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TIN TỨC – SỰ KIỆN 
- Campuchia sẽ sớm giao đất cho dự án 100.000 ha cao su của 

Việt Nam 
- 305 điểm bán hàng bình ổn giá mùa khai giảng 
- Xây dựng vùng lúa chất lượng cao xuất khẩu 
- Xuất khẩu thủy sản tăng, doanh nghiệp vẫn gặp khó 

 
 CHÍNH SÁCH 

- Mới đăng ký được 19 chỉ dẫn địa lý cho nông đặc sản 

- Tăng cường kiểm tra các mặt hàng phục vụ nông nghiệp 

- Quản lý nhà nước và giá sữa 
- Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho 5 bộ trưởng, thành viên 

Chính phủ chuẩn bị 5 dự án Luật. 
- VN tiếp tục thu hút doanh nghiệp Nhật Bản  

GIAO THƯƠNG 
- Philippines ngừng nhập khẩu gạo: VN phải tìm thị trường mới 

- 7 tháng, bội chi ngân sách trên 31 nghìn tỷ đồng 

- Hoa Trung Quốc tấn công thị trường Hà Nội 

- Dài cổ chờ bán muối 

 
 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  4,  ngày 4 tháng 8 năm 2010 
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Campuchia sẽ sớm giao đất cho dự án 100.000 ha 
cao su của Việt Nam 

Đó là thông tin từ Thủ tướng Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia Hun Xen, trong buổi 

tiếp Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại 

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng 

Campuchia, ngày 3/8. 

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ, Thủ tướng Hun Xen hoan 

nghênh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao Phạm Gia Kiêm sang 

Campuchia đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác 

và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - 

Campuchia lần thứ 6 và đánh giá cao 

những kết quả tốt đẹp của hội nghị. 

Thủ tướng Hun Xen đề nghị hai bên cần 

duy trì hội nghị này một cách thường xuyên 

nhằm tạo cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa các 

địa phương biên giới hai nước, đồng thời 

khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ sớm 

giao đủ đất cho dự án trồng 100.000 ha cao 

su của Việt Nam, và mong hai nước sớm 

hoàn thành nghiên cứu khả thi và tiền khả 

thi các dự án thuỷ điện Se San và Sre Pok. 

Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định 

Chính phủ Việt Nam rất coi trọng cơ chế hợp 

tác giữa các địa phương biên giới hai nước; 

luôn khuyến khích các tỉnh biên giới Việt Nam 

chủ động tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực với các tỉnh biên giới Campuchia không 

những về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối 

hạ tầng, y tế, giao lưu văn hóa… mà còn 

trong giữ gìn an ninh trật tự trên toàn tuyến 

biên giới và đẩy nhanh tiến trình phân giới 

cắm mốc trên đất liền. 

Trước đó, từ ngày 2-3/8/2010, Hội nghị Hợp 

tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - 

Campuchia lần thứ 6 đã được tổ chức tại Thủ 

đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia 

dưới sự đồng chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Campuchia Sar Kheng. Tại đây, hai bên nhất 

trí sẽ đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc 

biên giới trên bộ, phấn đấu hoàn thành vào 

trước cuối năm 2012 như lãnh đạo cấp cao 

hai nước đã thỏa thuận. 

Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra thông cáo 

chung. Theo đó, hai bên nhất trí xem xét khả 

năng nâng cấp cửa khẩu biên giới hoặc lập 

mới cửa khẩu phù hợp với yêu cầu của mỗi 

bên. Hai bên nhất trí thực hiện quy hoạch 

tổng thể về phát triển mạng lưới chợ dọc biên 

giới Campuchia - Việt Nam giai đoạn 2010 - 

2020 và xây dựng quy chế quản lý chợ biên 

giới Campuchia - Việt Nam. (Vneconomy).  
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305 điểm bán hàng bình 
ổn giá mùa khai giảng  

(SGGP).- Sở Công thương vừa 

thông báo danh sách các điểm 

bán hàng trong chương trình 

bình ổn thị trường các mặt hàng 

phục vụ mùa khai giảng năm học 

2010-2011 trên địa bàn TPHCM. 

