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TIN TỨC – SỰ  KIỆN 
 
Phát hiện nguồn năng lượng xanh mới 
 
Vedan bất ngờ tăng số tiền hỗ trợ lên 130 tỉ đồ 
Luật đất đai sẽ được sửa đổi toàn diện 
ng   
Tôm xuất khNu đạt hơn 700 triệu USD  

TIN TỨC – SỰ KIỆN 
- Xuất khẩu thủy sản vào Nga phấn đấu đạt 100 triệu 

USD 

- Các nước sông Mê-kông bàn chiến lược hợp tác 

- Nông dân sẽ kiện nhà máy xử lý nước thải 
- Dịch heo tai xanh lan rộng ở Đông Nam Bộ 

 CHÍNH SÁCH 
- VASEP đề nghị thành lập Quỹ bảo vệ chất lượng và 

bình ổn giá cá tra 

- Khi trồng lúa không lo lỗ! 

- Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn 
mới 

- Tháo nút thắt tín dụng VNĐ 

GIAO THƯƠNG 
- Giá một số mặt hàng có thể tăng nhẹ 

- Trộn cát vào mì lát để… xuất khẩu 

- Lợi ích kép từ Tuần lễ Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 
2010 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  3,  ngày 3 tháng 8 năm 2010 
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Xuất khẩu thủy 
sản vào Nga phấn 
đấu đạt 100 triệu 
USD 
Từ 1/10/2010, tất cả các mặt 

hàng thủy sản nhập khẩu 

vào Nga áp dụng Quy định 

vệ sinh dịch tễ và các tiêu 

chuẩn khác. 

Ban Điều hành xuất khẩu 

thủy sản vào Cộng hòa Liên 

bang Nga (Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) cho 

biết, đến cuối tháng 7, cá tra, 

ba sa xuất khẩu vào Nga 

tăng 11,2% (hơn 2.000 tấn), 

giá bình quân tăng 0,09 

USD/kg so với cùng kỳ năm 

2009.  

Ban điều hành đưa ra cảnh 

báo, từ tháng 9/2010, thời 

điểm của mùa vụ đánh bắt 

cá hồi, Nga sẽ siết chặt các 

mặt hàng thủy sản nhập 

khẩu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng 

đến mặt hàng cá da trơn 

nhập khẩu vào thị trường 

này. Tuy nhiên, mục tiêu 

xuất khẩu đạt 100 triệu USD 

vào Nga năm nay nhiều khả 

năng đạt được. 

Theo SGGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TBKTSG Online) - Bộ trưởng 

của sáu nước thuộc Tiểu vùng 

Mê-kông mở rộng (GMS) sẽ 

tham gia Hội nghị bộ trưởng 

GMS lần thứ 16 tại Hà Nội vào 

ngày 20-8 tới để thảo luận về 

định hướng chung trong khung 

chiến lược dài hạn GMS giai 

đoạn 2012-2022. 

Với chủ đề “GMS trong thập kỷ 

tới: Những lĩnh vực hợp tác 

mới”, đại diện Campuchia, 

Trung Quốc, Lào, Myanmar, 

Thái Lan, Việt Nam cùng quan 

chức của Ngân hàng Phát triển 

châu Á (ADB) hy vọng sẽ thống 

nhất một kế hoạch hành động 

về cải thiện giao thông và thuận 

lợi hóa thương mại ở khu vực 

GMS. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ 

tăng trưởng kinh tế sau cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Từ năm 1992, sáu nước GMS 

đã tham gia vào một chương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trình toàn diện về hợp tác kinh 

tế trong các lĩnh vực giao thông, 

năng lượng, viễn thông, phát 

triển nguồn nhân lực, môi 

trường, quản lý nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, thuận lợi 

hóa thương mại, đầu tư tư 

nhân, du lịch và nông nghiệp 

với sự hỗ trợ của ADB và các 

đối tác phát triển khác. 

Ông Kunio Senga, Tổng Vụ 

trưởng Vụ Đông Nam Á của 

ADB cho rằng với những nền 

tảng đã được xây dựng cho 

thập kỷ tới, dự kiến các nước 

GMS sẽ đưa các hoạt động hợp 

tác khu vực của mình lên một 

mức độ cao hơn nữa, trong đó 

có những sáng kiến thế hệ hai 

về hạ tầng phần mềm liên quan 

đến kết nối cơ sở hạ tầng. 

