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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- 210 tỷ đồng cho ngành rau quả 

- Xăng sinh học từ sắn có mặt trên thị trường Việt Nam 

- Co.opmart ngừng bán sản phẩm của Vedan 

- Ngành rau quả chưa quan tâm công nghệ sau thu hoạch 

 

 CHÍNH SÁCH 

- Lúng túng triển khai Luật Nhà ở 

- "Siêu" dự án nông nghiệp:  Lật kèo... bỏ cuộc 

- Nông nghiệp Việt Nam- hình mẫu của các nước châu Phi 

GIAO THƯƠNG 

- Giá thức ăn chăn nuôi quá cao 

- Giá mua thóc tạm trữ lên, nông dân lãi 10 triệu đồng/ha 

- Tỉnh Kiên Giang thí điểm xuất khẩu mặt hàng cá nóc 

 

 

               

 

Nhóm biên tập : 

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

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  6,  ngày 6 tháng 8 năm 2010 
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 210 tỉ đồng cho 
ngành rau quả 
 

 
 
Ngày 5-8 tại TPHCM, Chính 

phủ Đan Mạch triển khai 

chương trình hỗ trợ cải thiện 

năng lực cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp (DN) ngành rau 

quả VN (gồm các DN khối tư 

nhân tại các tỉnh: Nghệ An, 

Khánh Hòa, Đắk Lắk, An 

Giang, Thanh Hóa, Phú Yên, 

Lâm Đồng, Cần Thơ) 

Mục tiêu là nâng cao năng lực 

trong các hoạt động cung cấp 

dịch vụ kinh doanh, áp dụng 

công nghệ mới, tiếp cận thị 

trường xuất khẩu mới và thí 

điểm các mô hình kinh doanh 

mới. Tổng vốn viện trợ không 

hoàn lại cho chương trình này 

là 210 tỉ đồng cho khoảng 80 

dự án, mức hỗ trợ trung bình 

2 tỉ đồng/dự án. Những DN 

tham gia chương trình phải 

đóng góp vốn đối ứng. 

Theo Người lao động 

Xăng sinh học từ 
sắn có mặt tại thị 
trường Việt Nam 
 
Sáng ngày 5-8, tại huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, 

Công ty cổ phần Đồng 

Xanh tổ chức lễ công bố 

sản phẩm mới - Xăng sinh 

học (Ethanol) được sản 

xuất từ sắn, rất thân thiện 

với môi trường do giảm khí 

thải độc hại của ôtô, xe máy 

và không làm tăng lượng 

khí CO2 như nhiên liệu hóa 

thạch, một trong những 

nguyên nhân gây ra hiệu 

ứng nhà kính làm trái đất 

nóng lên. 

Nhà máy Ethanol Đại Tân 

nằm trong “Đề án phát triển 

nhiên liệu sinh học đến 

2015 tầm nhìn 2025” của 

Công ty cổ phần Đồng 

Xanh được Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt năm 

2007; được đầu tư xây 

dựng tại xã Đại Tân, huyện 

Đại Lộc, Quảng Nam với 

tổng đầu từ trên 500 tỷ 

đồng, được trang bị ba 

công nghệ lần đầu tiên có 

mặt tại Việt Nam. 

Nhà máy này có công suất 

100.000 tấn/năm (tương 

đương 125 triệu lít/năm),  

sản phẩm phụ là CO2 lỏng  

20.000 tấn/năm và phân vi 

sinh 40.000 tấn/năm. 

Tháng 9-2009, nhà máy đã 

đưa vào sản xuất thử mẻ 

sản phẩm đầu tiên. Sản 

phẩm giai đoạn 2 với công 

suất 50% công suất thực 

hiện từ tháng 4-2010 - 6-

2010. 

Tháng 7, nhà máy chính 

thức đi vào sản xuất xăng 

sinh học với tần suất 70%- 

80%. Giá 1l xăng Ethanol 

nguyên chất thấp hơn xăng 

thường 2.000 đồng, còn 

xăng E5 sau khi đã pha chế 

chưa có giá. Sản phẩm của 

xăng sinh học của nhà máy 

đã được cung cấp cho các 

Công ty xăng dầu trong khu 

vực miền Trung và xuất 

khẩu sang các nước 

Philippines, Malaysia, Nhật 

Bản. Hiện nay nhà máy tạo 

công ăn việc làm ổn định 

cho gần 400 lao động địa 

phương và tiêu thụ nguyên 

liệu như khoai, sắn cho 

khoảng hai vạn nông dân  



   3
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

 

  
trong khu vực. 

