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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 khẩu đạt hơn 700 triệu  
TIN TỨC – SỰ KIỆN 
 
- USD tăng giá mạnh, vàng giảm nhẹ 
- 7 tháng đầu năm 2010, thu hút 
- 9,1 tỷ USD vốn FDI 
- Cung ứng xăng sinh học E5 
- Hơn 140 luật sư giúp nông dân kiện Vedan 
- Hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra trong "Tuần lễ hàng thủ công 

mỹ nghệ Hà Nội 2010" 
 
 CHÍNH SÁCH 

- Chính sách hỗ trợ thu mua tạm trữ đẩy giá cà phê lên cao 

- 6 điều kiện để xét trao giải thưởng doanh nghiệp 

- Lập Viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên 

- Tạm trữ cà phê: Nên thành chính sách thường niên 

-  

GIAO THƯƠNG 

- Việt Nam là nguồn cung cấp quan trọng cho  thị trường 
chè thế giới 

- Dịch heo tai xanh lan nhanh 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  6,  ngày 30 tháng 7 năm 2010 
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USD tăng giá mạnh, 
vàng giảm nhẹ 
 
Tỉ giá ngoại tệ tự do tại TPHCM chiều 

29-7 đã tăng 80 đồng/USD, bán ra phổ 

biến 19.300 đồng, mua vào 19.240 

đồng/USD 

 
Ở Hà Nội, các tiệm vàng mua vào 

19.230 đồng, bán ra 19.250 

đồng/USD. Một số chủ tiệm vàng cho 

biết tuy người dân mua - bán ngoại tệ 

không nhiều nhưng các đầu mối lớn 

vẫn thu gom USD không hạn chế. 

  

Cùng ngày, giá vàng trong nước giảm 

40.000 đồng/lượng, xuống còn 27,68 

triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá 

vàng thế giới tăng lên 1.165 

USD/ounce. Với tỉ giá 19.300 

đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi 

(chưa cộng các chi phí liên quan) trên 

27 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá 

vàng trong nước gần 700.000 

đồng/lượng. 

Người Lao động 

Cung ứng xăng 
sinh học E5 
 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN 

(PVN) ngày 29-7 đã công bố 

đưa sản phẩm xăng sinh học 

E5 cung ứng tại TPHCM, Hà 

Nội, Vũng Tàu, Hải Phòng và 

Hải Dương với trên 20 điểm 

bán đầu tiên trong tháng 8-

2010. 

Sau đó, xăng sinh học E5 sẽ 

được mở rộng ra 3 cửa hàng ở 

Đà Nẵng, 3 ở Huế và 5 ở Cần 

Thơ. Từ năm 2012, PVN sẽ 

cung ứng khối lượng lớn xăng 

sinh học E5 cho cả nước.  

Xăng sinh học E5 là hỗn hợp 

của 95% xăng không chì A92 

với 5% ethanol, nồng độ 

99,7%, được dùng làm nhiên 

liệu cho các động cơ đốt trong 

như xe máy, ô tô... Kết quả thử 

nghiệm cho thấy xăng sinh học 

E5 có trị số octan cao hơn xăng 

truyền thống nên chất lượng 

tốt, góp phần đáng kể bảo vệ 

môi trường. 

SGGP 

Hơn 140 luật sư 
giúp nông dân 
kiện Vedan 

Ngày 29-7, Hội Luật gia 

Đồng Nai họp với 40 văn 

phòng luật sư trong tỉnh 

bàn việc giúp nông dân bị 

thiệt hại (do xả thải của 

Vedan gây ra) hoàn tất 

các thủ tục khởi kiện 

Vedan ra tòa yêu cầu bồi 

thường thiệt hại. 

Hội Luật gia và đại diện 

các văn phòng luật sư đã 

thống nhất thành lập 4 

đoàn với hơn 100 luật sư 

tham gia tư vấn, hỗ trợ 

pháp lý cho nông dân. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đã có 44 luật sư 

trong Đoàn Luật sư tỉnh 

được 1.253 hộ nông dân 

ủy quyền nộp đơn khởi 

kiện Vedan và tranh tụng 

tại tòa án. Trong khi đó, 

Trưởng ban Tuyên truyền 

Hội Luật gia TPHCM, luật 

sư Nguyễn Văn Hậu và 

cộng sự cũng đã được 

839 hộ nông dân huyện 

Cần Giờ ủy quyền hợp 

pháp kiện Vedan. 