Theo Thời báo kinh tế sài gòn 

 

Các nước sông Mê-kông bàn 
chiến lược hợp tác  
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Bổ sung 3.000 
kiểm lâm để bảo 
vệ rừng 

 
(SGGP). – Theo Bộ NN-PTNT, 

để tăng cường lực lượng bảo vệ 

rừng, Chính phủ đã đồng ý nội 

dung tờ trình của Bộ NN-PTNT 

về việc bổ sung khoảng 3.000 

biên chế cho ngành kiểm lâm 

toàn quốc trong giai đoạn từ nay 

đến 2015.  

Theo Bộ NN-PTNT, hiện nay cả 

nước mới có 10.000 biên chế 

trong ngành kiểm lâm. Do lực 

lượng mỏng nên việc giữ rừng 

gặp khó khăn, trong khi lâm tặc 

chống người thi hành công vụ, 

ngang nhiên phá rừng ngày 

càng tăng ở nhiều địa phương. 

 

Theo SGGP 

 
 

 

 

LĐ) - Ngày 2.8, hơn 20 hộ 

dân nuôi trồng thuỷ sản tại 

vịnh Mân Quang, quận Sơn 

Trà, TP.Đà Nẵng đã đồng 

loạt gửi đơn khiếu nại đến 

các cơ quan chức năng, 

yêu cầu Trung tâm xử lý 

nước thải công nghiệp tại 

KCN thuỷ sản Thọ Quang 

phải bồi thường thiệt hại vì 

đã xả nước thải ô nhiễm 

khiến thuỷ sản nuôi trồng 

chết. 

Như Lao Động (số ra ngày 

19.7) đã thông tin, hiện 

tượng cá nuôi tại các lồng 

bè ngư dân chết trắng tại 

vịnh Mân Quang, khiến 

nhiều ngư dân bị thiệt hại 

hàng trăm triệu đồng (ảnh). 

Điều đáng nói, người dân 

phát hiện cá chết đúng vào 

thời điểm vỡ bồ chứa của 

Trung tâm xử lý nước thải 

công nghiệp tại KCN thủy 

sản Thọ Quang. Trung tâm 

xử lý nước thải này có 

công suất 3.000m3 nước 

thải/ngày đêm, giải quyết  

 

 

 

 

“đầu ra” cho cả chục DN 

kinh doanh,chế biến thuy 

hải sản tại KCN dịch vụ 

thuỷ sản Đà Nẵng và âu 

thuyền Thọ Quang. Được 

biết, Chi cục Bảo vệ môi 

trường (Sở TNMT Đà 

Nẵng) đã lấy mẫu nước tại 

vịnh Mân Quang, kết luận 

cá chết là do ô nhiễm. Tuy 

nhiên, “thủ phạm” chính 

gây ra ô nhiễm vẫn chưa 

được công bố. Các hộ dân 

bị thiệt hại sau vụ cá chết 

cho biết, nếu các cơ quan 

chức năng TP.Đà Nẵng 

không giải quyết thì họ sẽ 

kiện ra tòa. 

 
 

Theo Lao động    

VỀ VỤ “CÁ CHẾT TRẮNG TRÊN VỊNH MÂN QUANG”, ĐÀ 
NẴNG: 

Nông dân sẽ kiện nhà máy 
xử lý nước thải 
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Dịch heo tai xanh lan rộng ở Đông Nam Bộ 
(LĐ) - Tại Đồng Nai, dịch heo tai xanh tiếp 

tục lây lan, tiếp tục phải tiêu hủy hàng 

trăm con. Còn tại Bình Phước, dịch heo 

tai xanh đang uy hiếp 7 xã của 3 huyện. 

TPHCM phong tỏa kiểm soát các bến xe 

cửa ngõ. Còn Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) 

tăng cường thanh - kiểm tra... 