Tổng số điểm bán hàng phục vụ 

bình ổn giá thị trường gồm 305 

điểm, trong đó: Liên hiệp HTX 

Thương mại thành phố (Saigon 

Co.op) có 26 điểm, Công ty 

TNHH MTV Thời trang Dệt may 

Việt Nam có 5 điểm, Công ty cổ 

phần May Sài Gòn 2 có 34 điểm, 

Công ty cổ phần Văn hóa 

Phương Nam có 12 điểm, Công 

ty TNHH May túi xách Minh Tiến 

có 20 điểm, Công ty cổ phần 

Vĩnh Tiến có 56 điểm, Công ty 

CP Đầu tư Phát triển Thương 

mại Viễn Đông có 27 điểm, Công 

ty TNHH Thương mại Sản xuất 

Hương Mi có 70 điểm, Công ty 

TNHH Thương mại Trương Vui 

có 55 điểm. Có thể tham khảo 

thêm tại địa chỉ: 

www.congthuong.hochiminhcity.g

ov.vn.                      Theo SGGP  

Xây dựng vùng lúa chất 
lượng cao xuất khẩu 

Cục Trồng trọt và Tổng Công 

ty Lương thực miền Nam 

(Vinafood 2) đã tổ chức hội 

thảo xây dựng vùng lúa 

nguyên liệu chất lượng cao 

xuất khẩu với 6 tỉnh An 

Giang: Trà Vinh, Tiền Giang, 

Đồng Tháp, Hậu Giang và 

Bạc Liêu vào ngày 3-8 tại 

TPHCMTrước mắt, xác định 

bộ giống lúa xuất khẩu cho 

từng địa phương, mỗi nơi 1 - 

2 giống chủ lực chất lượng 

cao. Ngay vụ đông xuân tới, 

xây dựng mô hình vùng sản 

xuất lúa hàng hóa chất lượng 

cao 500 - 1.000 ha; hoàn 

chỉnh quy trình canh tác phù 

hợp, hướng tới sản xuất lúa 

theo VietGAP. 

Hoàn thiện chuỗi cung ứng 

đầu vào: Vinafood 2 phối hợp 

với công ty phân bón và 

thuốc bảo vệ thực vật cung 

cấp cho nông dân các loại vật 

tư nông nghiệp với giá rẻ hơn 

thị trường, giúp giảm giá 

thành sản xuất. Vinafood 2 

cùng các đơn vị thành viên ký 

hợp đồng bao tiêu toàn bộ 

lúa hàng hóa sản xuất với giá 

cao hơn thị trường, bảo đảm 

nông dân có lời. (NLĐ) 

Xuất khẩu thủy sản 
tăng, doanh nghiệp 
vẫn gặp khó 

Ngày 3-8, Tổng cục 

Thủy sản (Bộ 

NN&PTNT) cho biết kim 

ngạch xuất khẩu thủy 

sản trong tháng 7 đạt 

khoảng 430 triệu USD, 

đưa tổng giá trị xuất 

khẩu bảy tháng lên 2,45 

tỉ USD, tăng gần 12% 

so với cùng kỳ 2009. 

Tôm là mặt hàng giữ vị 

trí đứng đầu với 717 

triệu USD, tăng20%; 

tiếp đến là cá ba sa với 

650 triệu USD, tăng 8%. 

EU là thị trường nhập 

nhiều thủy sản nhất của 

Việt Nam với 512 triệu 

USD. Nhật Bản đứng vị 

trí thứ hai với trên 370 

triệu USD, tăng 35% về 

lượng và  20% về giá trị 

so với năm 2009. 

Dù kim ngạch xuất khẩu 

tăng nhưng đa số 

doanh nghiệp vẫn gặp 

nhiều khó khăn khi thiếu 

nguyên liệu (đặc biệt là 

tôm, cá tra) nên chỉ duy 

trì công suất nhà máy ở 

mức 30%-60%. Theo 

Pháp luật TPHCM 
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Mới đăng ký được 19 chỉ 
dẫn địa lý cho nông đặc sản 

Theo tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, hiện cả nước 

có 964 đặc sản nông nghiệp gắn với 733 địa 

danh nhưng việc sử dụng sở hữu trí tuệ để 

nâng cao giá trị đặc sản vẫn chưa được chú 

trọng. Trong số 964 đặc sản, Cục mới cấp 

đăng ký bảo hộ được 19 chỉ dẫn địa lý, 7 

nhãn hiệu chứng nhận và 20 nhãn hiệu tập 

thể. 

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài 

sản trí tuệ, hiện đã có 23 dự án về chỉ dẫn 

địa lý và 30 dự án về nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận đang triển khai, gồm 

hỗ trợ tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở 

hữu trí tuệ, thiết kế các phương tiện quảng 

bá sản phẩm... Theo nhận định của các 

chuyên gia, sau khi đăng ký sở hữu trí tuệ, 

các sản phẩm đều bán được với giá cao hơn 

từ 1,5 đên 3 lần, sản lượng tiêu thụ mạnh. 