(SGGP).  
 

Tin tức – Sự kiện 
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 7 tháng đầu năm 2010, thu hút 
9,1 tỷ USD vốn FDI 

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ 

đầu năm đến 20-7 của cả nước đạt 9,1 tỷ 

USD, bằng 68,2% cùng kỳ năm 2009. Đây là 

số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 

hôm qua, 29-7. 

Trong tổng số vốn nêu trên, vốn đăng ký của 

533 dự án được cấp phép mới đạt 8,4 tỷ USD, 

còn lại là vốn bổ sung. Như vậy, so với cùng 

kỳ năm 2009, số dự án giảm 16,1%, nhưng lại 

tăng 5,4% về quy mô vốn so với cùng kỳ năm 

trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực 

hiện 7 tháng năm 2010 ước tính đạt 6,4 tỷ 

USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2009. 

Các địa phương đứng đầu về vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký tính từ đầu năm đến nay là Bà 

Rịa-Vũng Tàu 2.156,9 triệu USD, chiếm 25,6% 

tổng vốn đăng ký; Quảng Ninh với 2.147 triệu 

USD, chiếm 25,5%. Đứng thứ 3 là TPHCM với 

1.077,3 triệu USD, chiếm 12,8%... 

Báo cáo của Bộ KH-ĐT cũng cho biết, giá trị 

sản xuất công nghiệp trong tháng 7-2010 ước 

tính tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước tăng 

6,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 

12,4% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

tăng 15,8% (riêng dầu mỏ và khí đốt giảm 

1,8%). Tính chung 7 tháng năm 2010, giá trị 

sản xuất công nghiệp tăng 13,5% so với cùng 

kỳ năm trước. SGGP 

Hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra 
trong "Tuần lễ hàng thủ công 
mỹ nghệ Hà Nội 2010"  
 
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức chương 
trình "Tuần lễ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 
2010" đã tổ chức họp báo, tuyên bố khai mạc 
chương trình. 

Theo đó, sẽ có hàng loạt sự kiện hấp dẫn sẽ 

diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 8/8/2010 tại Cung 

văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Mở đầu vào lúc 

19h30, ngày 4/8 là Lễ khai mạc và trao giải cho 

cuộc thi "Sáng tác mẫu quà tặng chào mừng 

Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" (cuộc thi 

đã được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 7/2010). 

Vào lúc 20h30 cùng ngày là chương trình trình 

diễn thời trang "Chất liệu truyền thống - Thiết kế 

hiện đại", gồm 3 bộ sưu tập: Áo dài thư pháp, 

áo dài phục chế và trang sức mỹ nghệ. 

Vào lúc 9h ngày 5/8 sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế 

"Làng nghề Hà Nội, tiềm năng phát triển và du 

lịch", với các diễn giả là các chuyên gia nghiên 

cứu về làng nghề HN, các chuyên gia du lịch và 

văn hóa nước ngoài, đại diện các công ty lữ 

hành và chuyên gia du lịch trong nước. Cũng 

trong thời gian từ ngày 4 đến 8/8 còn có Triển 

lãm trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ HN 

(từ 9h đến 20h30); Trình diễn tay nghề của các 

nghệ nhân, thợ giỏi; chương trình kết nối đối tác 

và tour du lịch làng nghề (với 7 điểm đến là Bát 

Tràng, Quất Động, Vân Hà, Vạn Phúc, Chuôn 

Ngọ, Hạ Thái và Phú Vinh). 

Hà nội mới  
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Chính sách hỗ trợ thu mua tạm trữ đẩy 
giá cà phê lên cao 
Tổng lượng cà phê thu mua được trong 3 

tháng từ 15/4-15/7 được trên 55.000 tấn với 

tổng giá trị trên 1.400 tỷ đồng. 

Ngày 29/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn tổ chức cuộc họp báo cáo về tình 

hình triển khai thực hiện mua tạm trữ cà phê 

hỗ trợ lãi suất 6%/năm niên vụ 2009-2010 

theo quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Theo thống kê từ các doanh nghiệp tham gia 

thu mua tạm trữ cà phê thời gian qua thì 

tổng lượng cà phê thu mua được trong 3 

tháng từ 15/4-15/7 được trên 55.000 tấn với 

tổng giá trị trên 1.400 tỷ đồng. Bình quân 

mỗi kg cà phê được thu mua ở mức giá từ 

25.000-26.000 đồng/kg, đạt gần 70% kế 

hoạch đề ra là 80.000 tấn. 