 
Đồng Nai: Tiếp tục tiêu huỷ hàng trăm 
con heo phát bệnh 

Hôm qua (2.8), cơ quan chức năng Đồng 

Nai đã lập đoàn công tác xuống xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) kiểm tra việc 

kiểm soát vùng đã công bố dịch. Nếu như 

ngày 29.7 (ngày công bố dịch), ổ heo bệnh 

chỉ bùng phát ở 2 ấp 3 và 6 (xã Vĩnh Tân) thì 

đến hôm qua, dịch đã lây đến 6 ấp khác của 

xã này. 

Tính đến 2.8, toàn xã Vĩnh Tân đã phải tiêu 

hủy tổng cộng trên 340 con heo bệnh tai 

xanh, tương đương 4,5 tấn heo hơi. Theo cơ 

quan chức năng, dịch bệnh trên heo có thể 

tiếp tục lan rộng trong những ngày tới. Vĩnh 

Tân là xã có đàn heo lớn của huyện, khoảng 

hơn 10.000 con. 

Cơ quan chức năng đã cho lập tới 6 chốt 

kiểm dịch tại xã Vĩnh Tân và ở đường chính 

vào huyện Vĩnh Cửu để ngăn chặn không  

cho heo từ vùng dịch ra ngoài địa bàn. Các 

chốt này có lực lượng công an, thú y, dân 

quân trực cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, Chi 

cục Thú y Đồng Nai đã cấp gần 500 lọ thuốc 

cho người chăn nuôi ở xã Vĩnh Tân để tiêu 

độc sát trùng chuồng trại. 

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng 

Nai, heo tai xanh bùng phát lần này tập trung 

ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nguyên nhân 

phần do người chăn nuôi nhỏ lẻ còn lơ là, 

chưa chủ động trong công tác phòng dịch. 

Cụ thể, chuồng trại chăn nuôi của các hộ 

nuôi nhỏ lẻ đa số không được tiêu độc sát 

trùng thường xuyên và tiêm phòng các bệnh 

bắt buộc chưa đầy đủ. 

Khi mua giống về nuôi, các hộ thường không 

đảm bảo thời gian cách ly trước khi nhập 

đàn. Phần khác là lỗi lơ là phòng dịch của 

chính quyền địa phương vì không chủ động 

trong công tác phòng dịch, đặc biệt là công 

tác tuyên truyền vận động người dân thực 

hiện các phương pháp chăn nuôi an toàn. 

Bình Phước: 7 xã bị dịch uy hiếp 

Sau khi công bố dịch heo tai xanh tại xã 

Thanh An (huyện Hớn Quản), UBND tỉnh 

Bình Phước hôm qua cho hay, hiện đã xác 

định được vùng bị dịch uy hiếp gồm 7 xã: An 

Khương, Tân Hưng, Tân Lợi (huyện Hớn 

Quản); Lộc Quang, Lộc Điền (huyện Lộc 

Ninh); Long Hà, Long Bình (huyện Bù Gia 

Mập). UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu 

thành lập đội liên ngành kiểm soát trên các 

trục giao thông, thôn xóm; tiến hành xét 

nghiệm lấy mẫu, tiến hành tiêu hủy nếu có  
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dấu hiệu dịch bệnh và thực hiện các biện 

pháp khống chế, dập dịch. Sở NNPTNT  

cùng Chi cục Thú y chỉ đạo Trạm thú y 

huyện tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm 

soát các lò giết mổ... 

 
BRVT, TPHCM: “Ngồi trên lửa” 

Thông tin dịch heo tai xanh lan nhanh ở 

“làng xóm” Đồng Nai và Bình Phước đã 

khiến cơ quan chức năng cũng như người 

chăn nuôi lo lắng. Theo Chi cục Thú y BRVT, 

đến thời điểm này tỉnh chưa phát hiện ổ dịch 

nào, nhưng ngành thú y đã chỉ đạo phải tăng 

cường kiểm tra dịch tễ trên các trang trại 

chăn nuôi quy mô lớn. 

Còn tại TPHCM, lượng heo chăn nuôi ở 

TPHCM chỉ đáp ứng 20% nhu cầu, TPHCM 

phải nhập khoảng 7.000 con/ngày để giết mổ 

nên áp lực heo bệnh tuồn vào rất lớn. Vài 

ngày qua, đoàn kiểm tra ATVSTP liên tục 

phát hiện xử lý gần 2 tấn thịt heo không rõ 

nguồn gốc được vận chuyển bằng ôtô từ 

hướng Bình Dương, Đồng Nai về TPHCM. 