Bên cạnh đó, việc đăng ký sở hữu có tác 

động tích cực tới phát triển nông nghiệp 

nông thôn như giá đất tăng cao, giải quyết 

việc làm, hạn chế hiện tượng lao động đổ ra 

thành phố...               (Kinh tế Đô thị) 

Tăng cường kiểm tra các 
mặt hàng phục vụ nông 
nghiệp 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn 

số 5899/UBND - CT yêu cầu Công an thành 

phố, các Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo 127 thành phố xây 

dựng ngay kế hoạch, tăng cường kiểm tra 

các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật (BVTV)... trên địa bàn thành phố. Chỉ 

trong tuần qua (từ 26/7 đến 31/7), Thanh tra 

Sở NN&PTNT kiểm tra 20 cửa hàng kinh 

doanh thuốc BVTV tại các huyện Quốc Oai, 

Mê Linh... Qua đó, đình chỉ 9 cửa hàng kinh 

doanh thuốc BVTV không đủ điều kiện theo 

qui định.  

Theo HNM 

Gần 2.700 tỷ đồng đầu tư cho 
nông nghiệp 

KTĐT - Bộ NN&PTNT cho biết, 7 tháng qua, 

gần 2.700 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà 

nước đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, bằng 

83,27% kế hoạch thực hiện năm 2010. Bộ 

NN&PTNT đang yêu cầu các ban quản lý dự 

án, chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn cho 

các công trình, nhất là dự án sử dụng nguồn 

vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA. Đồng 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ 

chế chính sách, công tác giải phóng mặt 

bằng...                         Theo agroviet 
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Dài cổ chờ bán muối 
Chính phủ chỉ đạo 
mua muối tạm trữ với 
giá bảo đảm để diêm 
dân có lãi không 
dưới 30% giá thành 
nhưng doanh nghiệp 
chỉ mua nhỏ giọt 

Bạc Liêu có gần 

200.000 tấn muối chưa 

bán được nên khi nghe 

tin Chính phủ chỉ đạo 

mua muối tạm trữ, 

diêm dân ở đây mừng 

ra mặt. Vậy mà hơn 

một tháng trôi qua kể 

từ ngày đoàn công tác 

của Bộ NN-PTNT làm 

việc với UBND tỉnh Bạc 

Liêu để bàn hướng tiêu 

thụ muối cho diêm dân, 

đến nay Công ty Cổ 

phần Muối và Thương 

mại Bạc Liêu (Công ty 

Muối Bạc Liêu) mới 

mua vào được... trên 

2.000 tấn. 

Định giá nhưng 
không mua 
Còn nhớ buổi làm việc 

diễn ra vào ngày 22-6 

tại UBND tỉnh Bạc 

Liêu, ông Hồ Minh 

Xiêm, Chủ tịch HĐQT 

Công ty Muối Bạc Liêu,  

 
Diêm dân chờ dài cổ bán muối 

cho biết giá muối đen công ty mua tại 

ruộng dao động từ 400-500 đồng/kg 

(12.000-15.000 đồng/giạ), muối trắng ngà 

700-800 đồng/kg và muối trắng trải bạt  

900-1.000 đồng/kg. 

Do đó, khi mua muối tạm trữ của diêm dân 

công ty cũng sẽ áp dụng giá này để bảo 

đảm diêm dân có lãi đồng thời hỗ trợ thêm 

150 đồng/kg muối nếu diêm dân vận 

chuyển đến bán tại kho của công ty. 

Sau cuộc họp trên, để có cơ sở thông tin 

cho diêm dân yên tâm về chủ trương lớn 

của Chính phủ, chúng tôi đã hỏi lại ông 

Phạm Thanh Bằng, Phó Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc 

(Vinafood 1), về kế hoạch mua muối tạm 

trữ tại Bạc Liêu. 

Ông Bằng khẳng định giá muối trắng ngà 

sản xuất theo mô hình sân đất truyền 

thống ở Bạc Liêu được Vinafood 1 chỉ đạo 

Công ty Muối Bạc Liêu mua tại ruộng với 

giá 700 đồng/kg (21.000 đồng/giạ), diêm 

dân chở đến kho được cộng thêm 150 

đồng/kg. Sau khi mua xong đợt muối trắng 

ngà, Vinafood 1 sẽ tổ chức mua muối đợt  

2 là muối sản xuất từ 

mô hình trải bạt và 

đợt 3 là mua muối 

đen với số lượng từ 

5.000-7.000 tấn/đợt.  

Nắm được chủ 

trương của Chính 

phủ, diêm dân 

Nguyễn Văn Toàn, ở 

xã Điền Hải, Đông 

Hải, Bạc Liêu liền 

chạy lên Công ty 

Muối Bạc Liêu liên hệ 

bán muối nhưng 

đành thất thểu ra về 

vì nơi đây chưa mua 

muối đen. Ông Toàn 

than vãn: “Gần 100 

tấn muối đen tồn 

đọng 3 tháng qua tôi 

chưa bán được hạt 

nào đành phải vay 

mượn tiền hàng xóm 

mua gạo sống qua 

ngày. Lúc Chính phủ 

mới chỉ đạo doanh 

nghiệp mua muối tạm 

trữ, giá muối đen 

tăng lên gần 600 

đồng/kg nhưng giờ 

không ai mua, giá 

giảm xuống còn 250 

đồng/kg”.  
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Không riêng gì ông Toàn mà 

hàng ngàn diêm dân Bạc 

Liêu, Cà Mau, Trà Vinh cũng 

đứng ngồi không yên vì chưa 

bán được muối trong khi tiền 

trong túi không còn đồng 

nào. Gặp chúng tôi trên đồng 

muối, ông Bảy Nam, ở xã 

Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc 

Liêu), cho biết có 2 ha muối 

sản xuất theo mô hình truyền 

thống của địa phương được 

gần 2.000 giạ muối đen 

nhưng từ đầu vụ tới giờ 

chưa bán được giạ nào...   