 
 

Theo ông Nguyễn Văn Hoa, 

Giám đốc Công ty Cổ phần 

Đồng Xanh, hiện nay ngoài 

nhà máy Ethanol, Công ty 

đang đầu tư xây dựng và hoàn 

thiện để đưa vào sử dụng năm 

nhà máy sản xuất xăng sinh 

học. Nguồn nguyên liệu sắn, 

khoai cung ứng dùng để sản 

xuất xăng sinh học luôn được 

bảo đảm. Nhà máy đã thu mua 

nguyên liệu tại địa phương và 

các tỉnh Tây Nguyên. Dự kiến 

đến năm 2012, Việt Nam có 

thể sản xuất 0,5 triệu tấn 

ethanol và hàng ngàn tấn dầu 

diesel sinh học. Lợi ích về môi 

trường, về an ninh năng lượng 

và nâng cao đời sống nông 

dân của các dự án sản xuất 

nhiên liệu sinh học đã được 

công nhận và được sự đồng 

tình ủng hộ mạnh mẽ từ chính 

phủ và cộng đồng. 

Theo Nhân Dân 

 

Co.opmart ngừng bán sản phẩm của 
Vedan 
 
TBKTSG Online) – Chiều ngày 5-8, Liên hiệp Hợp tác xã 

mua bán TPHCM (Saigon Co.op), chủ hệ thống siêu thị 

Co.opmart lớn nhất Việt Nam, phát đi thông cáo báo chí 

tuyên bố ngưng kinh doanh các sản phẩm của Vedan kể 

từ ngày 5-8. 

Theo thông cáo báo chí thì qua thông tin từ các phương 

tiện truyền thông về hiện trạng gây ô nhiễm môi trường 

của Công ty Vedan, Saigon Co.op đã quyết định ngưng 

kinh doanh sản phẩm của công ty này từ ngày 5-8. 

 

Theo đó, hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ không kinh doanh 

sản phẩm bột ngọt, hạt nêm mang nhãn hiệu Vedan, đồng 

thời buộc Công ty Vedan phải có biện pháp thu hồi sản 

phẩm cho đến khi khắc phục xong sự cố và giải quyết thỏa 

đáng vụ kiện của bà con nông dân. 

Đây cũng là động thái tích cực của Saigon Co.op nhằm 

ủng hộ nông dân TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu 

hiện đang trong quá trình khởi kiện Công ty Vedan về việc 

công ty gây ô nhiễm sông Thị Vải, ảnh hưởng đến sức 

khỏe và chất lượng cuộc sống người dân cũng như gây 

thiệt hại cho nông dân. 

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó tổng giám đốc Saigon 

Co.op khẳng định qua thông cáo báo chí: “Saigon Co.op 

ưu tiên  mua và phân phối sản phẩm của những nhà cung 

cấp có đầu tư hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo chất thải 

sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và được cơ quan 

chức năng chứng nhận”. (Thời báo KTSG) 
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 Ngành rau quả chưa 
quan tâm công nghệ sau 
thu hoạch 
 
Ngành sản xuất rau quả nước ta vẫn chưa 

quan tâm đến công nghệ sau thu hoạch nên 

có khi bị thua ngay trên sân nhà. Đó là ý kiến 

của rất nhiều doanh nghiệp sản xuất rau quả 

tại Hội thảo Hỗ trợ cải thiện năng lực cạnh 

tranh cho doanh nghiệp ngành rau quả Việt 

Nam do Hiệp hội rau quả Việt Nam tổ chức 

tại TPHCM, ngày 5-8. 

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng thư ký Hiệp 

hội rau quả Việt Nam (Vinafruit), hiện ngành 

rau quả nước ta chỉ biết tập trung sản xuất 

rồi bán ra thị trường theo mùa vụ mà thiếu 

một chiến lược phát triển dài hạn, thiếu sự 

đầu tư vào công nghệ sau thu hoạch để kéo 

dài thời gian bảo quản sản phẩm phục vụ 

cho thị trường trong nước hay xuất khẩu. 