TPHCM ngoài lập các đội phản ứng nhanh 

thì còn huy động cả thú y, CSGT, thanh niên 

xung phong... tăng cường kiểm soát tại các 

tuyến đường, bến xe cửa ngõ TP.  Ngô Sơn

Giá một số mặt hàng có 
thể tăng nhẹ 

(NLĐ)- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính vừa 

nhận định trong tháng 8-2010, giá cả một số 

mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng nhẹ. 

Theo TTXVN, dự báo về tình hình giá cả 

trong tháng 8, Cục Quản lý giá cho biết 

những diễn biến bất thường về thời tiết có 

thể gây xáo trộn lớn đến cung cầu. Tình 

trạng dịch bệnh tai xanh trên heo chưa được 

khống chế, có nguy cơ lan rộng tại một số 

địa phương sẽ tác động đến tâm lý tiêu 

dùng, đẩy giá thực phẩm thay thế tăng. 

 

Tuy nhiên, theo Cục Quản lý giá, thị trường 

tháng 8 cũng có nhiều yếu tố tác động làm 

giảm áp lực tăng giá thị trường. Đó là cân 

đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ trong nước 

tiếp tục được giữ vững và những chuyển 

biến tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô 7 

tháng qua. Thêm vào đó, lãi suất cho vay 

của các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ, 

sản xuất sẽ tiếp tục tăng tốc trong những 

tháng cuối năm.  T.Giang 
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VASEP đề nghị thành lập Quỹ bảo vệ chất lượng và 
bình ổn giá cá tra 
(VOV) - Quỹ được thành 
lập để giữ vững và mở 
rộng thị trường xuất khẩu 
cá tra trong tình hình các 
thị trường tài chính đều có 
xu hướng tăng cường các 
rào cản kỹ thuật và thương 
mại.   
Hiệp hội Chế biến và xuất 

khẩu thuỷ sản Việt Nam 

(VASEP) vừa đề nghị thành 

lập Quỹ Bảo vệ chất lượng 

và bình ổn giá cá tra theo cơ 

chế thị trường. Quỹ này 

được thực hiện bằng cách 

thu phí xuất khẩu từ sản 

phẩm cá tra với mức 0,05 

đến 0,1 USD/kg để nhập vào 

Quỹ. Quỹ này do Ban chỉ 

đạo sản xuất và tiêu thụ cá 

tra cùng cộng đồng doanh 

nghiệp chế biến và xuất khẩu 

cá tra quản lý. 

Theo ông Dương Ngọc Minh, 

Phó Chủ tịch Hiệp hội chế 

biến và xuất khẩu thuỷ sản 

Việt Nam, Quỹ này được 

thành lập để giữ vững và mở 

rộng thị trường xuất khẩu cá 

tra trong tình hình các thị 

trường tài chính đều có xu 

hướng tăng cường các rào  

 

cản kỹ thuật và thương mại. Quỹ này cũng nhằm hỗ trợ 

người nuôi và các doanh nghiệp nuôi cá tra áp dụng tiêu 

chuẩn Global GAP trên vùng nuôi của mình; đồng thời hỗ 

trợ chi phí để chống các vụ kiện thương mại ảnh hưởng 

đến xuất khẩu cá tra; hỗ trợ việc bình ổn sản lượng và giá 

cá tra theo biến động thị trường. 

Ông Dương Ngọc Minh cho biết thêm: “Ở thị trường Mỹ 

mình, chúng ta đã có những chương trình phản đối những 

chính sách nói xấu chất lượng cá tra. Vệc thành lập Quỹ 

Bảo vệ chất lượng và bình ổn giá cá tra sẽ góp phần vào 

việc đó”./. Thanh Tùng  

Trộn cát vào mì lát để… xuất khẩu 
Ở tỉnh Quảng Ngãi hiện đang xuất hiện một kiểu kinh doanh rất 

