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TIN TỨC – SỰ KIỆN 
 
- Xuất khẩu 7 tháng phục hồi nhanh 
- Trường Quốc tế đón nhận học sinh nông thôn 
- Nam Ðịnh, Quảng Bình sản xuất điện từ chất thải chăn 

nuôi 
- 7 tháng, nông nghiệp xuất siêu hơn 2 tỷ USD 
- Giá dầu thế giới giảm 2 ngày liên tiếp  
 
 CHÍNH SÁCH 

- Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển "tam nông" 

- Dành hơn 2.000 tỉ đồng cho nông dân vay trữ lúa 
- Ổn định các mức lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn từ 

nay đến cuối năm 
- Điều chỉnh chiến lược xuất khẩu gạo, nên chăng? 
- Được nhập thêm 100.000 tấn đường 

 
GIAO THƯƠNG 

- Nhập khẩu sữa nguyên liệu tăng mạnh  
- Sữa lại vào đợt tăng giá 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  5,  ngày 29 tháng 7 năm 2010 
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Xuất khẩu 7 tháng hồi phục mạnh 

 
Công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu tăng 

trưởng khá nhờ kinh tế thế giới hồi phục 
Theo số liệu ước tính của Bộ Công Thương, 

kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 5,8 tỉ đô la 

Mỹ, tăng 20,7% so với cùng kỳ, đưa kim 

ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 

38,27 tỉ đô la, tăng 17,5% so với cùng kỳ 

năm ngoái. 

Trong đó, xuất khẩu tăng mạnh tập trung ở 

các mặt hàng công nghiệp chế biến như hóa 

chất tăng 258%, đạt 147 triệu đô la; sắt thép 

các loại tăng 224%, đạt 573 triệu đô la; 

phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 101%, 

đạt 923 triệu đô la; sản phẩm từ cao su tăng 

87%, đạt 147 triệu đô la; dây điện và cáp 

điện tăng 79,5%, đạt 708 triệu đô la; máy 

móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 62,8%, 

đạt 1,6 tỉ đô la. 

Xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản tăng 

10,4%, nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản 

ước đạt 4,7 tỉ đô la, giảm 6,9% so với cùng 

kỳ, chủ yếu do lượng xuất khẩu của các mặt 

hàng trong nhóm giảm. 

Bộ Công Thương cũng nhận định, xuất khẩu 

một số mặt hàng công nghiệp trong những 

tháng tiếp theo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ 

nhu cầu gia tăng khi kinh tế thế giới đang  

trên đà phục hồi sau khủng hoảng và những 

biện pháp thúc đẩy xuất khẩu tiếp tục phát 

huy tác dụng. 

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7-2010 giảm 

nhẹ so với tháng 6, ước đạt 6,95 tỉ đô la, 

tăng 9% so với cùng kỳ năm 2009 đưa tổng 

kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước 

đạt 45,71 tỉ đô la, tăng 25,5% so với cùng kỳ. 

Theo bộ này thì trong 7 tháng đầu năm, 

nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 37 tỉ đô 

la, tăng 22,2% so với cùng kỳ, trong đó 

những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu 

tăng mạnh là bông tăng 98%, cao su các loại 

tăng 68%, kim loại thường khác tăng 92%, 

phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 98% ... 

Nhóm hàng cần kiểm soát có kim ngạch 

nhập khẩu là 5,611 tỉ đô la, tăng 62,5% so 

với cùng kỳ, trong đó đá quý, kim loại quý 

tăng 278%, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy 

tăng 60%.  

Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu gồm 

hàng tiêu dùng, ô tô dưới 9 chỗ và xe máy 

nguyên chiếc có kim ngạch 3 tỉ đô la, tăng 

15% so với cùng kỳ năm 2009.  

Nhập siêu tháng 7 ở mức 1,15 tỉ đô la, bằng 

19,8% kim ngạch xuất khẩu đưa tổng nhập 

siêu 7 tháng đầu năm ước 7,44 tỉ đô la, bằng 

19,45% kim ngạch xuất khẩu. 

Theo Website Chính phủ 

Tin tức – Sự kiện 
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Trường Quốc tế đón nhận học 
sinh  nông thôn 
 

Một số hình ảnh minh họa về ngôi trường chuẩn quốc tế 
đầu tiên cho học sinh nông thôn ở VN 

 
Cty Cổ phần Tập đoàn UNET đang tiến hành xây 

dựng dự án trường quốc tế đa cấp mang tên 

UNISCAMPUS. Đây sẽ ngôi trường hứa hẹn ở tầm 

quốc tế và dành cơ hội cho cả học sinh vùng nông 

thôn. 