Dọc theo bờ đê ở xã Vĩnh 

Thịnh mùa này có hàng trăm 

vựa muối trên đồng, tất cả 

đều là muối tồn đọng dù 

Chính phủ đã chỉ đạo doanh 

nghiệp khẩn trương cứu lấy 

diêm dân bằng chủ trương 

mua muối tạm trữ.  

Khi nào mua muối đen? 

Nếu vậy thì diêm dân Bạc 

Liêu phải “tự bơi” tìm thị 

trường tiêu thụ khoảng 

180.000 tấn muối đen đang 

tồn đọng đầy đồng. 

Ông Nguyễn Tấn Khương, 

Chủ tịch UBND huyện Đông 

Hải, bức xúc nói rằng đúng  

một tháng trước ông trực 

tiếp nghe Thứ trưởng Bộ 

NN-PTNT Hồ Xuân Hùng 

triển khai Quyết định 1021 

của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chỉ đạo mua muối tạm 

trữ cho dân với giá bảo đảm 

để diêm dân có lãi không 

dưới 30% giá thành nhưng 

hiện nay diêm dân của vùng 

sản xuất muối lớn nhất tỉnh 

Bạc Liêu vẫn chưa bán được 

muối. 

Sau khi họp cùng Thứ 

trưởng Hồ Xuân Hùng và 

UBND tỉnh Bạc Liêu, lãnh 

đạo huyện Đông Hải đã 

thông báo chủ trương mua 

muối tạm trữ của Chính phủ 

đến tai diêm dân nên cả 

tháng nay hàng ngàn người 

làm muối cứ mãi ngóng trông 

được giải phóng nhanh 

lượng muối đang tồn đọng 

hơn 150.000 tấn nhưng càng 

chờ càng thất vọng. 

Bên phía huyện Hòa Bình và 

thị xã Bạc Liêu cũng có 

khoảng 50.000 tấn muối 

chưa bán được. Theo ông 

Khương, do sản xuất theo 

mô hình sân đất truyền thống 

nên trong tổng số muối tồn  

đọng khoảng 200.000 tấn ở 

Bạc Liêu có khoảng 80% là 

muối đen trong khi hiện nay 

công ty muối chỉ mua vào 

muối trắng. 

Ông Hồ Thanh Tuấn, Giám 

đốc Công ty Muối Bạc Liêu, 

cho rằng hiện nay ngoài 

thông báo mới nhất của Chi 

nhánh muối Việt Nam là mua 

tạm trữ 10.000 tấn muối 

“trắng sạch, không lẫn tạp 

chất” của diêm dân Bạc Liêu 

với giá 900 đồng/kg thì công 

ty chưa nhận thêm thông tin 

nào khác về việc tạm trữ 

muối đen nên không thể mua 

vào loại muối này. Cũng theo 

ông Tuấn, tháng qua công ty 

chỉ mới mua vào được hơn  

2.000 tấn.  

Người lao động 

Diêm dân sẽ phải “tự bơi”? 
Ông Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho 
biết muối đen kém phẩm chất 
nên Nhà nước chỉ mua tạm trữ 
muối trắng. Theo ông Bê, tỉnh 
Bạc Liêu đang khuyến khích 
diêm dân sản xuất muối theo mô 
hình trải bạt để từng bước nâng 
dần phẩm chất hạt muối, giảm 
dần lượng muối đen tồn đọng 
nhiều như hiện nay vì muối đen 
rất khó bán. 
Nếu vậy thì diêm dân Bạc Liêu 
phải “tự bơi” tìm thị trường tiêu 
thụ khoảng 180.000 tấn muối đen 
đang tồn đọng đầy đồng. 
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Quản lý nhà nước 
và giá sữa  
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) 

đã từng công bố những số liệu rất chi tiết, 

khẳng định giá sữa bột ngoại tại VN cao hơn 

nhiều lần so với mặt hàng cùng chủng loại ở 

một số nước khác. Nhưng tuyên bố của cơ 

quan này cũng khiến không ít người tiêu 

dùng thất vọng: không phát hiện được dấu 

hiệu gian lận nào!  