lạ, đó là trộn cát vào mì lát để... xuất khẩu. Toàn tỉnh có khoảng 

9-10 “công trường" trộn cát vào mì lát nằm dọc hai bên bờ sông 

Trà Khúc. Điển hình như điểm thuộc xã Tịnh Ấn Tây (H.Sơn 

Tịnh), bình quân mỗi ngày chủ nậu sử dụng khoảng 45 tấn cát 

khai thác từ sông Trà Khúc để trộn với khoảng 5-6 tấn mì lát. Một 

phụ nữ làm thuê tại đây cho biết, trước khi cho mì lát khô vào 

bao thì đổ cát thành từng luống, sau đó trộn cát và mì rồi đóng 

bao với tỷ lệ cát 80%, mì 20%, rồi chuyển vào cảng Quy Nhơn để 

xuất khẩu. (Theo Thanh Niên) 
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Khi trồng lúa không lo lỗ! 
(TBKTSG) - Gentraco (Cần 

Thơ) đã trở thành doanh 

nghiệp đầu tiên cùng nông 

dân xây dựng thương hiệu 

và áp dụng quy trình sản 

xuất Global GAP cho hạt gạo 

thơm. Nông dân vui vì lúa 

bán được giá cao, còn 

Gentraco cũng khấp khởi vì 

đầu ra cho hạt gạo khá hứa 

hẹn.  

“Đây là lần đầu tiên, lúa 

thơm sản xuất theo quy trình 

và được công nhận tiêu 

chuẩn Global GAP”, kỹ sư 

Hồ Quang Cua, Phó giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Sóc 

Trăng, cho biết. Ông Cua 

chính là tác giả của giống lúa 

này: giống ST 5 ngon cơm, 

dẻo hạt. 

Giữa tháng 7- 2010, Hợp tác 

xã Lúa - Tôm Hòa Lời (xã 

Ngọc Đông, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã 

được trao giấy chứng nhận 

sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn 

Global GAP và giống lúa ST 

5 được trồng tại đây, do 

Gentraco bao tiêu toàn bộ và 

đăng ký thương hiệu gạo 

thơm Ngọc Đồng trên toàn  

quốc. 

Khoảng tám năm trở lại đây, 

những giống lúa đặc sản ST 

do ông Cua nhân giống đã 

được người dân trồng đại 

trà. Từ giống ST 3, ST 5, hay 

mới nhất là giống lúa ST hạt 

đỏ mà ông Cua tạm đặt là 

ST Đỏ... đều là lúa thơm, hạt 

dẻo, xốp mềm, giàu dinh 

dưỡng với độ đạm khoảng 

10%. Tuy nhiên, đầu ra của 

sản phẩm làm ra vẫn chưa 

ổn định. 

Đến năm 2008, Gentraco đã 

kết hợp cùng kỹ sư Hồ 

Quang Cua... nghiên cứu 

phát triển giống lúa thơm tại 

Sóc Trăng và công ty quyết 

định mua sản phẩm với giá 

cao hơn so với các loại lúa 

thường. Và khi 12 hộ nông 

dân ở Hợp tác xã Hòa Lời 

quyết tâm sản xuất lúa 

“sạch” theo tiêu chuẩn quốc 

tế vào năm 2009, Gentraco 

cũng hăng hái tham gia mua 

lúa. “Đợt đầu tiên mua được 

khoảng 100 tấn lúa, quy ra 

khoảng 50 tấn gạo đạt 

chuẩn”, ông Nguyễn Trung 

Kiên, Tổng giám đốc 

Gentraco, nói.  

Đầu năm 2008, cũng có một 

doanh nghiệp tại Sóc Trăng 

dự tính xây dựng thương 

hiệu loại gạo thơm này 

nhưng Gentraco mới là 

doanh nghiệp đầu tiên quyết 

định hỗ trợ nông dân, từ 

trang thiết bị sản xuất, hơn 

140 triệu đồng cho vay 

không lãi, đến những cam 

kết về đầu ra. Những hạt lúa 

“sạch” đúng tiêu chuẩn 

Global GAP được Gentraco 

mua cao hơn giá thị trường 

20-25% so với lúa thơm 

không đạt chuẩn. Ông Kiên 

cho biết, trong những năm 

tới, Gentraco sẽ hỗ trợ nông 

dân toàn bộ chi phí để tái 

công nhận tiêu chuẩn Global 

GAP, khoảng hơn 3.000 đô 

la Mỹ/lần. 