 

Trao đổi với PV Laodong.vn, ông Tạ Anh Thắng, Phó 

Tổng Giám Đốc Cty Cổ phần Tập đoàn giáo dục 

UNET cho biết:  

Dự án trường Quốc tế đa cấp UNISCAMPUS  được 

xây dựng trên diện tích hơn 15 ha tại phường Khai 

Quang, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có mức đầu tư 

hơn 25 triệu USD. UNISCAMPUS có khả năng giáo 

dục đào tạo cho 1.975 học sinh ở các cấp học từ 

mầm non đến PTTH. Với quy mô lớn, cơ sở hạ tầng 

hiện đại, có khu ký túc xá, vui chơi và trung tâm 

thương mại, trường có thể tiếp nhận các em học sinh 

ở xa và đảm bảo cho các em điều kiện sống đầy đủ, 

thoải mái.          (Lao động) 
 

Nam Ðịnh, Quảng 
Bình sản xuất điện từ 
chất thải chăn nuôi 
 
Nông trường quốc doanh Rạng 

Ðông, huyện Nghĩa Hưng (Nam 

Ðịnh) vừa ứng dụng thành công 

công nghệ bi-ô-ga xử lý chất thải 

chăn nuôi nhằm giảm ô nhiễm môi 

trường và tạo nguồn điện năng, 

nhiệt năng phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt. Sau tám tháng ứng dụng, hiện 

nay lượng khí bi-ô-ga thu được đủ 

khả năng chạy máy phát điện sử 

dụng trong 12 giờ liên tục, góp phần 

tiết kiệm điện từ 1.200 kW đến 

1.300 kW mỗi tháng, đồng thời giải 

quyết căn bản ô nhiễm môi trường 

tại các trang trại chăn nuôi tập 

trung. Người chăn nuôi còn có thể 

sử dụng phân hữu cơ sạch là bã 

của quá trình sản xuất khí vào phục 

vụ sản xuất nông nghiệp. 

Nhờ đầu tư lắp đặt và vận hành 

thành công hệ thống phát điện bằng 

khí ga lấy từ hầm khí bi-ô-ga xử lý 

chất thải cho nên thời gian qua, 

trang trại chăn nuôi lợn của Công ty 

TNHH Mai Linh Quảng Bình, đóng 

ở xã Thuận Ðức, TP Ðồng Hới đã 

đủ điện sử dụng. 

Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh 

Quảng Bình, Hồ Văn Dũng cho biết, 

trang trại đã đầu tư hơn 200 triệu 

đồng xây dựng hệ thống hầm bi-ô-

ga dung tích 50 m3, hầm xử lý chất  
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thải 700 m2  và đường dẫn 

ga hơn 200m cung cấp khí 

ga cho một máy phát điện 15 

kVA hoạt động. Lượng khí 

ga luôn có mức dự trữ hơn 

20m3 được chứa trong túi ni-

lông để chạy máy phát điện 

và sử dụng đủ cho các lò 

nấu, sấy thức ăn chăn nuôi... 

Ngoài cấp khí ga sử dụng 

cho máy phát điện phục vụ 

sản xuất, kinh doanh và sinh 

hoạt, hệ thống hầm bi-ô-ga 

của trang trại còn xử lý được 

nguồn chất thải để bảo vệ 

môi trường ở nơi sản xuất.  

 

Công nghệ đưa khí bi-ô-ga 

vào chạy máy phát điện ở 

trang trại chăn nuôi này 

được Công ty Toyota Việt 

Nam hỗ trợ kỹ thuật trong 

chương trình môi trường 

xanh Go Green, thông qua 

Ðại học Ðà Nẵng, do GS-

TSKH Bùi Văn Ga làm chủ 

đề tài.  

 

Ðây là cơ sở sản xuất kinh 

doanh đầu tiên ở Quảng 

Bình ứng dụng công nghệ bi-

ô-ga để sản xuất điện năng 

phục vụ hoạt động, khắc 

phục tình trạng thiếu điện 

lưới quốc gia thời gian qua.  

(Nhân dân   ) 

                                                 

 

 

Trong số các mặt hàng xuất 

khẩu, thủy sản vẫn là mặt 

hàng xuất khẩu mạnh nhất, 

ước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 

11,63% so với cùng kỳ năm 

trước, tiếp đến là gạo đạt 

1,97 tỷ USD, các mặt hàng 

lâm sản chính và đồ gỗ ước 

đạt 1,91 tỉ USD, gỗ và sản 

phẩm gỗ ước đạt trên 1,78 tỷ 

USD, càphê 1,06 tỷ USD, 

cao su đạt 821 triệu USD... 

