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TIN TỨC – SỰ KIỆN 
- Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam 

- Chưa phạt người chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

-  Những ngày tới, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác 

- Tạm ứng 2,6 tỷ đồng giúp nông dân kiện Vedan 

- 15 container bột thịt gần 3 năm ở cảng 

- Hội thảo “Làng nghề Hà Nội – Tiềm năng và phát triển du lịch” 

- Sắp diễn ra đại hội Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 4 

 CHÍNH SÁCH 

- Tổ chức của nông dân, do nông dân và vì nông dân 

- Thu mua muối mới đạt 30% kế hoạch 

GIAO THƯƠNG 
- Xuất khẩu cao su tăng mạnh 

- Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7-2010: Quyết liệt bình 
ổn giá 

- Heo “sạch” cũng bị… vạ lây 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  5,  ngày 5 tháng 8 năm 2010 



   2
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

Mỹ tăng thuế 
chống bán phá giá 
với tôm Việt Nam 
Việt Nam đã đưa cách tính 

bất hợp lý này để kiện Mỹ ra 

WTO 

Theo Hiệp hội Chế biến và 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP), Bộ Thương mại 

Mỹ (DOC) vừa đưa ra kết 

quả cuối cùng của đợt xem 

xét hành chính thuế chống 

bán phá giá tôm nhập khẩu 

từ Việt Nam giai đoạn từ 

ngày 1/2/2008 đến 

31/1/2009. Theo đó, chỉ một 

công ty được giảm thuế so 

với kết quả sơ bộ hồi tháng 

3/2010, các công ty còn lại 

đều bị nâng mức thuế chống 

bán phá giá. 

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch 

VASEP, cho biết việc đánh 

thuế đối với tôm xuất khẩu 

của Việt Nam mà Bộ 

Thương mại Mỹ đưa ra dựa 

trên phương pháp khá vô lý 

là quy về 0, trong đó chỉ xem 

xét những lô hàng bán thấp 

hơn giá thành họ quy định 

mà không để ý những lô 

hàng bán cao hơn giá thành. 

Ông Hải cho biết thêm, Việt 

Nam đã đưa cách tính bất  

hợp lý này để kiện Mỹ ra Tổ 

chức Thương mại Thế giới 

(WTO). Nếu như phía Mỹ bỏ 

những quy định vô lý này thì 

mức thuế tôm Việt Nam chỉ 

là 0%.  Theo Tuổi trẻ 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Chưa phạt người chậm 
quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân 

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí 

Minh cho biết, ngày 5/8, cơ 

quan thuế vẫn chưa phạt vi 

phạm hành chính do hành vi 

chậm nộp quyết toán thuế 

thu nhập cá nhân nhưng sẽ 

có biện pháp đôn đốc, nhắc 

nhở. 

Trường hợp cố tình không 

chịu nộp quyết toán thuế sẽ 

bị xử phạt. 

Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn 

áp dụng phạt chậm nộp, 

mức phạt là 0,05% trên số 

tiền chậm nộp đối với các 

trường hợp trong năm có số 

thuế khấu trừ ít hơn số phải 

nộp (nộp thiếu) nhưng chưa 

nộp vào ngân sách trước 

ngày 31/7. 

Đến nay những trường hợp 

thuộc diện phải quyết toán 

tại Cục Thuế (làm tại các văn 

phòng đại diện, người nước 

ngoài...) đã hoàn thành 98%. 

Theo TT 

Những ngày tới, Bắc 
bộ có mưa rào và 
dông rải rác 

(VOV) - Theo Trung tâm Dự 

báo Khí tượng thủy văn 

Trung ương, ngày 5/8, dải áp 

thấp chi phối thời tiết các tỉnh 

phía Bắc tiếp tục suy yếu, 

khu vực Bắc bộ và bắc 

Trung bộ có mưa rào và 

dông vài nơi nhưng lượng 

mưa không đáng kể, nhiệt độ 

trong khu vực tăng từ 1-2 độ 

C. 