Ông Cua cho biết, Gentraco 

mua lúa đạt chuẩn Global 

GAP với giá 7.800 đồng/ki lô 

gam, trong khi lúa thường 

chỉ trên dưới 4.000 đồng/ki lô 

gam. Như vậy, với một héc 

ta trồng lúa đạt chuẩn, riêng 

giá trị tăng thêm đã ở mức 

bình quân 6,76 triệu đồng, 

trong tổng số gần 20 triệu 

đồng lợi nhuận. Năm 2010,  
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 riêng tại Hợp tác xã Hòa Lời sẽ có khoảng 

50 héc ta lúa đạt chuẩn. 

Về quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn 

Global GAP, ông Cua cho rằng không khó 

để nông dân áp dụng. “Đơn giản là phải làm 

những gì mà đáng ra lâu nay nông dân hay 

người chủ gia đình phải làm”, ông nói. Thậm 

chí có những thứ tưởng chừng không liên 

quan gì đến sản xuất, nhưng lại nằm trong 

yêu cầu sản xuất sạch như phải có nhà vệ 

sinh đạt tiêu chuẩn, nhà bếp gọn đẹp... Thiết 

thực hơn là phải có kho chứa phân, thuốc, 

sân phơi, nơi trữ lúa, sổ ghi chép... Tổng chi 

phí đầu tư, thuê tư vấn... để được công nhận 

đạt chuẩn Global GAP khoảng 400 triệu 

đồng. 

Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa 

ĐBSCL, khẳng định: “Muốn sản phẩm bán 

được giá cao thì đòi hỏi phải đạt chuẩn. Việc 

xây dựng thương hiệu và các mô hình sản 

xuất để được công nhận đạt tiêu chuẩn 

Global GAP không khó! Điều quan trọng là 

phải giữ được tiêu chuẩn đó qua những đợt 

tái công nhận. Thành công trong việc nhân 

rộng diện tích hay không đòi hỏi phải có 

doanh nghiệp đứng ra bao tiêu với giá cao 

hơn các sản phẩm thông thường. Bởi chi phí 

sản xuất để đạt chuẩn chắc chắn phải cao 

hơn so với cách làm thông thường”. Việc 

một số nông dân trồng bưởi theo tiêu chuẩn 

Global GAP ở Mỹ Hòa đòi rút lui vì sản phẩm 

bán chỉ bằng giá bưởi thường là một ví dụ. 

Vú sữa Vĩnh Kim cũng vậy, người trồng theo 

chuẩn Global GAP đang nản lòng vì đầu ra 

rất bấp bênh... 

Với Gentraco, ông Kiên khẳng định công ty 

sẽ gắn bó với Hợp tác xã Hòa Lời trong việc 

tiêu thụ sản phẩm. Gentraco đã được chứng 

nhận HACCP trong quy trình chế biến, nên 

chỉ cần có nguyên liệu tốt, đạt chất lượng 

Global GAP trong quy trình trồng trọt là xem 

như ổn thỏa! 

Ông Kiên cũng cho biết, lượng gạo thơm đã 

mua được công ty tung ra thăm dò thị 

trường và kết quả rất khả quan. Hiện tại, gạo 

Ngọc Đồng đang được bày bán tại chuỗi cửa 

hàng Đại Khánh (thuộc Gentraco), các hệ 

thống siêu thị như Maximark, Co.op Mart, 

BigC... “Cái khó bây giờ là số lượng quá ít, 

chưa thể xuất khẩu”, ông Kiên nói. 

 

Một chuyên gia ngành lúa gạo cho rằng, với 

chứng nhận Global GAP, sản phẩm rất dễ 

thâm nhập các thị trường khó tính như Mỹ, 

châu Âu... Tuy nhiên, chỉ cần khai thác tốt thị 

trường nội địa thì lợi nhuận cũng không kém 

phần hấp dẫn. Ông cho rằng, chỉ khi có 

thương hiệu thì mới tính được vấn đề nâng 

giá hạt gạo, chí ít là so với đối thủ Thái Lan... 