Việc cơ quan quản lý nhà nước không 

chứng minh được giá sữa tại VN cao hơn là 

do gian lận đang khiến người tiêu dùng VN 

một lần nữa phải cắn răng chấp nhận các 

đợt tăng giá sữa liên tiếp. Dư luận có thể 

không thôi nghi ngờ về việc các doanh 

nghiệp sữa đang bắt tay nhau để liên tục tạo 

ra mặt bằng giá mới nhưng nếu cơ quan 

quản lý nhà nước, có trách nhiệm, không 

điều tra để chứng minh được cáo buộc này 

thì về mặt luật pháp đúng là không thể xử lý 

được họ. Song rất cần phải nhìn lại, quản lý 

nhà nước đã làm gì trong câu chuyện về giá 

sữa? Giá cả là vấn đề của cung-cầu và thị 

trường, điều đó đúng.  

Nhưng khi yếu tố thị trường trở thành không 

bình thường (tỷ trọng giá sữa so với thu 

nhập quốc dân đặc biệt cao, lợi nhuận cao 

bất thường của các doanh nghiệp sữa, giá 

bán cao gấp 3-4 lần sữa bột nguyên liệu…) 

thì cần sự can thiệp của Nhà nước. Ở nước 

ngoài, rất có thể doanh nghiệp, nhóm doanh 

nghiệp có dấu hiệu đó sẽ bị điều tra bởi một 

cơ quan về quản lý giá hoặc bảo vệ người 

tiêu dùng.  

 

Còn ở VN, mỗi khi dư luận rộ lên phàn nàn 

về việc giá sữa lại tăng (trung bình khoảng 

4-6 lần/năm trong 3 năm trở lại đây), cơ 

quan quản lý lại ra tuyên bố "thanh tra giá 

sữa", "quản lý chặt giá sữa"… nhưng xem ra 

đó giống như động tác chính trị hơn là quan 

tâm đến kết quả thực. 

Kết quả đợt thanh tra giá sữa của Thanh tra 

Bộ Tài chính hồi cuối năm 2009 chỉ ra rằng, 

nhiều loại sữa nhập ngoại đang bán trên thị 

trường cao gấp đôi giá vốn và người tiêu 

dùng phải gánh quá nhiều chi phí. Trong đó 

có rất nhiều chi tiết phải đặt câu hỏi. Nhưng 

sau công bố ấy, không có bất kỳ động tác xử 

lý nào tiếp theo. Trong khi về mặt nguyên 

tắc, với những khoản chi phí bất hợp lý, 

vượt quá quy định ấy hoàn toàn có thể phải 

được thu hồi trả lại cho người tiêu dùng 

hoặc sung vào quỹ bảo vệ người tiêu dùng 

chẳng hạn (nếu chưa có thì có thể cần lập 

ra).  
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 Lâu nay cơ quan quản lý 

Nhà nước đang vin vào "lỗ 

hổng pháp lý" để lý giải cho 

việc không thể xử lý doanh 

nghiệp sữa, dù biết là tăng 

giá bất hợp lý. Lý giải này 

hoàn toàn không thuyết 

phục, khi mà lỗ hổng ấy do 

chính cơ quan quản lý tạo ra 

(thông tư lại thu hẹp đối 

tượng chịu sự quản lý giá so 

với Pháp lệnh Giá), hơn nữa 

công cụ là Pháp lệnh Giá 

cũng chưa được sử dụng 

hết. 

Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ 

Tài chính) nói rằng: do 80% 

nguyên liệu sữa nhập khẩu 

nên khó xác định giá vốn 

nhập khẩu và đây là yếu tố 

khiến doanh nghiệp dễ lợi 

dụng để tăng giá! Thật là 

buồn cười, vì ai cũng biết 

rằng, với điều kiện thông tin, 

công nghệ hiện nay, chỉ cần 

một lá thư, ông ấy có thể có 

hàng trăm thư chào để cơ 

quan quản lý Nhà nước về 

giá ở VN có thể biết chính 

xác giá vốn một 1 kg sữa 

nhập khẩu là bao nhiêu.  

Theo Thanh Niên 

 

Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho 5 bộ 
trưởng, thành viên Chính phủ chuẩn bị 5 dự 
án Luật. 
Trong văn bản Chính phủ phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được 

Văn phòng Chính phủ ban hành chiều 2/8, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính 

chuẩn bị trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm; Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ chuẩn bị, trình Dự án Luật Đo lường. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Thủ tướng phân công việc phối 

hợp chuẩn bị dự án Luật Cơ yếu. Bộ trưởng Bộ Công 

Thương phối hợp chuẩn bị dự án Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. Và Tổng thanh tra Chính phủ chuẩn bị 

trình dự án Luật Khiếu nại. 

Theo kế hoạch, các dự án luật này sẽ được hoàn thiện 

trước 14/8/2010 để kịp phục vụ phiên họp. 