Tuy nhiên khoảng đêm 5/8 

và ngày 6/8, áp cao cận 

nhiệt đới hoạt động mạnh trở 

lại và lấn dần về phía tây, tạo 

điều kiện cho dải hội tụ nhiệt 

đới có trục đi qua Bắc bộ 

được hình thành và tiếp tục 

gây mưa trong khu vực. Các 

tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ 

nằm ở rìa phía nam hệ thống 

thời tiết phân tích nói trên với 

hoạt động của đới gió tây 

nam có cường mạnh dần. 

Ngày và đêm 5/8, phía Tây 

Bắc bộ nhiều mây, ngày có 

mưa rào và dông rải rác, 

đêm có mưa rào và dông. 
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Tạm ứng 2,6 tỷ đồng giúp 
nông dân kiện Vedan 
Số tiền tạm ứng được trích từ Quỹ Bảo vệ 

môi trường. Việc nộp đơn khởi kiện dự kiến 

được hoàn thành vào ngày 12/8. 

Ngày 4/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

chấp thuận tạm ứng 2,6 tỷ đồng (trích từ 

Quỹ Bảo vệ môi trường) giúp nông dân nộp 

án phí cho Tòa án Nhân dân huyện Tân 

Thành, khởi kiện Công ty Vedan Việt Nam 

yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến nay Tòa án 

Nhân dân huyện Tân Thành tiếp nhận 

700/1.255 đơn khởi kiện Vedan đòi bồi 

thường thiệt hại và dự kiến hoàn thành việc 

nộp đơn khởi kiện vào ngày 12/8. 

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, các luật 

sư được người dân xã Long Phước (huyện 

Long Thành) ủy quyền, đã nộp 30 đơn khởi 

kiện Vedan ra Tòa án Nhân dân huyện Long 

Thành nhưng tòa án đã trả lại đơn kiện để 

điều chỉnh chi tiết. Nguyên do là địa chỉ trong 

đơn khởi kiện được ghi chưa rõ; UBND xã 

chỉ xác nhận miễn, giảm án phí nhưng không 

ghi rõ đối tượng thuộc hộ nghèo hay gia đình 

chính sách. 

Tính đến nay, các luật sư ở Đồng Nai đã 

hướng dẫn 2.500 hộ dân viết đơn khởi kiện 

Vedan./.  

Theo SGGP 

15 container bột thịt gần 3 
năm ở cảng 

 
Cảng Sài Gòn (CSG) hôm qua cho biết, lô 

hàng bột thịt đóng bao, chứa trong 15 

container loại 20 feet (tương đương 306 

tấn), đã nằm ở cảng này gần 3 năm qua, 

hiện chưa có người đến nhận. 

Lô hàng này nhập về cảng ngày 5.9.2007, 

chủ hàng là Công ty TNHH Chim Én (địa chỉ 

21/24 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM), mua từ 

một công ty ở Malaysia (bên bán), đại lý vận 

chuyển về CSG là Công ty TNHH ZIM Việt 

Nam. Khi về đến Việt Nam, chủ hàng đã 

phát hiện lô hàng này không đúng yêu cầu 

theo đơn đặt hàng, nên đã khởi kiện bên 

bán. Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) xử vụ kiện này (bên bán vắng mặt) 

và Công ty TNHH Chim Én đã thắng kiện, 

hủy hợp đồng mua bán giữa hai bên, buộc 

bên bán phải tái xuất và chịu mọi chi phí tái 

xuất. Tuy nhiên, cho đến nay, bên bán vẫn 

bặt tăm, để lại lô hàng cho CSG quản lý. 

Ông Đào Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh 

doanh khai thác CSG cho biết, cách nay 2 

tuần, phí lưu kho lô hàng này đã lên đến hơn 

17.000 USD, nhưng không thu được tiền. 

Phía đại lý vận chuyển lô hàng cũng không 

thu được phí lưu container và đơn vị này 

cũng không thu được vỏ container. CSG đã 

có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng 

đề nghị có hướng xử lý. (Thanh Niên) 
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Hội thảo “Làng nghề Hà Nội – Tiềm năng 
và phát triển du lịch” 

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội 

thảo“Làng nghề Hà Nội – Niềm năng và phát triển du lịch”. 