Hiện thời gian để vận chuyển trái cây từ nhà 

vườn đến siêu thị, chợ hay cửa hàng bán lẻ 

chỉ chưa đến một ngày, nhưng chỉ sau vài 

ngày những trái cây này không còn tươi, 

trong khi cùng khoảng thời gian đó trái cây 

nhập khẩu vẫn còn tươi,giữ được màu sắc  

Ông Nguyễn Văn Kỳ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc 
Hùng 

nên được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Theo đại diện Cục xúc tiến thương mại, Bộ 

Công Thương, khách hàng châu Âu khi mua 

trái cây của Việt Nam thường yêu cầu doanh 

nghiệp phải giao hàng đúng hạn. Cụ thể 

như, thời gian để trái thanh long Việt Nam 

đến với người tiêu dùng châu Âu nhiều nhất 

là khoảng 25 ngày trong khi loại quả này chỉ 

duy trì chất lượng tốt trong 20 ngày. Theo 

ông Kỳ, để duy trì được chất lượng tốt cho 

sản phẩm tươi xuất khẩu phải nhờ vào công 

nghệ sau thu hoạch. 

Một khó khăn mà ông Nguyễn Hữu Lam, 

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển quản trị, Đại học Kinh tế TPHCM nêu ra 

tại hội nghị là hiện tại sản lượng xuất khẩu 

rau quả của nước ta còn khá thấp so với các 

nước trong khu vực nhưng doanh nghiệp lại 

cạnh tranh bằng cách giảm giá để giành hợp 

đồng bán hàng. “Nếu tình trạng này còn kéo 

dài thì các sản phẩm rau quả của nước ta 

khó có thể tồn tại lâu trên thị trường xuất 

khẩu. Cách tốt nhất là doanh nghiệp phải tìm 

cách nâng cao giá trị cho các sản phẩm của 

mình bằng thực hành sản xuất tốt, thiết kế 

bao bì cũng bảo quản sau thu hoạch là cách 

cạnh tranh tốt nhất”, ông Lam nói 

 
Thời báo kinh tế sài gòn 
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Lúng túng triển khai Luật Nhà ở 

 

Cỏ bao vây khu cao ốc ở khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ-Ảnh: Lệ Hương. 

 

(TBKTSG Online) Chỉ còn ba ngày nữa Nghị định 71/2010/NĐ-

CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở sẽ có 

hiệu lực (ngày 08/8) nhưng cả cơ quan quản lý và các doanh 

nghiệp vẫn còn lúng túng vì chưa có thông tư hướng dẫn cụ 

thể. 

Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 90 ban hành năm 2006. 

Mặc dù được giới chuyên môn cho rằng nghị định này đã 

thông thoáng hơn và quy định chi tiết hơn Nghị định 90 nhưng 

tại buổi giới thiệu, hướng dẫn do Hiệp hội Bất động sản 

TPHCM tổ chức tạiTPHCM ngày hôm nay 4-8 vừa qua, còn 

nhiều vấn đề các doanh nghiệp vẫn băn khoăn. 

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó giám 

đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết hiện sở đang xin ý kiến 

của UBND TPHCM để có hướng thực hiện trước nhu cầu thị 

trường diễn biến liên tục và không thể dừng lại chờ hướng dẫn 

chi tiết từ Bộ Xây dựng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, các 

dự án bất động sản đã được duyệt thì vẫn thực hiện như cũ và 

những dự án chưa được duyệt thì sẽ thực hiện theo nghị định 

mới. 

Khá nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề sở hữu chung, 

sở hữu riêng tại các dự án 

chung cư, và tập trung khá 

nhiều vào quy định mới 

liên quan đến việc huy 

động vốn để thực hiện dự 

án. 

Khác với nghị định trước, 

nghị định mới cho phép 

các chủ đầu tư cấp 1 được 

phát hành trái phiếu doanh 

nghiệp và hợp đồng góp 

vốn với chủ đầu tư cấp 2 

để huy động vốn, đồng 

thời cho phép giao dịch tối 

đa 20% số lượng nhà ở 

trong mỗi dự án mà không 

phải thông qua sàn giao 

dịch bất động sản. Số còn 

lại, chủ đầu tư chỉ được 

phép giao dịch khi đã xây 

dựng xong phần móng của 

công trình và phải bán qua 

sàn giao dịch bất động sản 

theo quy định. Tuy nhiên, 

khi tổ chức huy động vốn 

chủ đầu tư phải có văn 

bản thông báo cho Sở Xây 

dựng nơi phát triển dự án 

biết trước ít nhất 15 ngày. 