Theo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, tổng 

kim ngạch xuất khẩu bảy 

tháng qua ở các sản phẩm 

ngành nông nghiệp ước đạt 

10,13 tỷ USD, tăng 14,21% 

so với cùng kỳ năm 2009. 

Cũng trong bảy tháng qua, 

tổng giá trị nhập khẩu của 

các mặt hàng nông, lâm, 

thủy sản và vật tư, nguyên 

liệu phục vụ nông, lâm, thủy 

sản ước đạt 7,52 tỷ USD,  

 

tăng 33,45% so với cùng kỳ 

năm 2009. 

Như vậy, tính tới thời điểm 

này ngành nông nghiệp tiếp 

tục xuất siêu 2,61 tỷ USD. 

Trong số các mặt hàng 

xuấtkhẩu, thủy sản vẫn là 

mặt hàng xuất khẩu mạnh 

nhất, ước đạt 2,45 tỷ USD, 

tăng 11,63% so với cùng kỳ 

năm trước, tiếp đến là gạo 

đạt 1,97 tỷ USD, các mặt 

hàng lâm sản chính và đồ gỗ 

ước đạt 1,91 tỉ USD, gỗ và 

sản phẩm gỗ ước đạt trên 

1,78 tỷ USD, càphê 1,06 tỷ 

USD, cao su đạt 821 triệu 

USD...  

 

Cũng theo Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, từ 

đầu năm đến nay các doanh 

nghiệp xuất khẩu đã ký được 

nhiều hợp đồng với các thị 

trường lớn như Mỹ, Trung 

Quốc, Hàn Quốc.../. 

Theo TTXVN/Vietnam+ 

7 tháng, nông nghiệp xuất siêu hơn 2 tỷ 
USD 
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Giá dầu thế giới giảm 2 ngày liên tiếp  
Sau khi tăng liên tục 

trong gần nửa tháng, 

giá dầu thế giới hiện 

nay đang trên đà giảm 

liên tiếp trong 2 ngày 

vừa qua do sản lượng 

dầu bất ngờ tăng. 

Giá dầu thô Mỹ giao 

tháng 9 giảm 51 cent, 

tương đương 0,7%, 

hiện đang ở mức 76,9 

USD/thùng. 

Trong khi đó, giá dầu 

Brent biển Bắc giao 

cùng tháng giảm 1,37 

USD xuống còn 76,1 

USD/thùng. Sở dĩ 

nguyên nhân khiến giá 

dầu thế giới giảm bất 

ngờ như 2 ngày vừa 

qua là do  

Giá dầu thế giới đã giảm sau 11 tuần tăng giá 
liên tục 

sản lượng dầu thu được tăng đột biến. 

Theo báo cáo từ Cơ quan quản lý Thông 

tin Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu đã 

tăng 7,3 triệu thùng trong tuần trước. Báo 

cáo này trái ngược với những dự đoán 

trước đây của các chuyên gia kinh tế: Sản 

lượng dầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng. 

Theo đánh giá của các nhà phân tích,  

một trong những lý 

do khác khiến giá 

dầu giảm là do niềm 

tin người tiêu dùng 

Mỹ đã giảm xuống 

mức thấp nhất trong 

vòng 5 tháng. 

Chỉ số lòng tin của 

người tiêu dùng Mỹ 

đã giảm xuống còn 

50,4 điểm trong 

tháng này, so với 

54,3 điểm trong 

tháng trước và là 

mức thấp nhất kể từ 

tháng 2. Đây là kết 

quả vừa được 

Conference Board, 

một công ty nghiên 

cứu kinh doanh công 

bố. (Lao Động) 

 Dành hơn 2.000 tỉ đồng cho nông dân vay trữ lúa 

Ngày 28-7, giám đốc Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (NN&PTNT) 

tỉnh Đồng Tháp Nguyễn 

Ngọc Rạng cho biết sẽ dành 

hơn 2.000 tỉ đồng cho nông 

dân trên địa bàn tỉnh vay lưu 

vụ, nhằm giải tỏa áp lực nợ 

đến hạn và hỗ trợ nông dân 

có điều kiện trữ lúa trước 

tình hình tiêu thụ lúa khó 

khăn. 

Theo đó, đối với những hộ 

đang có dư nợ sản xuất 

nông nghiệp sẽ được xét cho 

vay lưu vụ với mức lãi suất 

bằng với hợp đồng tín dụng 

vay trong vụ hè thu vừa qua. 

Tùy theo tình hình sản xuất  

cụ thể của từng hộ, thời hạn 

cho vay có thể kéo dài đến 

hết vụ đông xuân 2011. Ông 

Rạng ước tính có khoảng 

50% trong số 100.000 hộ 

nông dân của tỉnh sẽ được 

xét vay theo hình thức này. 