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ “Tuần lễ hàng thủ công mỹ 

nghệ Hà Nội 2010”, với sự góp mặt của các nhà khoa hoc, 

quản lý cùng các nghệ nhân và các đại lý du lịch quan tâm 

tham dự. 

Nội dung chính của buổi hội thảo xoay quanh tham luận của 

TS Dương Văn Sáu – Trưởng khoa Văn hóa Du lịch – Đại 

học Văn hóa Hà Nội về tổng quan làng nghề và Du lịch làng 

nghề. Bài tham luận đã nêu ra những mặt tích cực và tiêu 

cực của Du lịch với các làng nghề và định hướng xây dựng, 

tổ chức làng nghề hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng 

Long - Hà Nội. 

Kết thúc buổi hội thảo là bài tham luận về một số vấn đề trong 

 tập huấn kỹ năng du lịch tại 

các làng nghề truyền thống 

được triển khai tại 5 làng: 

Vân Hà, Hạ Thái, Chuôn 

Ngọ, Bát Tràng, Phú Vinh. 

Bài tham luận đã nêu ra 

những đánh giá chung, đề 

xuất hoàn thiện chương 

trình tiến tới hoàn thiện 

phương pháp đào tạo du 

lịch tại các làng nghề truyền 

thống. 

Hội thảo không chỉ là dịp để 

nhìn lại các giá trị văn hóa, 

kinh tế cũng như tổng kết 

những thành công và thiếu 

sót gặp phải trong quá trình 

tìm hướng phát triển của 

làng nghề Hà Nội, mà còn 

là cơ hội lớn để các bên 

liênquan bàn tới hướng 

phát triển làng nghề trong 

năm du lịch Quốc gia Hà 

Nội 2010.  

Theo Hà Nội Mới 
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Tổ chức của nông dân, do nông dân và vì 
nông dân 
Nông dân Việt Nam ta cần có tổ chức 
mạnh để giành thắng lợi trong cơ chế thị 
trường và chuyển mình thành công trong 
quá trình công nghiệp hóa. 

 
Không có tổ chức thực sự hỗ trợ nên mặc dù 

là lực lượng đông nhất trong dân cư Việt 

Nam, nhưng vai trò, vị thế, tiếng nói của cư 

dân nông thôn trong xã hội, trong chính 

sách, trong kinh tế rất yếu ớt. Hơn 10 triệu 

hộ nông dân sản xuất nhỏ, không hành động 

thống nhất, không có đại diện để mặc cả, 

thương lượng, xử lý tranh chấp… là tình 

trạng bất hợp lý trong bối cảnh kinh tế thị 

trường cạnh tranh gay gắt và hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát 

triển nông nghiệp nông thôn, trong cơ chế kế 

hoạch, về lý thuyết, không có sự khác biệt 

đối lập về quyền lợi giữa các bộ phận xã hội. 

Do đó, tổ chức đại diện cho người lao động 

như công đoàn, hội nông dân, đóng vai trò 

“cánh tay nối dài của Đảng, chính quyền” là 

hợp lý. Nhưng chuyển sang cơ chế thị 

trường, khi “hạ tầng cơ sở” đã chuyển biến 

mạnh mẽ tạo ra khác biệt rất lớn về quyền  

lợi trong các mối quan hệ giữa người sản 

xuất và người tiêu dùng, giữa người quản lý, 

nhà đầu tư và người lao động, thì ở “thượng 

tầng kiến trúc” vẫn tồn tại một cách duy ý chí 

hình thức quản lý hành chính với các tổ 

chức đại diện cho người lao động. Nếu cán 

bộ công đoàn, hội nông dân sống bằng 

lương nhà nước hay tiền công của giới chủ, 

không trực tiếp do người lao động bầu ra và 

nuôi nấng, đương nhiên không thể bảo vệ 

quyền lợi thiết thân cho người lao động. 

Lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuốn “Đường 

kách mệnh” 80 năm trước đã chỉ ra những 

việc “tổ chức dân cày” phải làm. Theo đó, 

mục tiêu của hội phải là bảo vệ quyền lợi 

kinh tế, chính trị, văn hóa cho nông dân; đối 

tượng hội viên phải thực sự là nông dân; 

công việc của hội phải thiết thực, có lợi cho 

dân, cho nước như dạy cách làm ăn, tổ chức 

hợp tác xã, phát triển giáo dục, văn hóa, 

chống hủ tục, tệ nạn xã hội, cứu trợ xã hội. 

Đáng chú ý, khi tổ chức Đại hội, phải cử đại 

biểu là người lao động, không phải là quan 

chức của Hội. Sự khác biệt chính giữa Hội 

với các tổ chức chính trị như Đảng là Hội 

phải chú trọng về khía cạnh kinh tế. 

Đối chiếu với những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng 

Viện Chính sách và chiến lược phát triển 

nông nghiệp nông thôn cho rằng, Hội Nông 

dân Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để 

thực sự là tổ chức “của nông dân, do nông 

dân và vì nông dân”. Theo đó, khác với các  
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đoàn thể chính trị xã hội khác, Hội là tổ 

chức bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ lao động 

lớn nhất cả nước với 10 triệu hội viên. 

Trước tác động tổng hợp của công nghiệp 

hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa, thị trường 

hóa, quyền lợi của lao động nông thôn đang 

trải qua những biến động to lớn. Người 

nông dân mong đợi Hội các hoạt động thiết 

thực hỗ trợ sản xuất và đời sống, tham gia 

xử lý các tranh chấp, tổ chức các chương 

trình phát triển nông thôn, đóng góp xây 

dựng và thực hiện chính sách. 

Vì vậy, cần nghiêm túc nghiên cứu phương 

án đổi mới Hội thành tổ chức kinh tế xã hội, 

chú trọng vào hoạt động kinh tế. Thành viên 

của hội nên tập trung vào tầng lớp nông 

dân hoặc lao động nông thôn. Những người 

đại diện của tổ chức nông dân phải được 

nông dân tín nhiệm bầu lên. Đại biểu tham 

dự Đại hội đa số phải là người thực sự làm 

nghề nông. Chương trình nghị sự của Đại 

hội, nội dung hoạt động của Hội phải tập 

trung vào việc làm ăn của nông dân, những 

vấn đề thiết thân đến đời sống lao động 

nông thôn. Kinh phí của Hội, kể cả quỹ 

lương cho cán bộ dù được Nhà nước trợ 

cấp nhiều nhưng vẫn phải dựa vững vào 

đóng góp tự giác của hội viên và hoạt động 

kinh doanh của Hội. 

Để có thể đảm nhiệm trọng trách của mình 

trong các hoạt động kinh tế xã hội, Nhà 

nước song song với việc tăng cường năng 

lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội và 

hỗ trợ kinh phí, cũng từng bước phân cấp, 

giao quyền để Hội tự chủ, quản lý các công 

việc, tham gia dịch vụ công trực tiếp phục  

vụ nông dân, phục vụ nông nghiệp như đào 

tạo  nghề, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, bảo vệ sản 

xuất, triển khai các chương trình phát triển 

nông thôn, xóa đói giảm nghèo. 

Nông dân Việt Nam cần có  tổ chức mạnh… 

 

Các tổ chức nông dân bắt nguồn từ cộng 

đồng thôn bản phải trở thành những đơn vị tự 

quản, tự chủ để đóng vai trò chủ động trong 

quá trình quản lý xã hội, khai thác sử dụng 

các cơ sở hạ tầng ở nông thôn và tổ chức 

phát triển kinh tế hợp tác. Tiếp đến hỗ trợ để 

Hội Nông dân có vị thế bảo vệ quyền lợi của 

cư dân nông thôn trong quá trình xây dựng và 

triển khai chính sách, có tiếng nói công bằng 

đại diện cho nông dân trong đời sống chính trị 

xã hội của đất nước./ 

 
 

Lê Phúc (VOV) 
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Thu mua muối mới đạt 30% kế hoạch 
Tiến độ thu mua muối đang rất chậm, đến nay mới đạt 

khoảng 1/3 trong tổng số sản lượng 64.000 tấn muối thu 

mua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 
Nguyên nhân là ở một số địa phương không có đơn vị thành 

viên, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc phải tự đi tìm đầu 

mối, tự thuê kho bãi để tiến hành thu mua, cho nên tiến độ 

chậm hơn. Ngoài ra, diêm dân ở một số địa phương vận 

chuyển muối đến điểm thu mua cũng còn khó khăn do địa 

hình phức tạp, dẫn đến thu mua chậm hơn so với dự kiến. 