Tại cuộc họp, đại diện của nhiều doanh 

nghiệp cho biết, chính sách hỗ trợ thu mua 

tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 đã mang 

lại hiệu quả nhất định, nhất là trong việc đẩy 

giá cà phê từ mức 23.500 24.000 đồng/kg 

lên mức 25.000 - 26.000 đồng/kg, có lúc giá 

cà phê đạt đỉnh cao tới gần 30.000 đồng/kg 

giúp cho nông dân và doanh nghiệp đều có 

lợi. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng cho 

biết, trong quá trình triển khai thực hiện 

chính sách mua tạm trữ cà phê hỗ trợ lãi 

suất 6%/năm niên vụ 2009-2010 cũng còn 

gặp một số khó khăn, vướng mắc cần các 

bộ, ngành liên quan phối hợp xử lý tạo điều  

Giá cà phê đang bị đẩy lên cao 

 

 kiện cho doanh nghiệp như: Thời điểm triển 

khai hỗ trợ thu mua tạm trữ cà phê quá chậm 

trễ. Lượng cà phê trong dân hầu như đã cạn 

kiệt, nguồn vốn vay thu mua tạm trữ cà phê 

thủ tục còn rườm rà kéo theo việc doanh 

nghiệp triển khai chậm. Vì vậy, cần triển khai 

chính sách này sớm hơn và tổ chức hàng 

năm để giúp Việt Nam chủ động điều tiết 

được lượng cà phê bán ra thông quá đó sẽ 

tác động tích cực đến giá cà phê trên thị 

trường...  

Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản 

và nghề muối đề xuất về lâu dài, cần có 

chính sách chủ động hơn cho ngành cà phê, 

cải thiện năng lực tài chính cho doanh 

nghiệp thông qua cơ chế vay vốn từ ngân 

hàng, tổ chức lại ngành hàng cà phê từ sản 

xuất, chế biến, xuất khẩu…/. 

Theo VOV 

 

Chính sách 
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6 điều kiện để xét trao giải 
thưởng doanh nghiệp 
 
Đây là một trong những nội dung của 
Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh 
danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh 
nhân và doanh nghiệp, vừa được Thủ 

tướng Chính phủ ban hành. 

Theo đó, 6 điều kiện để xét tôn vinh, trao giải 

thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân là 

thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, 

xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao 

động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 

người lao động; tổ chức sản xuất, kinh 

doanh ổn định và phát triển; chấp hành đầy 

đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các 

khoản thu khác của ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, các doanh nhân và doanh 

nghiệp phải đảm bảo đời sống, việc làm ổn 

định cho người lao động; thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí 

tuệ; thực hiện nghiêm các quy định khác của 

pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nhân và doanh 

nghiệp. 

Cũng theo quy chế trên, đối tượng được xét 

tôn vinh và trao giải thưởng doanh nhân là 

người Việt Nam có các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, người 

nước ngoài có các hoạt động sản xuất, kinh  

 doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp 

luật; doanh nghiệp thuộc các thành phần 

kinh tế. 

 

Việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải 

thưởng theo nguyên tắc không phân biệt đối 

xử giữa các loại hình doanh nghiệp, không 

hạn chế số lượng tham dự; phải đảm bảo 

công khai, khách quan, công bằng trên cơ 

sở tự nguyện của doanh nhân, doanh 

nghiệp. 

Có hai hình thức tôn vinh danh hiệu và giải 

thưởng là giấy chứng nhận danh hiệu, giải 

thưởng; Cúp lưu niệm (hoặc các phần 

thưởng khác). Giấy chứng nhận danh hiệu, 

giải thưởng, Cúp lưu niệm do ban tổ chức 

xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng 

quy định và chứng nhận. Doanh nhân, 

doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu và 

trao giải thưởng có quyền sử dụng, khai thác 

thương mại biểu trưng giải thưởng; được ưu 

tiên khi xét tham gia các chương trình xúc 

tiến thương mại (ở trong nước và nước 

ngoài); có trách nhiệm tuyên truyền, phổ 

biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và 

phát huy thành tích đã đạt được... 