Theo Tuổi trẻ 
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Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển "tam nông" 

Cán bộ kỹ thuật của viên kiểm tra  
giống chè mới trồng trên vùng đất Phú Thọ. 

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm 

đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước, nông 

nghiệp, nông thôn và nông dân đã có những 

bước tiến vượt bậc. 

Nông nghiệp phát triển bền vững, đời sống 

vật chất và tinh thần của nông dân được cải 

thiện rõ rệt, trình độ dân trí được nâng cao, 

cơ sở hạ tầng nông thôn được củng cố và 

phát triển. Những thành tựu to lớn đó đã góp 

phần quan trọng trong sự nghiệp CNH, 

HÐH, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh 

quốc phòng. 

Sự đóng góp của khoa học và công nghệ 

(KH và CN) phục vụ phát triển tam nông 

trong những năm đổi mới được thể hiện ở 

một số lĩnh vực chính sau đây: 

Ðầu tư nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu, triển 

khai để tạo nguồn tiến bộ kỹ thuật áp dụng 

vào sản xuất. Hằng năm, Nhà nước dành 

khoảng 2% chi ngân sách cho KH và CN, 

trong số này có khoảng một phần ba đầu tư 

cho lĩnh vực KH và CN nông nghiệp. Phần 

lớn kinh phí dành cho đề tài nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực giống cây, con nhằm tạo ra 

sự đột biến về năng suất, chất lượng cây 

trồng, vật nuôi. Trong thời gian từ năm 2005 

đến 2009, ngành nông nghiệp đã tập trung 

nghiên cứu chọn tạo được 135 giống cây 

trồng mới, trong đó có 16 giống lúa, 23 giống 

ngô, bảy giống cây ăn củ, chín giống cây ăn 

quả, chín giống mía, năm giống rau, bảy 

giống hoa... Trong chăn nuôi, đã tập trung 

cải tạo đàn lợn theo hướng siêu nạc, cải tạo 

đàn bò theo hướng Sind hóa, phát triển đàn 

bò sữa Việt Nam với năng suất từ 3.500 đến 

5.200 kg/chu kỳ/con. Tạo ra nhiều dòng gà 

mới như: TP4, TP1... giống vịt T5, T6; giống 

ngan lai; nuôi thích ứng và mở rộng giống đà 

điểu. Ðã cung cấp cho sản xuất hàng triệu 

giống gà bố mẹ, hàng chục nghìn con ngan 

giống... Về lâm nghiệp, đã tạo được nhiều 

giống cây rừng là những giống trong nước 

và giống nhập nội để phục vụ chương trình 

trồng rừng. 

Ðào tạo nguồn nhân lực, từng bước nâng 

cao tri thức và kỹ năng cho người nông dân. 

Chương trình nông thôn - miền núi của Bộ 

KH và CN từ năm 2004 đến 2009 đã đào tạo 

được 1.566 kỹ thuật viên và tập huấn cho 35 

nghìn 136 lượt nông dân để có năng lực tiếp 

nhận tiến bộ kỹ thuật. 

Chương trình khuyến nông, khuyến ngư 

quốc gia sau 16 năm kể từ ngày thành lập đã 

đào tạo được 300 nghìn cán bộ, kỹ thuật 

viên cho các tỉnh, tổ chức tham quan đầu bờ 

và tập huấn kỹ thuật cho hàng triệu nông 

dân. Mỗi ngày có 13.500 lượt nông dân, cán 

bộ khuyến nông cơ sở truy cập thông tin điện 

tử trên in-tơ-nét. Tổ chức hội nông dân các 

cấp đã đào tạo dạy nghề cho 35 nghìn nông 

dân, tổ chức 53 nghìn lớp tập huấn cho 12  

Chính sách 
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 triệu lượt nông dân dự học. 

Về chuyển giao KH và CN 

cho nông dân. Chương trình 

nông thôn - miền núi của Bộ 

KH và CN trong năm năm 

(2004-2009) đã đầu tư 

535,55 tỷ đồng để triển khai 

213 dự án ở 58 tỉnh, thành 

phố, đã huy động được 

1.200 cán bộ kỹ thuật của 68 

tổ chức KH và CN tham gia 

xây dựng 856 mô hình trình 

diễn và xây dựng 438 quy 

trình kỹ thuật để chuyển giao 

cho nông dân. 

