghiệp đều hoạt động 

hiệu quả và đang mở rộng 

tầm hoạt động kinh doanh 

của đơn vị mình. 

"Dự đoán của chúng tôi, 

tương lai sẽ ngày càng nhiều 

nhà bán lẻ cao cấp nhảy vào 

thị trường các bạn. Nguyên 

nhân là dân số Việt Nam trẻ 

và tốc độ đô thị hóa đang  

diễn ra nhanh. Ngoài quá 

trình công nghiệp hóa là sự 

tiến bộ về công nghệ, tầng 

lớp thu nhập trung bình và 

thu nhập cao đang gia tăng 

kéo theo sự thay đổi về lối 

sống, trong đó có xu hướng 

chuộng các thương hiệu 

nước ngoài," ông Marc 

Townsend - Tổng Giám đốc 

CBRE cho biết. 

"Sốt" mặt bằng bán lẻ 

Đưa vào sử dụng cuối tháng 

4/2010, dù giá cho thuê rất 

cao nhưng đến nay tòa nhà 

Vincom Center tại Thành phố 

Hồ Chí Minh đã cơ bản lấp 

đầy hơn 90%. Tương tự, tại 

các khu vực trung tâm thành 

phố như Diamond, Sài Gòn 

Square, Parkson… tìm một 

địa điểm kinh doanh ưng ý là 

điều quá khó đối với không ít 

doanh nghiệp, khi hầu hết 

các nhà đầu tư đã đăng ký 

thuê lâu dài tại đây. 

Hiện giá thuê bình quân tầng 

trệt và tầng 1 dao động ở 

mức 97-124 USD/m2/tháng, 

cao 2-3 lần so với giá thuê 

xa trung tâm.  

"Giá thuê khu vực trung tâm  

liên tục tăng, trong khi giá 

thuê các khu vực khác giảm 

xuống, nhưng vẫn khó tìm 

khách hàng. Cá biệt có nơi 

cao nhất trong khu vực trung 

tâm đến 250 USD/m2/tháng, 

nhưng vẫn không có để mà 

thuê" - chị Ngọc kinh doanh 

tại một công ty xuất nhập 

khẩu than thở. 

Theo các chuyên gia bất 

động sản, nguồn cung mặt 

bằng bán lẻ hiện nay tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

khoảng gần 318.000 m2, 

phân bổ ở 24 trung tâm 

thương mại và trung tâm 

thương mại tổng hợp, trong 

đó tỷ lệ chỗ đã lấp đầy hơn 

95%. Dự kiến đến năm 2013, 

lượng cung sẽ tăng gấp 3 

lần so với thời điểm hiện tại.  

Nhiều địa điểm bán lẻ mới 

xuất hiện ở khu vực này như 

Quận 7 (Crescent Mall, 

Sunrise Shoppingmall), quận 

2 (Metropolis)… hứa hẹn sẽ 

giúp thành phố giải quyết 

được bài toán "khát" mặt 

bằng bán lẻ cho các nhà đầu 

tư nước ngoài tại khu vực 

trung tâm. (Theo Tin Tức) 
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