Về một số biện pháp đẩy mạnh tiến độ thu mua muối, ông 

Nguyễn Thanh Bằng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

Lương thực miền Bắc cho biết: Tổng Công ty tiến hành nhiều 

điểm thu mua cùng một lúc, tập trung nhân lực bốc xếp, vận 

chuyển để nhập kho một cách nhanh nhất. Ở những địa 

phương không có đơn vị đầu mối thu mua, Tổng Công ty đặt 

vấn đề với các địa phương để thuê kho bãi để thu mua muối 

cho diêm dân. Để đảm bảo cho tiến độ thu mua muối, các 

địa phương không có đơn vị thành viên của Tổng công ty 

giới thiệu cho Tổng Công ty đơn vị có đủ năng lực, uy tín để 

đàm phán ký kết hợp đồng, chỉ định đơn vị đó thu mua. Các 

hợp tác xã cũng cần đứng lên làm đầu mối thuê phương tiện 

vận chuyển muối đến kho, để tiến độ thu mua đạt yêu cầu)./. 

Theo VOV 

Tạm ứng 100 tỷ để 
dự trữ hàng hóa 
Gạo, mỳ ăn liền, lương khô, 

nến, nước uống là những 

mặt hàng được dự trữ để 

cứu trợ cho nhân dân vùng 

thiên tai ở Hà Nội. 

UBND TP sẽ tạm ứng từ 

Quỹ dự trữ tài chính TP 100 

tỷ đồng cho 2 đơn vị: TCty 

lương thực miền Bắc (30 tỷ 

đồng) và TCty thương mại 

HN (70 tỷ đồng) để thực 

hiện dự trữ 4 mặt hàng thiết 

yếu: Gạo, mỳ ăn liền hoặc 

lương khô, nến, nước uống. 

Việc dự trữ hàng hóa này 

nhằm phục vụ công tác cứu 

trợ, đảm bảo ổn định cuộc 

sống của nhân dân vùng bị 

thiên tai của TP năm 2010, 

trong đó thời gian thực hiện 

dự trữ là 4 tháng (1.8 – 

31.11.2010), thời gian thu 

hồi hoàn trả vốn tạm ứng 

xong trước 31.1.2011 

 
 

Theo Lao động 
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 Xuất khẩu cao su tăng mạnh 
Bảy tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hầu hết mặt 

hàng nông sản chủ lực của Việt Nam đều tăng trưởng, 

cá biệt có mặt hàng tăng mạnh, như cao su tăng đến 

85%. 

 

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, trong 7 tháng đầu 

năm, xuất khẩu cao su của Việt Nam giảm nhẹ về 

sản lượng, nhưng tăng mạnh về kim ngạch với trên 

85% so với cùng kỳ năm ngoái do được giá. Giá 

xuất khẩu FOB bình quân tháng 7 của cao su 

SVR3L, loại phổ biến trên thị trường vào khoảng 

3.038 đô la Mỹ/tấn, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ 

năm ngoái.  

Theo Bộ Công Thương, sản lượng cao su xuất và 

nhập qua cửa khẩu Móng Cái (chiếm khoảng 50% 

tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam) từ đầu 

tháng 7 đến nay, đạt 350-450 tấn/ngày, chỉ bằng 

30% mức trung bình/ngày của các tháng đầu năm. 