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ 

tịch Hiệp hội Bất động sản 

TPHCM, dẫn lời các 

doanh nghiệp cho rằng 

viêc đàm phán hợp tác  
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làm ăn nhiều khi chỉ mất vài 

vài ngày và cần quyết định 

ngay, nhưng theo quy định 

mới phải có văn bản gởi sở 

xây dựng trước 15 ngày thì 

cơ hội của doanh nghiệp sẽ 

trôi qua. 

Tuy nhiêu, nhiều ý kiến cho 

rằng việc quản lý doanh 

nghiệp sử dụng vốn huy 

động đúng mục đích là vấn 

đề nan giải, và quy định chỉ 

mang tính ràng buộc thực tế 

triển khai khó khả thi. 

Ông Hiệp cũng nêu vấn đề 

các dự án khu đô thị mới 

(trên 50 hécta) đang hưởng 

quy chế khu đô thị mới theo 

Nghị định 02 ban hành năm 

2006 cho phép nhà đâu tư 

được phép huy động vốn 

trước khi làm xong móng. 

Tuy nhiên, Nghị định 71 lại 

nói rõ là các dự án bất động 

sản phải làm xong móng, bất 

kể dự án lớn nhỏ. Như vậy, 

việc áp dụng nghị định mới 

có hồi tố lại trường hợp của 

khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng 

ở quận 7 hay không khi khu 

đô thị này đang hưởng lợi 

thế từ nghị định trước đây. Ở 

vấn đề này, theo ông Hiệp, 

vẫn đang chờ hướng dẫn từ 

Bộ Xây dựng. 

Vị phó giám đốc Sở Xây 

dựng cho biết nghị định mới 

buộc sở này phải rà soát tiến 

độ dự án bất động sản trên 

địa bàn TPHCM trong thời 

gian tới, và cũng nhìn nhận 

những yếu kém trong khâu 

quản lý. 

Ông Hiệp nêu thực tế rằng 

hiện sở xây dựng cũng 

không biết có bao nhiêu dự 

án đang triển khai trên địa 

bàn, vì chỉ phê duyệt dự án 

đầu tư mà không theo dõi 

xem dự án có thưc hiện theo 

tiến độ hay không. Do vậy, 

thông tin tổng hợp về thị 

trường bất động sản của sở 

còn thua xa các công ty 

nghiên cứu thị trường như 

CBRE hay Savills. 

Liên quan đến vấ đề nhà ở 

xã hội, nghị định mới cũng 

thoáng hơn khi không khống 

chế số tầng của dự án và chỉ 

tiêu quy hoạch cũng được 

tăng lên 1,5 lần. Thực tế hiện 

nay các doanh nghiệp không 

mặn mòi với chương trình 

này và chỉ xây dựng nhà ở 

xã hội ở những khu đất xa, 

khó giải phóng mặt bằng. 

Thời báo kinh tế Sài gòn 

Việt Nam dự diễn 
đàn kinh tế Trung 
Quốc -ASEAN  
Đại sứ Việt Nam tại Trung 

Quốc Nguyễn Văn Thơ đã 

tham dự Diễn đàn Hợp tác 

kinh tế hội chợ-triển lãm 

Trung Quốc-ASEAN, khai 

mạc ngày 5/8 tại thành phố 

Trịnh Châu của Trung Quốc. 

Đại diện Hội đồng Thương 

mại Trung Quốc-ASEAN và 

đại diện đại sứ quán các 

nước ASEAN tại Trung Quốc 

đã tham dự diễn đàn. 

Phát biểu tại diễn đàn, Đại 

sứ Việt Nam tại Trung Quốc 

Nguyễn Văn Thơ đã nêu bật 

vai trò của việc xây dựng 

Khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN-Trung Quốc trong 

việc thúc đẩy quan hệ 

thương mại. 

Đại sứ cho biết sau khi Khu 

vực mậu dịch tự do ASEAN-

Trung Quốc chính thức đi 

vào hoạt động tháng 1/2010, 

kim ngạch thương mại giữa 

Trung Quốc và ASEAN trong 

6 tháng đầu năm nay đã đạt 

tới 136,5 tỷ USD, tăng 55% 

so với cùng kỳ năm ngoái.  