(Chinhphu.vn) 

VN tiếp tục thu hút doanh nghiệp 
Nhật Bản  
VN tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 

Nhật Bản. Đó là nhận định chung của các đại biểu tham dự 

Hội thảo Kinh tế Việt-Nhật lần thứ ba do Hội đồng Thúc đẩy 

Ngoại giao nhân dân (FEC) của Nhật Bản và Đại sứ quán 

VN tại Nhật Bản phối hợp tổ chức ở Tokyo hôm 3-8. Theo 

TTXVN, hội thảo lần này có chủ đề “Các xu hướng đầu tư 

ra nước ngoài của Nhật Bản – Trường hợp của VN”. 

Phát biểu tại hội thảo, TS Saori Sugeno, chuyên gia kinh tế 

cao cấp Viện Nghiên cứu Daiwa (DIR) của Nhật Bản, cho 

biết VN vẫn là điểm đến hấp dẫn thứ hai đối với các nhà 

đầu tư châu Á (sau Trung Quốc) và đang trở thành “công 

xưởng” sản xuất quan trọng trong hệ thống cung cấp toàn 

cầu. 

Theo Người lao động 
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Philippines ngừng nhập khẩu gạo: 

                                    VN phải tìm thị trường mới 
Tín hiệu vui là một số thị trường thương 

mại như châu Phi, Iraq đang có dấu hiệu 

sôi động trở lại. 

Việc Philippines (nước nhập khẩu gạo lớn 

nhất thế giới) phát đi thông tin sẽ ngừng 

nhập khẩu gạo từ đây đến cuối năm sẽ gây 

nhiều bất lợi cho các doanh nghiệp xuất 

khẩu gạo Việt Nam. Đáng lo là điều này sẽ 

tác động đến giá thu mua lúa gạo trong 

nước. 

Tạm ngừng nhập vì dư thừa 

Nhiều hãng tin quốc tế đã dẫn lời ông 

Proceso Alcala, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Philippines, cho biết chấm dứt sự phụ thuộc 

vào gạo nhập khẩu là thách thức lớn nhất 

trong kế hoạch thúc đẩy ngành nông nghiệp 

của Philippines, theo yêu cầu của tân Tổng 

thống Benigno Aquino. 

Kế hoạch này sẽ bao gồm việc kiểm kê đầy 

đủ các nguồn cung gạo, đánh giá tình hình 

phát triển thủy lợi, các điều kiện sau thu 

hoạch, hoạt động tiêu thụ. Ngoài ra, 

Philippines sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính 

cho nông dân. 

Năm 2009, Philippines đã phải nhập khẩu 

một lượng lớn lúa gạo trong lúc nguồn cung 

trên thị trường toàn cầu thắt chặt. Bộ Nông 

nghiệp nước này cảnh báo sản lượng gạo 

năm 2010 có thể giảm mạnh do hạn hán từ  

 

Tác động tạm ngừng nhập khẩu gạo của Philippines sẽ ảnh 
hưởng tới giá lúa gạo trong nước. Trong ảnh: Kiểm tra và 

thu mua lúa gạo tại Công ty Lương thực Trà Vinh. 

hiện tượng El Nino. Philippines đã nhập 

khẩu 2,48 triệu tấn gạo trong năm nay và 2,2 

triệu tấn trong số này vẫn còn nguyên trong 

kho, chưa cần đến. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Cơ quan 

Lương thực quốc gia của Philippines (NFA) 

yêu cầu Tổng Công ty Lương thực miền 

Nam (Vinafood 2) - nhà cung cấp gạo chính 

cho nước này hoãn giao hàng số lượng gạo 

nhập khẩu còn lại trong năm nay đến ngày 

30-9 thay vì ngày 15-8. 

Một diễn biến khác là Ấn Độ (nước sản xuất 

gạo lớn thứ hai thế giới) sau một thời gian 

cấm xuất khẩu lương thực đã có quyết định 

khởi động lại xuất khẩu. 

Ảnh hưởng lớn tới Việt Nam 

Ông Huỳnh Công Thành, Giám đốc Công ty 

Lương thực TP.HCM - đơn vị thành viên của 
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 Vinafood 2, cho biết riêng Công ty Lương 

thực TP.HCM trong năm nay được Vinafood 

2 giao xuất khẩu hơn 20.000 tấn sang thị 

trường này. 

Theo ông Thành, nếu Philippines tạm ngừng 

nhập khẩu gạo, nông dân và doanh nghiệp 

sẽ gặp khó bởi đây là thị trường chính yếu 

của Việt Nam. Mỗi năm Việt Nam xuất sang 

Philippines 1,8-2 triệu tấn. Do đó, nếu 

Philippines ngưng nhập khẩu chắc chắn sẽ 

ảnh hưởng đến việc tiêu thụ lúa gạo hè thu 

trong năm nay. 