Chương trình khuyến nông, 

khuyến ngư quốc gia đã xây 

dựng được hơn 7.000 điểm 

trình diễn. Nhiều tiến bộ kỹ 

thuật thông qua trình diễn đã 

được chuyển giao vào sản 

xuất đạt hiệu quả cao như: 

Chương trình lúa lai, hằng 

năm có khoảng 600 nghìn ha 

trồng lúa sử dụng giống lúa 

lai; Chương trình  cải tạo đàn 

bò, đạt hơn 30% bò lai Sind; 

Chương trình nạc hóa đàn 

lợn đã đạt hơn 40% tổng 

đàn... 

Công nghệ thông tin giúp 

nông dân tiếp cận với KH và 

CN và thị trường. Chương 

trình nông thôn - miền núi 

của Bộ KH và CN đã triển 

khai chín dự án công nghệ  

thông tin, đào tạo được 225 

kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn 

cho 1.189 cán bộ, nông dân 

về thông tin KH và CN, xây 

dựng 11 trung tâm thông tin 

KH và CN ở chín tỉnh thuộc 

ÐBSCL, Tây Nguyên, Nam 

Trung Bộ, miền núi phía bắc, 

35 trung tâm thông tin cấp 

xã; chuyển giao thiết bị phần 

mềm thư viện điện tử với 

48.471 tài liệu về công nghệ, 

277 phim cơ sở dữ liệu. Việc 

phổ cập thông tin KH và CN 

tới người dân trên địa bàn 

nông thôn, miền núi đã góp 

phần nâng cao khả năng tiếp 

nhận và ứng dụng công 

nghệ mới, từng bước hình 

thành thị trường công nghệ 

và dịch vụ KH và CN ở nông 

thôn, tạo đà cho việc ứng 

dụng nhanh các thành tựu 

KH và CN, thúc đẩy phát 

triển kinh tế khu vực nông 

thôn theo hướng hiện đại 

hóa. 

Sự nghiệp phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn  

ở nước ta đã đạt được nhiều 

thành tựu nổi bật. Ngành 

nông nghiệp bước đầu đã 

phát triển theo hướng sản 

xuất hàng hóa, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, bảo đảm an ninh lương  

thực. Kinh tế nông thôn 

chuyển dịch theo hướng 

tăng công nghiệp, dịch vụ 

ngành nghề. Ðời sống người 

nông dân ngày càng được 

cải thiện. Tuy nhiên, những 

thành tựu đạt được chưa 

thật sự tương xứng với tiềm 

năng. Sản xuất nông nghiệp 

còn phụ thuộc nhiều vào 

thiên nhiên, phát triển chưa 

bền vững, tốc độ tăng 

trưởng đang có xu hướng 

giảm, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn còn chậm, 

sản xuất nhỏ và phân tán. 

Quy hoạch phát triển nông 

nghiệp, nông thôn chưa 

được chú trọng. Kết cấu hạ 

tầng chưa đáp ứng được 

nhu cầu phát triển, môi 

trường nông thôn có những 

nơi bị ô nhiễm, tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao. 

 

Ðể thực hiện Nghị quyết T.Ư 

7 (khóa X), tạo ra bước 

chuyển biến mạnh mẽ trong 

sản xuất nông nghiệp, phát 

triển kinh tế nông thôn, nâng 

cao đời sống nông dân, xây 

dựng nông thôn mới, cần có 

sự tham gia mạnh mẽ của 

KH và CN. Theo đó, KH và 

CN cần tập trung vào một số 

nhiệm vụ: Quy hoạch phát  
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triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Chọn 

tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi có 

năng suất, chất lượng cao  đáp ứng nhu cầu 

sản xuất hàng hóa. Ðẩy mạnh cơ giới hóa 

trong sản xuất nông nghiệp. Giảm thấp nhất 

tổn thất sau thu hoạch, đẩy mạnh công nghệ 

bảo quản, chế biến, nâng cao giá trị sản 

phẩm nông nghiệp. Ðẩy mạnh chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành 

nghề, thực hiện ly nông bất ly hương. Xây 

dựng thiết chế văn hóa ở nông thôn. 

 
Ðể giải quyết những nhiệm vụ nêu trên, cần 

tập trung thực hiện một số biện pháp chủ 

yếu: Tăng đầu tư ngân sách cho nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ để nông nghiệp sớm 

đạt trình độ tương đương với các nước tiên 

tiến trong khu vực. Ưu tiên đầu tư ứng dụng 

công nghệ sinh học, chọn tạo ra giống cây 

trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. 

Tập trung  nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ sau thu hoạch, chế biến, bảo quản 

nông sản... Phát triển các nguồn lực KH và 

CN, khuyến khích mọi thành phần kinh tế 

tham gia nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ  trong nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Bảo đảm tốt các dịch vụ kỹ thuật, vật 

tư, thông tin phục vụ phát triển tam nông. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

KH và CN, kỹ năng lao động cho nông dân. 