Trung Quốc đã trở thành bạn 

hàng thương mại lớn thứ ba 

của ASEAN. (ND) 
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 "Siêu" dự án nông nghiệp:  Lật kèo... bỏ cuộc 
Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Phó chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo cho 
biết cơ chế quản lý theo mô hình nông 
trang liên minh chưa gắn chặt quyền lợi 
của người nông dân với doanh nghiệp. 
Theo ông Nhưỡng, nếu tình trạng này kéo 
dài thì chỉ một đến hai vụ nữa là doanh 

nghiệp bị “sập tiệm.” 

 

Trả lại những diện tích đất mà doanh nghiệp 

cho là không có khả năng trồng rau màu 

theo yêu cầu của mình hoặc xin giảm giá 

thuê đất quá nửa so với giá hiện tại. 

Những lời đề nghị trên chẳng khác nào chủ 

"siêu" dự án nông nghiệp ở Hải Phòng là 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường 

đang lật lọng những bản hợp đồng thuê đất 

hồi tháng 10/2009 với hàng ngàn hộ nông 

dân. 

Nguy cơ phá sản hoàn toàn 

Sau sự cố Công ty Sơn Trường đơn phương 

phá vỡ hợp đồng thuê đất khiến hàng ngàn 

Người nông dân bên cánh đồng bị bỏ hoang. (Ảnh: Văn 
Đức/Vietnam+) 

hộ nông dân và chính quyền xã Khởi Nghĩa 

(Tiên Lãng) lao đao vất vả thì nay đến lượt 

nông dân bốn xã ở Vĩnh Bảo đang phải đối 

mặt. 

Trả tiền thuê đất vụ thứ hai (vụ hè thu) cho 

các hộ dân ở Vĩnh Bảo chưa đầy một tháng, 

đến tháng 7 Công ty Sơn Trường lại có công 

văn thông báo tới các xã đưa ra đề nghị trả 

lại đất hoặc giảm giá tiền thuê đất của nông 

dân. Trong đó, thông báo trả xã Trấn Dương 

113ha, xã Cổ Am 35ha và Tam Đa 37ha. 

Riêng xã Vĩnh Tiến, doanh nghiệp chưa có 

thông báo gì vì toàn bộ 55ha đang trồng 

màu. 

Lý do trả lại đất cho nông dân là doanh 

nghiệp viện cớ đất không phù hợp với trồng 

rau màu, đất sình lầy. Hơn nữa, mô hình tổ 

chức sản xuất mới theo kiểu liên minh nông 

trang tỏ ra bất cập trong mối quan hệ giữa 

doanh nghiệp và nông dân. 

Tại cuộc họp giao ban sản xuất vụ hè thu với 

các xã vào chiều ngày 30/6 do Ủy ban Nhân 

dân huyện Vĩnh Bảo và Công ty Sơn Trường 

tổ chức, người ta mới thấy hết sự lúng túng 

của doanh nghiệp trong việc đi tìm một mô 

hình quản lý, tổ chức sản xuất nông nghiệp 

của siêu dự án này. 

Công ty Sơn Trường đã đưa ra ba phương 

án tổ chức sản xuất mới theo hướng trái 

ngược với mục tiêu ban đầu mà doanh 

nghiệp đặt ra đó là biến sự tập trung đất đai 

để sản xuất lớn thành sự phân chia nhỏ lẻ  
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đất ra thông qua việc cho giao đất lại, hay 

cho nông dân, các tổ chức cá nhân khác 

thuê lại. 

Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Phó chủ tịch 

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo cho biết 

cơ chế quản lý theo mô hình nông trang liên 

minh chưa gắn chặt quyền lợi của người 

nông dân với doanh nghiệp. Theo ông 

Nhưỡng, nếu tình trạng này kéo dài thì chỉ 

một đến hai vụ nữa là doanh nghiệp bị “sập 

tiệm. 

Lật kèo... bỏ cuộc 

Từ tháng 9/2009, Công ty Sơn Trường tìm 

mọi cách để có trong tay 2.000ha đất với lý 

do công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn. Mức giá thuê đất được 

doanh nghiệp này đẩy lên mức kỷ lục bằng 

125kg thóc/sào (gấp 2,5 lần so với giá thị 

trường), thời gian kéo dài năm năm. 