Quy chế trên có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/9/2010./.  (VOV) 
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Lập Viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên 
Ngày 30/7, Công ty cổ phần Thủy sản Bình 

An đã khánh thành viện nghiên cứu thủy sản 

tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, đặt tại Khu 

công nghiệp Trà Nóc của Cần Thơ.  

 
Nhiệm vụ chính của viện là nghiên cứu, phát 

triển, ứng dụng công nghệ mới trong nghiên 

cứu di truyền, sản xuất giống, thức ăn thủy 

sản, thuốc phòng trị bệnh tôm cá, các sản 

phẩm sinh học đạt tiêu chuẩn an toàn, chất 

lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

trong quá trình sản xuất, chế biến, xuất khẩu 

đồng thời đạt chuẩn vệ sinh vệ môi trường. 

Ngoài ra, viện còn nghiên cứu thị trường, 

trọng tâm là thị trường nước ngoài; góp sức 

xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển 

chuỗi phân phối và tiêu thụ; xây dựng 

chương trình phát triển các nhóm sản phẩm 

thủy sản từ giai đoạn sản xuất nguyên liệu 

đến bảo quản, chế biến, xuất khẩu. 

 

Viện cũng xây dựng các mô hình quản lý tiên 

tiến, thiết lập chuỗi giá trị minh bạch cho sản 

phẩm thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp, người 

nuôi phát triển thương mại điện tử, ứng dụng 

thành tựu khoa học, góp phần phát triển nuôi 

trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam. 

 

Viện đã được Bộ Khoa hoc và Công nghệ 

cấp giấy chứng nhận và cấp 2,5 tỷ đồng để 

đào tạo cán bộ nghiên cứu, quản lý, thực 

hành, thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao 

công nghệ, kiểm nghiệm, đào tạo cán bộ 

chuyên ngành cho doanh nghiệp cũng như 

người nuôi./. (Vietnamplus). 

Tạm trữ cà phê: Nên thành chính sách thường niên 
Chiều 29/7, Bộ Nông nghiệp 

& Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) đã tổ chức họp 

bàn về chính sách tạm trữ cà 

phê. Theo đánh giá của Bộ 

NN&PTNT, việc mua tạm trữ 

lần này là thành công. Tuy 

nhiên, về lâu dài, nhiều ý 

kiến đề nghị nên xây dựng  

chính sách thu mua tạm trữ 

thường niên. 

Nỗ lực nâng giá 

Theo báo cáo của Hiệp hội 

Cà phê - Ca cao Việt Nam 

(Vifoca), sau 3 tháng triển 

khai (từ 15/4 - 15/7) đã có 13 

đơn vị thu mua được 62.948  

tấn, đạt 31.4% định mức tối 

đa. Nhiều doanh nghiệp chỉ 

mua được rất ít so với chỉ 

tiêu được giao, ngay như 

Vinacafe mua được 20.646 

tấn trong chỉ tiêu 90.000 tấn. 

Mặc dù vậy, ông Lương Văn 

Tự, Chủ tịch Vifoca cho biết: 

"Sau khi thực hiện chính  
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sách tạm trữ, giá cà phê trong nước tăng 

dần từ 13.000 đồng/kg lên đến 25.000 

đồng/kg, thời điểm cao nhất đạt 29.000 

đồng/kg.  Giá xuất khẩu đang từ 1.270  

USD/tấn lên 1.620 USD/tấn". Ông Đoàn 

Xuân Hòa, Phó cục trưởng Cục chế biến, 

thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối 

cũng cho biết: Tuy sản lượng cà phê tạm trữ 

thu mua được còn thấp, nhưng đã góp phần 

cải thiện giá thị trường, nông dân tiêu thụ cà 

phê với giá cao hơn. 

Nên xây dựng thành chính sách thường 
niên 

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu đều kiến 

nghị xây dựng chính sách thường niên về 

mua tạm trữ cà phê. Ông Đỗ Hà Nam, Tổng 

giám đốc TCty CP Xuất nhập khẩu Intimex 

TPHCM chia sẻ: Hiện nay "nỗi đau" nhất của 

thị trường Việt Nam là bán hàng không theo 

giá thật mà bán trên sàn "ảo". Do đó, bị các 

nhà đầu cơ nước ngoài ném tiền vào lũng 

đoạn thị trường, có lúc giá cà phê bị đẩy 

xuống còn 1.220 USD/tấn. Việc thu mua tạm 

trữ đã gây bất ngờ cho nhà buôn thế giới. 