Tuy nhiên, cũng như Tiến sĩ Bảnh đã đề cập, 

cái khó là phải làm sao để nông dân gắn kết 

được với doanh nghiệp khi áp dụng tiêu 

chuẩn Global GAP.  
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Gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới 

Trong các ngày 19, 20, 22 và 23-7, tại trụ sở 

Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ 

Chính trị: Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ; Tô Huy Rứa, Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo 

Trung ương; Phùng Quang Thanh, Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Đảng 

bộ các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, 

Bến Tre và Bạc Liêu, cho ý kiến vào công 

tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh.  

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 

tới, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: 

Các Đảng bộ cần chú ý phát huy lợi thế phát 

triển kinh tế biển, thủy sản và nông nghiệp, 

đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; 

tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo 

dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe 

người dân... Phát triển nông nghiệp, thủy 

sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có 

thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 

sản phẩm. 

 

 

Các địa phương cần gắn kết giữa phát triển 

nông nghiệp với định hướng phát triển xây 

dựng nông thôn mới, đặt nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, chính 

yếu trong nhiệm kỳ tới. 

Đề cập về công tác xây dựng Đảng, các 

đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, 

Phùng Quang Thanh đề nghị các Đảng bộ 

tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt công tác 

chính trị, tư tưởng trong Đảng và nhân dân; 

đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, trọng tâm là “làm theo”. Các đảng bộ 

cần chú trọng kiện toàn bộ máy trong hệ 

thống chính trị, đặc biệt quan tâm củng cố hệ 

thống chính trị cơ sở; làm tốt công tác quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (nhất là 

cán bộ cấp cơ sở); quan tâm đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Các đảng bộ 

cần chú ý xây dựng sự đoàn kết, nhất trí 

trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã 

hội; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ 

trong sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình 

và phê bình .  Theo Nhân dân 
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Tháo nút thắt tín dụng VNĐ 

Nên sớm bãi bỏ quy định vay 

vốn liên ngân hàng để thị 

trường hoạt động minh bạch. 

Ngân hàng Nhà nước nên 

mua lại cổ phần của ngân 

hàng “sức khỏe” yếu, rồi tiến 

hành sáp nhập 

Dư nợ cho vay VNĐ đạt mức 

thấp, đòi hỏi ngân hàng (NH) 

có thêm biện pháp để hạ 

thêm lãi suất, kích thích tăng 

trưởng tín dụng VNĐ. 

TPHCM: Dư nợ VNĐ chỉ 
tăng 5,7%  

Số liệu của NH Nhà nước 

Chi  nhánh TPHCM cho thấy 

tính đến tháng 7- 2010, huy 

động vốn VNĐ tăng 16%, 

trong khi cho vay VNĐ chỉ 

tăng 5,7%. Như vậy, huy 

động vốn nhiều hơn cho vay 

lên đến 10,3%, chứng tỏ đầu 

ra VNĐ của các NH trên địa 

bàn TPHCM cực hẹp.  

Với lãi suất  cho vay VNĐ 

bình quân là 13,91%/năm, 

nhiều ý kiến cho rằng mức 

lãi suất này còn cao nên 

doanh nghiệp (DN) không 

dám tiếp cận vốn, mở rộng 

sản xuất kinh doanh. Mặt 

khác, cuối tháng 6 và đầu 

tháng 7-2010, NH hạn chế  

cho vay ngoại tệ, đưa lãi 

suất cho vay xuất khẩu 

xuống còn 11%-12%/năm, 

hướng DN chuyển sang vay 

VNĐ. Thế nhưng, thời điểm 

này, thị trường hàng hóa thế 

giới ẩn chứa nhiều yếu tố bất 

thường, ảnh hưởng không 

tốt đến đầu ra của DN nên 

NH rất dè dặt cấp tín dụng. 

Điển hình, DN xuất khẩu 

điều, gỗ... cần vốn để nhập 

khẩu nguyên liệu dự trữ, rồi 

dùng số nguyên liệu đó làm 

tài sản thế chấp vay vốn 

nhưng NH không dám cho 

vay vì không lường được giá 

cả  nguyên liệu biến động. 

Nếu DN gặp rủi ro, đồng 

nghĩa NH cũng rủi ro. Đây là 

những yếu tố lý giải vì sao 

dư nợ cho vay VNĐ tăng 

chậm. 