Với mức giá này người nông dân ngồi chơi 

cũng có hiệu quả kinh tế cao gấp hai lần so 

với việc phải tự mình cày cấy trồng lúa. Vậy 

là hàng ngàn hộ nông dân ở năm xã Khởi 

Nghĩa (Tiên Lãng), Tam Đa, Cổ Am, Vĩnh 

Tiến và Trấn Dương (Vĩnh Bảo) đã vội vã 

cho Công ty Sơn Trường thuê gần 500ha 

đất lúa của mình. 

Tuy nhiên, Công văn số 193/CV-ST ngày 

21/7 do ông Tạ Quyết Thắng, Tổng Giám 

đốc của Công ty Sơn Trường ký gửi cho Ủy 

ban Nhân dân xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo) lại 

nói rõ do thấy một số xứ đồng không có khả  

năng sản xuất rau màu theo yêu cầu của 

công ty, nên công ty đã quyết định trả lại 

151,2ha đất đã thuê để các hộ nông dân chủ 

động sản xuất. 

Còn một số diện tích tạm trồng màu được 

nếu các hộ cho thuê với mức 100 

kg/sào/năm (thấp hơn 150kg so với mức 

hiện công ty này thuê của nông dân) thì công 

ty sẽ ký hợp đồng giao khoán cho các cá 

nhân, tập thể, song cũng chưa có kế hoạch 

cụ thể nào. 

Mức giá 50 kg/sào/vụ (hay 100 kg/sào/năm) 

chỉ ngang bằng so với mức giá người nông 

dân cho nhau thuê để cày cấy. Và so với 

bản hợp đồng thuê đất năm năm với giá cao 

125 kg thóc/sào/vụ thì những đề nghị doanh 

nghiệp đưa ra giống như đánh tháo hợp 

đồng với người dân. 

Luật sư Lê Quang Hiệp, Văn phòng luật sư 

Á Đông thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hải 

Phòng cho biết nông dân có quyền yêu cầu 

Công ty Sơn Trường tiếp tục thực hiện hợp 

đồng thuê đất như đã cam kết. 
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Trường hợp doanh nghiệp 

đơn phương chấm dứt hợp 

đồng mà không đền bù thỏa 

đáng thì nông dân có quyền 

khởi kiện công ty ra tòa án 

yêu cầu bồi thường thiệt hại 

do việc chấm dứt hợp đồng 

này gây ra. Trong đó, bồi 

thường giá trị hợp đồng, 

người dân có quyền yêu cầu 

Công ty Sơn Trường bồi 

thường với một tỷ lệ hợp lý 

trong tổng số giá trị hợp 

đồng của bốn năm còn lại 

(đến tháng 6/2014). 

Phải chăng thuê đất để 
chờ dự án khác đền bù...? 

Có nhiều luồng dư luận hoài 

nghi mục đích Công ty Sơn 

Trường ôm đất liệu có phải 

sản xuất nông nghiệp hay 

không? Thực tế minh chứng 

thấy, doanh nghiệp này đã 

tìm mọi cách để có trong 

hàng trăm ha đất, song khi 

có đất lại không thể tổ chức 

sản xuất, loay hoay tìm mô 

hình, tìm phương án sản 

xuất, thậm chí bỏ hoang 

cánh đồng. 

Những luồng dư luận này 

xem ra cũng có cơ sở, bởi kề 

cận những cánh đồng mà  

  

Công ty Sơn Trường thuê của nông dân, đều có những dự 

án lớn của thành phố, của quốc gia như dự án xây dựng 

đường giao thông ven biển liên tỉnh, dự án cảng cửa ngõ 

quốc tế Lạch Huyện trong tương lai rất gần và dự án sân 

bay quốc tế Tiên Lãng trong tương lai xa, hay những dự án 

khu công nghiệp đang dần hình thành ở các huyện này. 

Trong một diễn biến khác, Công ty Sơn Trường đã có hợp 

đồng thuê khoảng 90ha đầm nuôi trồng thủy sản ở xã Phù 

Long, huyện Cát Hải, án ngữ ngay đầu cửa ngõ cảng quốc 

tế Lạch Huyện. Dư luận cũng cho rằng, chỉ vài năm nữa 

thôi, khi Cảng Lạch Huyện xây dựng hoàn thành và đưa vào 

khai thác thì những đầm nước ở Phù Long, nơi tàu bè 

thường xuyên đi lại liệu có còn phù hợp nuôi trồng thủy sản 

hay không, và khi ấy nó sẽ biến thành những gì thì chỉ có 

người trong cuộc mới hiểu.   TTXVN/Vietnam+ 
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 Nông nghiệp Việt Nam- hình mẫu của 
các nước châu Phi 
“Hình ảnh một đất nước Việt Nam chủ 

động về an ninh lương thực và còn là một 

trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất 

thế giới là một mô hình mà nhiều nước châu 

Phi, vốn rất giàu tài nguyên đất canh tác, 

mong muốn được học tập”. 