Nếu doanh nghiệp dự trữ sớm thì giá không 

thể giảm xuống còn 1.200 USD/tấn. Do đó  

nên được tiến hành thường niên để bảo vệ 

lợi ích của cả doanh nghiệp trong nước và 

nông dân. Cùng với đó, các doanh nghiệp 

cũng đề nghị được "khơi thông" nguồn vốn. 

Vì hiện nay, nguồn vốn đến được tay doanh 

nghiệp còn quá ít, chậm và thủ tục rườm rà. 

Ông Đỗ Văn Nam, Tổng giám đốc TCty Cà 

phê Việt Nam (Vinacafe) cho biết: Nếu ngân 

hàng giải ngân được sớm thì kết quả tạm trữ 

còn tốt hơn. Vì tuy được triển khai từ 15/4  

nhưng tới 15/6 mới có vốn tới doanh nghiệp. 

Công ty chỉ mua được 12.700 tấn được mua 

theo vốn vay tạm trữ từ Ngân hàng NN&PTN 

còn lại vay của ngân hàng khác. Ông 

Nguyễn Văn An, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập 

đoàn Thái Hòa kiến nghị nên cho nhiều ngân 

hàng tham gia giải ngân vì một ngân hàng 

NN&PTNTrất khó huy động mấy nghìn tỷ 

đồng. 

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng đã 

chỉ đạo các địa phương góp ý dự thảo về 

chính sách tạm trữ cà phê, Bộ sẽ tổng hợp 

để trình Chính phủ trong thời gian tới. 

(KTĐT) 
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Việt Nam là nguồn cung cấp quan trọng cho 
 thị trường chè thế giới 
Hiện nay, ngành chè đang phải đối mặt 

với nhiều khó khăn như: Tính tổ chức của 

ngành chè chưa cao; sản xuất còn mang 

tính manh mún, nhỏ lẻ; môi trường cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp chưa thực 

sự lành mạnh. 

   
Các đại biểu tham dự đại hội 

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt 

Nam tổ chức Hội nghị quốc tế chè Việt Nam 

năm 2010 với chủ đề “Đổi mới để thành 

công”. Tham dự Hội nghị có các doanh 

nghiệp chè Việt Nam và đại diện các hiệp hội 

chè quốc tế như: Pakistan, Malaysia và Ấn 

Độ. 

Ngành công nghiệp chè nước ta có bước 

phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. 

Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 

trên thế giới về sản lượng sản xuất và xuất 

khẩu và trở thành một nguồn cung quan 

trọng cho thị trường thế giới. Ngoài ra, 

ngành chè thu hút khoảng 6 triệu lao động ở 

34 tỉnh trên cả nước, đặc biệt là nông dân 

nghèo ở các tỉnh miền núi. 

 Tuy nhiên, ngành chè nước ta cũng đang 

phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Tính tổ 

chức của ngành chè chưa cao; sản xuất còn 

mang tính manh mún, nhỏ lẻ; môi trường 

cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa thực 

sự lành mạnh dẫn tới sự tranh mua, tranh 

bán của các doanh nghiệp... Bên cạnh đó, 

quản lý nhà nước đối với ngành chè còn 

nhiều bất cập như sự mất cân đối giữa cung 

ứng nguyên liệu với năng xuất chế biến. 

Chúng ta chưa quản lý được chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm; các 

doanh nghiệp ỷ lại, trông chờ nhà nước và 

xuất khẩu chủ yếu là xuất thô. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước tập trung phân tích những hạn 