 Lãi suất tiết kiệm  khó 
giảm  

Lãnh đạo nhiều NH cho biết 

từ nay đến cuối năm 2010 

rất khó đạt được mục tiêu 

tăng trưởng tín dụng. Đơn 

cử NH Á Châu (ACB) dự 

kiến chỉ tiêu dư nợ cho vay 

tăng 60% so với năm trước, 

song đến nay ACB chỉ mới 

đạt hơn 30% chỉ tiêu. Tổng  

giám đốc một NH ở TPHCM 

cho hay không chỉ có nhân 

viên tín dụng mà cả lãnh đạo 

của NH cũng trực tiếp tìm 

kiếm, thuyết phục khách 

hàng tiềm năng quan hệ tín 

dụng.  

Trong khi đó, một số NH nhỏ 

lại thiếu vốn, đồng thời 

không được vay vốn NH bạn 

(thị trường liên NH) quá 20% 

số vốn huy động từ dân cư, 

buộc phải thu hút tiền bằng 

cách tăng lãi suất tiết kiệm 

thực tế lên tới 11,5%/năm, 

cao hơn mức lãi suất mà các 

NH đồng thuận là không quá 

11,2%/năm. Để giữ chân 

khách hàng, các NH cũng 

đưa lãi suất huy động vốn 

thực tế lên ngang bằng NH 

nhỏ. Do đó, lãi suất huy động 

vốn bình quân 

10,56%/năm  chưa phản ánh 

trung thực bản chất thị 

trường. Nếu NH nhỏ vẫn giữ 

lãi suất tiết kiệm mức cao thì 

các NH lớn có dư vốn cũng 

không thể giảm lãi suất 

được, mặt bằng lãi suất rất 

khó giảm thêm. 

Theo Người lao động 
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Lợi ích kép từ Tuần lễ Hàng thủ công mỹ nghệ 
Hà Nội 2010 
Từ ngày 4 - 9/8, Tuần lễ 

Hàng thủ công mỹ nghệ 

Hà Nội 2010 mang chủ đề 

“Ngàn năm tinh hoa” sẽ 

chính thức diễn ra với một 

loạt chương trình có quy 

mô lớn. 

Diễn ra ngay trước thềm 

Đại lễ 1.000 năm Thăng 

Long - Hà Nội, sự kiện này 

không chỉ hướng tới các 

hoạt động xúc tiến xuất 

khẩu sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ mà còn là một 

kênh quảng bá văn hóa 

truyền thống của các làng 

nghề Hà Nội một cách 

thiết thực và hiệu quả. 

Theo thông tin từ Ban tổ 

chức, Tuần lễ Hàng thủ 

công mỹ nghệ Hà Nội 

2010 sẽ diễn ra với 7 hoạt 

động lớn. 

Trong đó, triển lãm hàng 

thủ công mỹ nghệ sẽ là 

nơi trưng bày các sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ 

đặc sắc, tinh xảo nhất của 

các nghệ nhân, thợ giỏi 

nổi tiếng, các công ty sản 

xuất, kinh doanh hàng thủ  

công mỹ nghệ tại Hà Nội; hội thảo “Làng nghề Hà Nội, tiềm 
năng phát triển và du lịch”; cuộc thi sáng tác mẫu quà tặng 
chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; các tour du 
lịch làng nghề nhằm quảng bá những giá trị văn hóa truyền 
thống của hơn 1.000 làng nghề Hà Nội; chương trình kết nối 
đối tác nhằm tạo cơ hội giao thương, xúc tiến xuất khẩu…
 
Hoạt động này sẽ thu hút được sự chú ý và tham gia của nhiều 
doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
tiêu biểu và nghệ nhân, thợ giỏi từ các làng nghề nổi tiếng của 
Hà Nội. 

 
Khách tham quan chính của sự kiện là các nhà sản xuất, nhập 
khẩu, phân phối, bán lẻ đồ thủ công mỹ nghệ nước ngoài, các 
công ty cung cấp thiết bị, dịch vụ phục vụ ngành thủ công mỹ 
nghệ, các tổ chức lữ hành trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội 
phát triển du lịch làng nghề... Tuần lễ Hàng thủ công mỹ nghệ 
Hà Nội 2010 là sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội, Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tổng cục Du lịch và Công ty 
CP Abix tổ chức.   (Vneconomy) 
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