Các chuyên gia Việt Nam trên cách đồng lúa Liberia 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn 

Xuân Hưng khẳng định như vậy và cho biết 

thêm: “Trong bối cảnh bảo đảm an ninh lương 

thực đang là đòi hỏi cấp bách của nhiều nước 

châu Phi, việc đẩy mạnh các mô hình hợp tác 

hai, ba, bốn bên trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ 

tiếp tục là hướng triển khai lớn trong thời gian 

tới”. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng 

cho rằng “Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ 

động tìm kiếm và tham gia tích cực  các dự án 

phát triển, tái thiết châu Phi, nhất là trên các 

lĩnh vực nước bạn có nhu cầu cấp thiết như 

giao thông vận tải, bưu chính - viễn thông, nhà 

ở, cầu đường, trường học, bệnh viện... qua đó 

đẩy mạnh trao đổi chuyên gia, cung cấp lao 

động Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho 

bạn trong các dự án phát triển tại châu Phi”. 

Ưu tiên phát triển nông nghiệp 
Chính phủ các nước Châu Phi luôn quan 

tâm tới việc áp dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật làm thay đổi diện mạo và cách 

nhìn về một châu Phi nghèo đói và bệnh 

tật. 

Theo các chuyên gia, nông nghiệp kém 

phát triển là một trong những nguyên 

nhân làm cho châu Phi không thể phát 

huy hết những tiềm năng sẵn có trong 

nền kinh tế thế giới. 

Theo Tổ chức NEPAD, châu Phi không 

những phải nhập khẩu thực phẩm mà có 

30 triệu người luôn trong tình trạng cần 

hỗ trợ khẩn cấp, 200 triệu người thường 

xuyên bị đói. Tính theo đầu người, các 

sản phẩm nông nghiệp của châu Phi đã 

giảm 5% trong vòng 20 năm so với sự 

phát triển 40% của nhiều nước. 

“Nông nghiệp là con đường thoát đói 

nghèo của châu lục này và châu Phi hoàn 

toàn có thể thoát đói nghèo nếu các nước 

đầu tư lớn hơn vào nông nghiệp và xây 

dựng quan hệ đối tác với khu vực kinh tế 

dân doanh một cách có trách nhiệm và 

cởi mở” - Chủ tịch Quỹ quốc tế phát triển 

nông nghiệp (IFAD) của Liên Hợp Quốc, 

ông Lennart Bage, đã khẳng định như vậy 

tại Diễn đàn Kinh thế giới về châu Phi 

diễn ra ở thủ đô Dar es Salaam của 

Tanzania hồi tháng 4/2010. 

Các chuyên gia cũng cho rằng, các nước 
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Niềm vui của người dân châu Phi trước những thành quả từ dự án trồng lúa do các 
chuyên gia Việt Nam hỗ trợ 

châu Phi cần tập trung đầu tư cho nông nghiệp vì đây là ngành 

kinh tế mũi nhọn tạo ra nhiều việc làm nhất. Lĩnh vực nông 

nghiệp châu Phi cần số vốn đầu tư khoảng 40 tỷ USD để thay 

đổi tình trạng phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu lương thực như 

hiện nay. Mỗi năm các nước châu Phi phải chi 18 tỷ USD nhập 

khẩu lương thực. 

Cần sự hỗ trợ từ Việt Nam 

Từ một nước phải nhập gạo, hiện Việt Nam đang đứng ở vị trí 

“top” và có thể chiếm vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế 

giới trước năm 2015. Sự thay đổi này ảnh hưởng sâu sắc tới 

một số nước có nền nông nghiệp kém phát triển, đặc biệt là 

châu lục có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam như Châu Phi. 

Châu Phi đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của 

Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế, nhất là về nông 

nghiệp. 

Bạn bè châu Phi tìm thấy ở Việt Nam một người bạn, một đối 

tác tin cậy và chân tình. Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế 

như FAO, Diễn đàn hợp tác Á - Phi (NAASP) và nhiều nước  

châu Phi   chọn làm hình 

mẫu để học tập và làm 

đối tác trong mô hình 

hợp tác hai bên, ba bên 

ở châu Phi. 