Theo Nhân Dân (PGS,TS Lê Tất Khương) 

Ổn định các mức lãi suất cơ bản 
và lãi suất tái cấp vốn từ nay đến 
cuối năm 

 
 

Ngày 28-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra 

thông báo thực hiện chín nhiệm vụ trọng tâm 

trong sáu tháng cuối năm, theo đó sẽ ổn 

định các mức lãi suất cơ bản và lãi suất tái 

cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất 

nghiệp vụ thị trường mở và lãi suất hoán đổi 

ngoại tệ. 

Trong sáu tháng đầu năm 2010, NHNN cho 

biết đã thực hiện tăng lượng tiền cung ứng 

thông qua việc điều hành linh hoạt nghiệp vụ 

thị trường mở, chủ yếu là chào mua giấy tờ 

có giá với kỳ hạn bảy ngày và 28 ngày; giảm 

lãi suất kỳ hạn bảy ngày từ 7,8%/năm xuống 

7%-7,5%/năm; tăng khối lượng cho vay tái 

cấp vốn; thực hiện hoán đổi ngoại tệ với các 

tổ chức tín dụng có dư vốn huy động bằng 

ngoại tệ; giảm lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ 

hạn một tháng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm 

và ba tháng từ 8,5%/năm xuống 8%/năm; hỗ 

trợ thanh khoản trực tiếp cho các ngân hàng 

thương mại có quy mô nhỏ nhằm ổn định thị 

trường tiền tệ - tín dụng. 

Về lãi suất, NHNN ban hành cơ chế cho vay 

bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận 
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   theo hướng mở rộng đối 

tượng cho vay. Ðồng thời, 

chỉ đạo các NHNN chi nhánh 

tỉnh, thành phố tăng cường 

kiểm tra, giám sát thực hiện 

cơ chế lãi suất cho vay thỏa 

thuận và giảm dần mặt bằng 

lãi suất. Về ngoại hối, NHNN 

quy định lãi suất tiền gửi tối 

đa bằng USD của tổ chức 

kinh tế tại tổ chức tín dụng là 

1%/năm. Ðiều chỉnh tăng 

3,36% tỷ giá bình quân liên 

ngân hàng giữa USD/VND 

kể từ ngày 11-2-2010 và duy 

trì ổn định cho đến nay. Chỉ 

đạo các tổ chức tín dụng tích 

cực mua lại ngoại tệ của một 

số tập đoàn, tổng công ty 

nhà nước. Bán ngoại tệ can 

thiệp ở mức hợp lý để hỗ trợ 

ngoại tệ nhập khẩu các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ sản 

xuất. 

Nhân Dân 

 

 

 

Những dự báo gần đây nhất 

của Tổ chức Nông Lương 

Liên hợp quốc (FAO) về sản 

xuất lương thực toàn cầu 

cho thấy nguồn cung năm 

nay sẽ cao hơn dự kiến do 

nhiều nước sản xuất lương 

thực lớn được mùa: Sản 

lượng lương thực của Ấn Độ 

tăng 13%, của Trung Quốc 

tăng 3%, Thái Lan và Việt 

Nam đều liên tục được mùa. 

 

Trong khi đó nhu cầu nhập 

khẩu đang giảm dần so với 

trước. Năm nay cung về 

lương thực sẽ lớn hơn cầu 

về lương thực tới 2 triệu tấn 

và thương mại về gạo toàn 

cầu giảm 1 triệu tấn so với 

trước đó, chỉ đạt 30 triệu tấn. 

 

Đây chính là nguyên nhân 

khiến thị trường gạo bớt sôi 

động so với những tháng 

đầu năm và chưa có dấu 

hiệu tích cực nào xuất hiện. 

Đầu ra khó khăn đang là một 

thách thức rất lớn đối với 

ngành gạo xuất khẩu các 

nước nói chung và Việt Nam 

nói riêng. 