Ông Thành cho hay từ trước tới nay, thị 

trường Philippines được xem như đối trọng 

để giữ giá mua gạo trong nước cũng như 

gạo xuất khẩu Việt Nam. Nếu thị trường này 

ngừng nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam 

sẽ mất đi đối trọng khi thương thuyết, ký hợp 

đồng tại thị trường hợp đồng thương mại. 

Tuy nhiên, do đây là hợp đồng giữa hai 

chính phủ nên đối với các hợp đồng đã ký sẽ 

bắt buộc phải giao. Có chăng trước diễn 

biến trên, hai nước nên có biện pháp kéo 

giãn số lượng hợp đồng đang giao và chưa 

giao giãn sang năm sau. Bên cạnh đó, trong 

những năm tới, doanh nghiệp nên đa dạng 

hóa cơ cấu hợp đồng để ít phụ thuộc vào 

hợp đồng tập trung. “Nên chăng mạnh dạn 

khai thác những thị trường thương mại mới 

được coi là thế mạnh của doanh nghiệp 

trong nước. Hiện nay tín hiệu vui là một số 

thị trường thương mại như châu Phi, Iraq 

đang có dấu hiệu sôi động trở lại” - ông  

Thành nói. 

Thay đổi phương hướng kinh doanh 

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục 

Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, cho hay thông tin Philippines 

ngừng nhập khẩu gạo, trong đó có gạo từ 

Việt Nam thì nhà nước cần kiểm định chính 

xác để có hướng giải quyết. ông khẳng định 

Philippines, Malaysia, Indonesia… đều đang 

có chiến lược giảm nhập khẩu lương thực 

để tiến tới bảo đảm an ninh lương thực. Đến 

nay, Cuba được coi là thị trường hợp đồng 

tập trung trọng điểm nhưng chính phủ Việt 

Nam cũng đang giúp Cuba dần tiến tới tự túc 

được lương thực. 

 

Chuyện các nước dần tiến tới tự túc lương 

thực, theo ông Ngọc thì Việt Nam đã có dự 

báo từ rất lâu rồi. Cho nên Cục Trồng trọt 

cũng đã có một số định hướng phát triển 

trong sản xuất để đáp ứng được nhu cầu 

trong nước cũng như tạo được xuất khẩu có 

hiệu quả cao nhất. Cụ thể, ngay từ bây giờ, 

doanh nghiệp nên thay đổi phương hướng 

kinh doanh cũng như nhanh chóng tìm kiếm 

thêm thị trường mới. ( Pháp luật TPHCM) 
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Hoa Trung Quốc tấn công thị trường Hà Nội 
Hoa Trung Quốc giá rẻ 

nhưng không có hương 

thơm, chóng tàn. Có nhiều 

khả năng loại hoa này sử 

dụng chất bảo quản, do vậy 

người thưởng thức hoa có 

nguy cơ bị ảnh hưởng đến 

sức khỏe 

70% là hoa từ Trung 

Quốc 

Theo chị Nguyễn Thị Tâm, 

chủ cửa hàng hoa trên phố 

Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, 

hiện nay trên thị trường 

hoa Hà Nội, có rất ít các 

loại hoa hồng, hoa đồng 

tiền… được trồng tại một 

số làng hoa quanh Hà Nội 

hoặc vận chuyển về từ Đà 

Lạt. Đa số những loại hoa 

trên thị trường Hà Nội đều 

là các loại hoa được nhập 

từ Trung Quốc. “Chỉ có loại 

hoa hồng nhỏ, cành ngắn 

là trồng ở các vùng hoa 

Tây Tựu, Quảng Bá, Mê 

Linh…  phong lan trắng và 

tím là nhập từ Thái, còn lại, 

các loại hoa khác đa số là 

nhập từ Trung Quốc về”, 

chị Tâm cho biết. 

Chị Nguyễn Lan Anh, chủ 

một cửa hàng hoa trên 

đường Láng  cũng khẳng  

định,  hiện nay trên thị 

trường Hà Nội các loại hoa 

nhập từ Trung Quốc chiếm 

khoảng 70%, trong đó có 

rất nhiều loại như hoa ly, 

hoa sao, hoa hồng các 

màu (các loại hồng bông 

lớn, cành dài), một số loại 

hoa phong lan các màu 

xanh, vàng, da cam… 

Vì  nhập từ Trung Quốc 

nên các loại hoa này có giá 

rẻ hơn rất nhiều so với các 

loại hoa nhập từ Đà Lạt 

hay Sapa. Các loại hoa 

nhập từ Đà Lạt thường có 

giá cao gấp 3 đến 4 lần 

hoa nhập từ Trung Quốc. 