chế và yếu trong phát triển ngành chè Việt 

Nam như: Các loại chè chưa bắt kịp nhu cầu 

luôn đổi mới của thế giới; chưa có tiêu 

chuẩn hóa cho chè Việt Nam; tồn dư thuốc 

trừ sâu trong chè xuất khẩu cao hơn so với 

quy định của Liên minh châu Âu; chưa có 

tiêu chuẩn sạch cho chè; ngành công nghiệp 

chè chưa được hiện đại hóa. Từ đó, các đại 

biểu cùng nhau phân tích nhu cầu tiêu thụ 

chè ở các thị trường; thực trạng khách hành 

chè của Việt Nam; khả năng và cơ hội thu 

hút đầu tư và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, 

đề ra các giải pháp để phát triển của ngành 

chè nước ta trong thời gian tới, trong đó 

nhấn mạnh công tác quy hoạch; công tác 

quản lý kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

Thị trường 
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Dịch heo tai xanh lan nhanh 
Dịch heo tai xanh 

bùng phát tại một số 

xã ở Long An, Tiền 

Giang, Đồng Nai…  

và một số nơi đã 

công bố dịch. 

Các địa phương có 

heo bệnh đã gấp rút 

lập chốt kiểm dịch để 

ngăn chặn tuồn heo 

bệnh ra thị trường. 

Sở NN&PTNT 

TP.HCM cũng tăng 

cường lực lượng 

giám sát, nhất là ở 

các lò mổ, chợ, siêu 

thị để đảm bảo ra thị 

trường là thịt sạch. 

Đến chiều 29-7, bệnh 

heo tai xanh đã xảy 

ra ở nhiều tỉnh như 

Tiền Giang, Quảng 

Nam, Đồng Nai, Long 

An. Trong đó, một số 

địa phương đã công 

bố dịch. 

Ông Cao Văn Hóa, 

phó giám đốc Sở 

NN&PTNT tỉnh Tiền 

Giang, cho biết đến 

nay dịch heo tai xanh 

đã lan ra 8/10 huyện 

của tỉnh. Hiện chỉ còn 

thị xã Gò Công và 

huyện Tân Phú Đông  

Một trường hợp vận chuyển heo bệnh tai xanh trên quốc 

lộ 1A bị lực lượng thanh tra và thú y Tiền Giang phát hiện 
- Ảnh: Nguyễn Sự 

chưa ghi nhận heo bệnh. 

Tiền Giang: công bố dịch trên toàn tỉnh 

Theo thống kê của ngành thú y Tiền Giang, đến 

chiều 29-7 có hơn 12.000 con heo bị bệnh và đã 

tiêu hủy 4.000 con. Trong số 8.000 con được 

quản lý điều trị đã có 2.000 con khỏi bệnh. “Trong 

5-7 ngày tới những con heo nào không khỏi bệnh 

thì sẽ tiếp tục tiêu hủy” - ông Hóa nói. 

Theo ông Hóa, UBND tỉnh Tiền Giang đã công bố 

dịch heo tai xanh trên phạm vi toàn tỉnh vào ngày 

19-7 (khi dịch mới xảy ra ở huyện Châu Thành và 

TP Mỹ Tho) và ban hành mức hỗ trợ tiêu hủy cho 

những hộ chăn nuôi bị thiệt hại. Do mức hỗ trợ 

cao hơn giá thị trường (25.000 đồng/kg heo hơi 

bị tiêu hủy dành cho hộ chăn nuôi có đăng ký, hộ 

không đăng ký được hỗ trợ 50%) nên nạn bán 

chạy heo bệnh rất ít xảy ra. 

Đồng Nai: công bố dịch ở xã Vĩnh Tân, huyện 
Vĩnh Cửu 

Chiều 29-7, UBND tỉnh Đồng Nai công bố dịch 

heo tai xanh tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. 

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật 

nuôi cây trồng tỉnh Đồng Nai đã nghe báo cáo 

diễn biến của bệnh heo tai xanh. Chi cục Thú y  

tỉnh cho biết heo 

bệnh có dấu hiệu 

sốt cao, loạn hô 

hấp, thận tụ huyết... 

xảy ra tại ba hộ dân 

ở ấp 3 và ấp 6, xã 

Vĩnh Tân. Thú y đã 

khoanh vùng tổ 

chức tiêu độc sát 

trùng và tiêu hủy 

tổng cộng 154 con 

heo. 

Phó chi cục trưởng 

Chi cục Thú y Đồng 

Nai Trần Văn 

Quang cho biết hôm 

nay (30-7) chi cục 

làm việc với huyện 

Vĩnh Cửu để xác 

định vị trí lập chốt 

kiểm dịch, không 

cho xe vận chuyển 

ra vào vùng dịch ở 

xã Vĩnh Tân, đồng 

thời xác định khu 

vực vùng uy hiếp, 

vùng đệm để kiểm 

soát, tránh bệnh 

heo tai xanh lây lan. 