Dự báo nhu cầu nhập khẩu lốp xe tải nhẹ ở thị 

trường hai tỉnh miền Nam Trung Quốc tăng khá 

nhanh,trong khi nhiều nhà máy sản xuất săm lốp 

không chạy đủ công suất, phải tăng nhập khẩu để 

đáp ứng nhu cầu. (The saigontimes)  

Chính phủ họp phiên 
thường kỳ tháng 7-
2010: Quyết liệt bình ổn 
giá 

Trong 2 ngày 3 và 4-8, Chính 

phủ đã họp thường kỳ tháng 7-

2010. Theo đánh giá của Chính 

phủ, tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 7 và 7 tháng đầu năm 

2010 đang phát triển theo chiều 

hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu 

dùng tháng 7-2010 chỉ tăng 

0,06% so với tháng trước, là 

mức tăng thấp nhất kể từ đầu 

năm đến nay. Xuất khẩu trong cả 

nước tăng 17,5%, trong đó có 10 

mặt hàng đạt kim ngạch xuất 

khẩu hơn 1 tỷ USD. Nhập khẩu 

giảm so với tháng trước. Giá trị 

sản xuất công nghiệp tăng 

13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của nhiều thành 

viên Chính phủ, từ nay đến cuối 

năm, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 

mức cao hơn những tháng đầu 

năm và có khả năng hoàn thành, 

thậm chí vượt mức tăng trưởng 

6,5% GDP năm 2010 như mục 

tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất 

khẩu có thể tăng 17%, nhập siêu 

giảm xuống dưới 20%, CPI cả 

năm sẽ tăng khoảng 8%.  Theo 
SGGP 
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Sóc Trăng: 

Heo “sạch” cũng bị… vạ lây 
Kể từ khi Sóc Trăng xuất hiện dịch bệnh heo tai 

xanh, người chăn nuôi trên địa bàn hết sức lao 

đao.  Người  có  heo  dính  bệnh  khốn  khổ  đã 

đành, người nuôi heo không bệnh cũng bị ảnh 

hưởng theo, thiệt hại không lường hết được. 

 
Hàng trăm con heo không có dịch đến kỳ xuất 

chuồng nhưng không bán được. 

Ông Trần Hải Nghĩa, chủ trại heo lớn ở phường 

8, thành phố Sóc Trăng, than thở: “Trại của tôi 

hiện còn khoảng 600 con heo lớn nhỏ, trong số 

này có 100 con, mỗi con từ 90 - 100 kg đã quá 

lứa xuất chuồng nhưng  gặp ngay đợt “bão tai 

xanh” nên không thể bán được. Chưa  lần nào 

khốn khổ như đợt này! 

Theo ông Nghĩa, đàn heo 100 con đó nuôi trong 4 

tháng, tính ra mỗi đợt hết 20 tấn thức ăn, bình 

quân mỗi tháng hết 5 tấn. Nay chưa bán được 

đành phải neo lại, mỗi tháng phải chi thêm hàng 

chục triệu đồng cho heo ăn nên nếu qua đợt dịch, 

có bán được cũng cầm chắc lỗ trong tay.  

Cũng theo lời ông Nghĩa, trại của ông nuôi heo 

nái, bình thường sẽ có những con heo nhỏ không 

đủ chuẩn xuất bán heo giống có thể bán theo giá 

heo thịt nhưng từ khi công bố dịch tai xanh đến  

nay không thể bán được dù heo này không dính 

bệnh.  

“Bây giờ còn cả trăm con, bán rẻ người ta cũng 

không mua, như vậy thì lỗ là chắc ăn rồi. Sắp tới 

có thể tôi phải chuyển mô hình chăn nuôi khác 

thôi chứ không dám nuôi heo nữa vì dễ sạt nghiệp 

lắm!”, ông Nghĩa than thở. 

Cũng tại thành phố Sóc Trăng, trại nuôi heo của 

ông Sơn Thanh (phường 5) hiện còn có hàng trăm 

con heo tới kỳ xuất chuồng nhưng vẫn phải neo 

lại vì bão tai xanh. Chính vì thế, chủ trại phải chi 

thêm hàng chục triệu đồng mua thức ăn cho đàn 

heo quá lứa này.  

Ông Phan Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục 

Thú y tỉnh Sóc Trăng - cho biết: Toàn tỉnh Sóc 

Trăng có trên 260.000 con heo, nhưng chỉ có 

khoảng 2.500 con bị tiêu hủy vì dịch tai xanh, số 

còn lại chưa phát hiện nhưng vẫn phải chấp hành 

chủ trương không cho giết mổ, chính điều này 

khiến cho người chăn nuôi (và người tiêu dùng) 

gặp nhiều khó khăn.  