 

 

 

 

 

Thái Lan - nước xuất khẩu 

gạo hàng đầu đang đối mặt 

với những khó khăn trong 

xuất khẩu gạo. Khối lượng 

gạo xuất khẩu của Thái Lan 

giảm sút do các nước nhập 

khẩu chuyển dần sang các 

thị trường khác có giá cạnh 

tranh hơn. Xuất khẩu gạo  

của Thái Lan từ tháng 

4/2010 đã giảm về lượng so 

với Việt Nam trong 2 tháng 

liên tiếp. Đây là sự kiện xảy 

ra lần đầu trong lịch sử xuất 

khẩu gạo của Thái Lan. Điều 

này cho thấy sự cạnh tranh 

khốc liệt trong thị trường gạo 

thế giới. Thái Lan phải hạ 

mục tiêu xuất khẩu gạo năm 

2010 từ 9 triệu tấn ban đầu 

xuống còn 8 - 8,5 triệu tấn. 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan 

trong năm 2011 sẽ còn phải 

đối mặt với sự cạnh tranh 

khốc liệt hơn khi Ấn Độ phục 

hồi xuất khẩu gạo. Thái Lan 

sẽ phải cạnh tranh với Ấn Độ 

trên thị trường châu Phi và 

Trung Đông. Có tin Thái Lan 

đã phải điều chỉnh chiến 

lược xuất khẩu gạo bằng 

việc thay thế số lượng bằng 

chất lượng gạo xuất khẩu. 

 

 

 

 

Đến nay, Việt Nam đã xuất 

khẩu 3,586 triệu tấn gạo 

trong 4,9 triệu tấn đã ký hợp 

đồng đạt giá trị 1,58 tỷ USD. 

Tại Việt Nam, nguồn cung 

vẫn dồi dào nhưng việc tiêu 

thụ lúa hè thu đang gặp khó 

khăn do giá gạo thế giới 

xuống thấp, nhu cầu của các 

Điều chỉnh chiến lược xuất khẩu gạo, nên chăng? 
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nhà nhập khẩu không cao. Khả năng năm 

nay xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ giảm 

nhẹ 1% và chỉ đạt 5,9 triệu tấn. Có lẽ các 

nhà xuất khẩu gạo và Hiệp hội lương thực 

Việt Nam cần tính toán lại chiến lược xuất 

khẩu trong những năm tới. Đặc biệt khi mới 

đây Philippines dự báo sẽ giảm 50% lượng 

gạo nhập khẩu vào năm 2011.  

 

Năm 2010, Philippines đã nhập 2,47 triệu tấn 

gạo chủ yếu từ Việt Nam nhằm bù đắp thiếu 

hụt do thiệt hại từ cơn bão Ketsana và 

Parma. Kế hoạch giảm lượng gạo nhập khẩu 

của Philippines đã tác động đến xu hướng 

giá ở thị trường gạo châu Á. Trong tuần từ 

18-25/7 giá gạo trắng 100% loại B của Thái 

đã giảm từ 450 USD/tấn xuống còn 440 

USD/tấn. Chính phủ mới của Philippines 

tuyên bố sẽ nỗ lực tăng sản lượng gạo trong 

nước để chấm dứt nhập gạo trong 3 năm 

tới. 

Xuất gạo cho Philippines trong những năm 

gần đây chiếm tỷ trọng khá lớn trong xuất 

khẩu gạo của Việt Nam. Việc thị trường này 

giảm dần nhâp khẩu gạo sẽ buộc các doanh 

nghiệp Việt Nam phải tích cực tìm kiếm thị 

trường mới hoặc giảm dần cơ cấu gạo chất 

lượng thấp thay thế vào đó là gạo chất 

lượng cao. Xa hơn có thể giảm sản xuất 

lương thực thay vào đó là trồng các loại cây 

trái cho giá trị cao hơn. Nếu không có những 

điều chỉnh chiến lược trong sản xuất xuất 

khẩu e rằng tình trạng càng sản xuất càng 

lỗ, càng trúng mùa càng rớt giá sẽ là căn 

bệnh kinh niên trong sản xuất gạo của Việt 

Nam. (Kinh tế đô thị) 

Được nhập thêm 100.000 
tấn đường 
Bộ Công Thương vừa cho phép bổ sung 

lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

đường năm 2010 thêm 100.000 tấn đường 

tinh luyện, đường thô (mã HS 1701). Đây là 

lần thứ 2 Bộ Công Thương quy định việc 

nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch 

thuế quan năm nay.  

Việc nhập khẩu đường để tinh luyện 25.000 

tấn đường thô giao cho Công ty cổ phần 

Đường Biên Hòa tinh luyện và cung cấp 

phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng. Nhập khẩu 

đường để phục vụ sản xuất gồm 50.000 tấn 

đường tinh luyện, đường thô được phân 

giao cho các thương nhân trực tiếp sử dụng 

đường làm nguyên liệu sản xuất và 25.000 

tấn đường còn lại là nhập khẩu kinh doanh 

thương mại.  

Hồi đầu năm nay, Bộ Công Thương đã ban 

hành Thông tư 07/2010/TT-BCT quy định 

lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 

đường bổ sung năm 2010 là 50.000 tấn. 