Ông Quang cũng 

cho biết tại Đồng 

Nai có hai chốt kiểm 

dịch tại quốc lộ 20, 

quốc lộ 1A được 

yêu cầu phải kiểm  
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 soát chặt chẽ các  xe vận 

chuyển động vật. 

Xã Vĩnh Tân nằm giáp ranh 

với xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom và tuyến đường này có 

thể băng ra quốc lộ 1A. Theo 

ghi nhận của phóng viên Tuổi 

Trẻ chiều 29-7, heo chết bị 

ném bừa bãi và bốc mùi hôi 

thối dọc bờ đập tràn hồ Trị An 

(khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu), dù nơi đây 

cách trung tâm huyện không 

xa. Heo chết bỏ bao hoặc đã 

bị đốt còn nằm rải rác ở bờ 

đập. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, 

một người dân trong khu vực, 

cho biết: “Heo chết đã gần 10 

ngày qua. Heo bệnh người 

dân không dám khai báo đã 

bán chạy, còn khi chết thì đem 

ném ra bờ đập”. 

* Long An: ngành thú y đề 
nghị công bố dịch ở hai 
phường xã 

Theo ông Đinh Văn Thế - chi 

cục trưởng Chi cục Thú y 

Long An, tỉnh này vừa phát 

hiện hai nơi có bệnh heo tai 

xanh là P.5 (TP Tân An) và xã 

Phú Ngãi Trị (huyện Châu 

Thành). Mỗi nơi có khoảng 

300 con heo bị bệnh. Ngành 

thú y đang tiến hành các biện 

pháp phòng chống, không để 

dịch lây lan, đồng thời đã đề  

 

nghị UBND tỉnh công bố dịch 

heo tai xanh ở hai phường xã 

nói trên. 

Quảng Nam: bệnh bùng 
phát trên toàn huyện Điện 
Bàn 

Ngày 29-7, sau bốn ngày phát 

hiện ca heo tai xanh đầu tiên 

tại huyện Điện Bàn, dịch bệnh 

này đã bùng phát ra tám xã 

trên toàn huyện. Theo thống 

kê của Phòng thú y huyện 

Điện Bàn, đến chiều 29-7 đã 

có trên 1.200 con heo bị 

nhiễm bệnh và bệnh đang lan 

rất nhanh. 

Phòng thú y huyện Điện Bàn 

cùng với người dân địa 

phương đã phun thuốc khử 

trùng dập dịch, đồng thời tiêu 

hủy số heo nhiễm bệnh. Đến 

nay đã có gần 100 con heo 

được tiêu hủy. 

Ông Thân Đức Sửu - phó chủ 

tịch UBND huyện Điện Bàn - 

cho biết huyện đang huy động 

công an, quân đội, quản lý thị 

trường hỗ trợ phòng chống 

dịch bệnh. Huyện đã cấp hàng 

trăm lít thuốc Benkocid cho  

các xã và 10 máy bơm chuyên 

dụng để phun dập dịch. Chính 

quyền huyện đã chỉ đạo các 

xã tạm hoãn những cuộc họp 

không cần thiết để tập trung 

chống dịch. “Lo nhất là đàn 

heo hơn 100.000 con của 

huyện đang trong tình trạng 

nguy kịch. Nếu không khống 

chế dịch kịp thời, thiệt hại về 

kinh tế của người dân rất lớn” 

- ông Sửu lo lắng. Ông Sửu 

cho biết thêm hiện chưa có 

chính sách hỗ trợ cho người 

dân vùng dịch, nhưng tinh 

thần chung là sẽ hỗ trợ theo 

quy chế của tỉnh và của Chính 

phủ đã quy định trước đó. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Nam Nguyễn Ngọc 

Quang vừa có công điện chỉ 

đạo huyện Điện Bàn tiến hành 

mọi biện pháp ngăn dịch. 

Công điện nhấn mạnh chính 

quyền huyện không được giấu 

dịch, không để xảy ra việc 

mua bán heo bệnh, vận 

chuyển heo ra khỏi vùng dịch 

và không vứt bừa bãi xác heo 

ra môi trường. (Theo Tuổi trẻ) 
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