Theo ông Phong, Chi cục cũng đã có văn bản 

trình UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ cho những 

người nuôi heo hiện nay không có dịch.  

Còn ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng trạm thú y 

thành phố Sóc Trăng, cho biết thêm: Toàn thành 

phố có khoảng 23.000 con heo, trong đó có trên 

1.300 con bị tiêu hủy vì bệnh tai xanh. Phần lớn 

số heo bị bệnh nằm ở các hộ nuôi nhỏ lẻ. Tuy 

nhiên, những trang trại chăn nuôi lớn thì chưa 

phát hiện, tức là heo "sạch", cũng bị vạ lây.  

Không chỉ người chăn nuôi khốn khó, người kinh 

doanh thịt heo cũng lâm vào cảnh ế ẩm khi lệnh  
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  cấm giết mổ, tiêu thụ… thịt heo được ban hành.  

Ông Lâm Kỵ, một người kinh doanh thịt heo ở 

chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, cho biết: 

Bình thường, mỗi ngày gia đình ông bán từ 50 - 

70 kg thịt heo các loại, lãi được từ 250 - 300 ngàn 

đồng, nhưng từ ngày cấm mua bán, giết mổ cả 

nhà phải xoay việc khác để kiếm sống, dù vẫn có 

thể mua được heo sạch để giết mổ.  

Chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng với hàng 

chục sạp bán thịt heo ngày thường bán buôn tấp 

nập, mấy ngày qua vắng như chùa Bà Đanh. Còn 

các bà, các chị nội trợ cũng rất khó khăn khi ra 

chợ mua thức ăn về chuẩn bị bữa cơm cho gia 

đình. 

 Chị Nguyễn Thị Tuyết (phường 1) cho biết: “Từ 

khi cấm bán thịt heo, ra chợ không biết mua gì về 

ăn cơm. Trở đi trở lại chỉ có cá, tép các loại, bữa 

nào dám chi thì mua ít thịt bò nhưng khó chế biến 

hơn thịt heo. Cầu cho dịch mau hết để trở lại với 

thịt heo chứ kéo dài tình trạng này thật khó”.  

Nhiều quán cơm sườn, cơm bì…trước đây rất 

đông khách nay trở nên vắng khách bởi mất món 

chủ lực là sản phẩm từ heo. Để giữ khách và có 

nguồn thu cho cuộc sống, nhiều cửa hàng phải 

chuyển qua các món khác như cơm gà, bò… 

nhưng không đông khách ăn như trước. Những 

nơi bán hủ tiếu, bánh canh… cũng ế ẩm bởi thiếu 

thịt heo…  

Ngày 4/8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã 
xuất hiện dịch heo tai xanh trên địa bàn. Cụ thể 
tại xã Ninh Quang (huyện Ninh Hòa), đã có 55 
con heo bị bệnh.  
Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã 
phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành 
xử lý tiêu hủy số heo bị bệnh, phun hóa chất
tiêu độc khử trùng, lập chốt kiểm tra vào ra tại 
các địa phương có dịch.  Thành Chung 

 

Theo Dân trí 

Sắp diễn ra đại hội 
Liên minh Hợp tác xã 
nhiệm kỳ 4 
 
Tại cuộc họp báo ngày 4/8, ông Nguyễn Tiến 

Quân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam thông báo: Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc 

nhiệm kỳ 4 (2010 – 2015) trong hai ngày 12 

và 13/8. 

 

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, hợp tác phát triển, 

vì cộng đồng và an sinh xã hội”, Đại hội sẽ 

tổng kết đánh giá những thành tựu đạt được 

và những tồn tại trong nhiệm kỳ trước của 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng thời 

xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 

và đề ra một số giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 

tới. Theo đó, sẽ đổi mới toàn diện, nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội của các 

cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hệ 

thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; phấn 

đấu cùng kinh tế Nhà nước ngày càng trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế 

quốc dân.     (VOV) 
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