Như vậy, tính đến thời điểm này, hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu đường cho năm 2010 

là 150.000 tấn.  

Khảo sát thị trường cho thấy, nếu như suốt 

quí 2-2010, giá đường tinh luyện bán lẻ trên 

thị trường phổ biến chỉ ở mức 16.000-17.000 

đồng/kg thì hiện tại giá bán lẻ tại các chợ đã 

lên tới 19.000 đồng/kg với đường vàng rời, 

Tr21.000-24.000 đồng/kg với đường tinh 

luyện.  (Sài gòn giải phóng) 

Giao thương 
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Nhập khẩu sữa nguyên liệu tăng mạnh  
(TBKTSG Online) - Theo 

thống kê của Tổng cục Hải 

quan, trong 7 tháng đầu năm 

nay kim ngạch nhập khẩu 

sữa và sản phẩm sữa (chủ 

yếu là các loại bột sữa) tăng 

đến 60% so với cùng kỳ năm 

ngoái, đạt 432 triệu đô la Mỹ.  

Kim ngạch nhập khẩu sữa 

tăng phần lớn do giá sữa 

trên thị trường thế giới 2 

tháng vừa qua tăng mạnh, 

đặc biệt trong tháng 5. Tuy 

nhiên, giá sữa nguyên liệu 

trên thị trường thế giới đã 

giảm trung bình vài trăm đô 

la/tấn sau khi chạm đỉnh vào 

tháng 5 nhưng vẫn ở mức 

cao. 

Giá sữa bột gầy trên thị 

trường châu Âu và châu Úc 

ngày 24-7 ở mức 2.950-

3.150 đô la Mỹ/tấn sau khi 

chạm đỉnh vào tháng 5 ở 

mức 3.200-3.600 đô la 

Mỹ/tấn. Sữa bột nguyên kem 

hiện cũng đang ở mức 

3.250-3.637 đô la/tấn, so với 

mức cao nhất hồi giữa tháng 

5 là 4.000 đô la Mỹ/tấn.  

Theo dự báo của các tổ 

chức quốc tế, giá sữa trên thị 

thế giới từ nay đến cuối năm 

sẽ ổn định và có xu hướng 

tăng nhẹ do nhu cầu của các 

nước Trung Đông, Bắc Phi, 

đặc biệt là châu Á tiếp tục 

tăng. 

 

Ở thị trường trong nước, các 

đại lý sữa ở khu vực quận 3, 

quận 10 trưa hôm nay 28-7 

cho biết chưa nhận được đề 

nghị tăng giá đồng loạt của 

các công ty sữa, ngoài Công 

ty TNHH Thông Thịnh, nhà 

phân phối sản phẩm sữa 

Dumex, đề nghị tăng giá 

10% từ ngày 19-7 cho 17 

sản phẩm sữa bột. Mức tăng 

cao nhất là 45.000 đồng/hộp 

đối với Dumex Dugro 3 loại 

1,5kg.  

Người bán cũng cho biết một 

số dòng sản phẩm của công 

ty Abott vừa qua cũng tăng 

giá nhưng chia thành nhiều 

đợt và không đáng kể. Lần 

tăng giá gần nhất là tháng 4 

vừa qua. (TBKTSG) 

Sữa lại vào đợt 
 tăng giá

Chỉ sau vài tháng so với đợt 

tăng giá sữa vào tháng 2-

3.2010, mặt hàng sữa trên 

thị trường lại ngấp nghé một 

đợt sóng tăng giá. 

Theo các đại lý, hiện đã có 3 

nhãn hiệu sữa được thông 

báo tăng giá, gồm Dumex 

điều chỉnh giá cho 17 loại 

sữa bột với mức tăng 

khoảng 10%, Friesland 

Campina VN tăng giá một số 

sản phẩm sữa nước, sữa 

đặc với mức tăng khoảng 5-

7% và đầu tháng 8 có thêm 

nhãn hiệu sữa XO tăng 2,5% 

các loại sữa bột. Một số cửa 

hàng chuyên kinh doanh mặt 

hàng sữa khu vực đường 

Nguyễn Thông, quận 3 

(TPHCM) còn cho biết, các 

nhãn hiệu sữa bột khác cũng 

đang có dự định điều chỉnh 

giá trong đợt này. 

Lý do tăng giá sữa đợt này 

được các hãng đưa ra không 

khác so với những đợt tăng 

giá trước, đều xoay quanh 

nguyên nhân ảnh hưởng từ 

giá nguyên liệu sữa thế giới, 

tỉ giá và chi phí kinh doanh 

tăng. 

Theo Lao Động 
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