 “Một cành ly Đà Lạt chúng 

tôi lấy đã có giá 60 – 

70.000đ/cành, lấy hàng đấy 

về bán rất khó, trong khi ly 

Trung Quốc chỉ có giá 

khoảng 10 đến 15 nghìn 

đồng/cành” - chị Tâm cho 

biết. 

Chị Cúc, chủ một vườn hoa 

ở Tây Tựu, hàng ngày vẫn 

cắt các loại hoa của nhà 

mang đi bán nhưng chị 

phải bán kèm cùng các loại 

hoa lấy thêm ngoài chợ 

đầu mối. Chị cũng cho biết, 

hoa của các làng hoa xung  

 
quanh Hà Nội như Quảng 

Bá, Tây Tựu… chủ yếu là 

các loại hoa dễ chăm sóc, 

không đẹp và không bán 

chạy bằng các loại hoa 

nhập từ Trung Quốc. “Hoa 

ở mấy làng hoa quanh Hà 

Nội thì rẻ nhưng không đẹp. 

Các loại hoa Đà Lạt thì giá 

thành cao, không hợp với 

túi tiền của người bình dân 

nên rất khó bán. Bán hoa 

Trung Quốc  để mấy ngày 

không lo bị hỏng. 

Không thơm và nhanh tàn 

Theo một số người kinh 

doanh hoa thì những loại 

hoa nhập từ Trung Quốc  ít 

mùi thơm hơn những loại 

hoa trong nước, hơn nữa 

hoa lại không được bền, rất 

chóng tàn và chuyển mùi 

hắc. “Nếu hoa ly có nguồn 

gốc Đà Lạt thì thường phải 

để được đến chục ngày vẫn 

rất thơm, nhưng hoa ly 

Trung Quốc thì chỉ để được 

hai ba hôm là tàn ngay,  
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cánh rữa ra rồi héo quắt, lá thì 

nhanh úa, cành rất yếu và dễ gãy. 

 Các loại hoa khác cũng thế, không 

có mùi thơm tự nhiên, mà đôi khi 

hắc và rất nhanh tàn”, chị Thu Vân, 

chủ một kiot hoa trên chợ Quảng 

Bá cho biết. 

Chị Vân cũng giải thích thêm, các 

loại hoa hồng trồng ở ta, không 

phun thuốc nếu cắm vài hôm sẽ nở 

bung hết cánh hoa rồi mới tàn, 

riêng hoa hồng Trung Quốc thì chỉ 

được khoảng 2 hôm, hoa chưa kịp 

nở đã héo dần rồi tự rụng hết cánh. 

Những người kinh doanh hoa phán 

đoán rằng, nguyên nhân khiến các 

loại hoa nhập từ Trung Quốc không 

thơm là do hoa được phun thuốc 

bảo quản trong quá trình vận 

chuyển đường dài. Do vậy,  các 

loại hoa này có thể ảnh hưởng đến 

sức khỏe,  người tiêu dùng  không 

nên để hoa trong phòng đóng kín 

cửa, phòng ngủ hay để gai hoa 

đâm vào tay. 

Theo Lao động 

 

7 tháng, bội chi ngân sách trên 
31 nghìn tỷ đồng 
 
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu 

năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu cân đối 

ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/7 ước tính 

bằng 57,5% dự toán năm, tức là tương đương 

khoảng 265,4 nghìn tỷ đồng. 

Trong khi đó, chi ngân sách cùng thời kỳ ước đạt 

51,3% dự toán năm, vào khoảng 297 nghìn tỷ 

đồng. 

Như vậy, bội chi ngân sách đến ngày 15/7 ước tính 

lên tới 31,5 nghìn tỷ đồng, và bằng khoảng 12% 

tổng thu cân đối ngân sách nhà nước cùng thời kỳ.

Thu ngân sách nhà nước đã có sự cải thiện hơn 

trong tháng 7. Theo Bộ Tài chính, thu cân đối ngân 

sách nhà nước tháng 7 ước đạt 43,285 nghìn tỷ 

đồng, so với mức thực hiện tháng 6 tăng khoảng 

6,1 nghìn tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do nền 

kinh tế tăng trưởng khả quan hơn, các giải pháp ổn 

định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá thị trường và kiềm 

chế lạm phát của Chính phủ phát huy hiệu quả... 

Cũng bộ này trong thông cáo báo chí phát đi cách 

đây vài ngày cho biết, nhiều ngành hàng có số thu 

nộp ngân sách nhà nước lớn là dầu khí, xi măng, 

giấy, bia, sản xuất lắp ráp ôtô,.. đều có mức tăng 

trưởng trên 14%. Tổng hợp kết quả thu của 405 

doanh nghiệp lớn, các khoản thu thuế chủ yếu đều 

tăng trên 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu cũng được cải 

thiện, kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 

ước tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5%; kim ngạch 

nhập khẩu tăng 25,5%.  (Vneconomy) 
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