Với Việt Nam, tuy chưa 

có những điều kiện kinh 

tế - tài chính làm đòn bẩy 

cho hợp tác với châu Phi, 

nhưng Việt Nam sẵn 

sàng chia sẻ với các bạn 

châu Phi kinh nghiệm 

trong xoá đói, giảm 

nghèo, thông qua tất cả 

những hình thức hợp tác 

trên các lĩnh vực y tế, 

giáo dục, nông nghiệp... 

Sau các cuộc đối thoại 

hợp tác tại châu Phi của 

các chuyên gia Việt Nam, 

nhiều dự án, hiệp định 

hợp tác nông nghiệp đã 

được ký kết. 

Hiện nay, một số nước 

đã chính thức đề nghị 

mở rộng hợp tác bằng 

cách đưa nông dân Việt 

Nam sang Châu Phi, 

triển khai các chương 

trình sản xuất lúa và chế 

biến tại chỗ. 

Trong một cuộc hội thảo  
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 quốc tế về hợp tác nông 

nghiệp Việt Nam - Châu Phi, 

Tiến sĩ Greg Mills - Giám đốc 

Quỹ Brenhurst, một quỹ về 

hợp tác với Châu Phi - bày 

tỏ mong muốn Việt Nam giúp 

nông nghiệp Châu Phi đạt 

được những thành tựu như 

Việt Nam. 

Hiện Việt Nam có khoảng 30 

chuyên gia nông nghiệp 

đang làm việc tại một số 

quốc gia châu Phi như 

Benin, Mali, Mozambique, 

Guinea Conakry… 

Đặc biệt, lần đầu tiên Việt 

Nam thực hiện hợp tác song 

phương theo mô hình đầu tư 

tổng hợp để cùng người dân 

các nước châu Phi phát triển 

kinh tế trên nhiều lĩnh vực. 

Về hợp tác giáo dục, y tế, 

hiện 201 chuyên gia giáo dục 

Việt Nam đang có mặt tại 8 

nước châu Phi và 270 

chuyên gia y tế đang làm 

việc tại Angola, Mozambique 

và Algeria. 

Đồng thời, Việt Nam cũng 

chú trọng giúp đỡ các nước 

châu Phi phát triển nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực nông 

nghiệp, thủy sản thông qua  

một số chương trình đào tạo 

đại học, đào tạo ngắn hạn 

cho chuyên gia và kỹ thuật 

viên. 

Hiện đang có hàng nghìn lao 

động Việt Nam tham gia vào 

các dự án phát triển tại 

Algeria và Lybia. Hợp tác 

giữa Việt Nam và một số 

nước châu Phi trong lĩnh vực 

năng lượng, bưu chính – 

viễn thông cũng đang từng 

bước được đẩy mạnh. 

Năm 2005, Tổ chức Nông 

lương Thế giới (FAO) đã xác 

định Việt Nam là một đối tác 

chủ yếu trong hợp tác Nam – 

Nam dựa trên tiêu chí khai 

thác tiềm năng, chia sẽ 

những kinh nghiệm và 

phương thức thực hành tốt 

nhất trong sản xuất nông 

nghiệp. 

Thành quả ban đầu 

Chính phủ Việt Nam đã 

thông qua một loạt biện pháp 

nhằm tạo điều kiện cho việc 

nghiên cứu, hỗ trợ phát triển 

nông thôn tại châu Phi như: 

giới thiệu các giống cây 

trồng và vật nuôi mới, đẩy 

mạnh nuôi trồng thuỷ sản, hỗ 

trợ tái trồng rừng, bảo vệ môi

trường, hoạt động về mục 

đích an ninh lương thực 

cũng như giảm nhẹ tác động 

của thiên tai. 

Các chuyên gia Việt Nam 

giúp nông dân Châu Phi xây 

dựng các mô hình chuyển 

giao công nghệ trong các 

lĩnh vực thuỷ lợi, chăn nuôi, 

trồng trọt, nuôi ong, thuỷ sản, 

chế biến nông sản, cơ khí 

nhỏ và biên soạn tài liệu 

khoa học, đào tạo. 

Mô hình sản xuất nông 

nghiệp như thâm canh cây 

lúa, mở rộng nuôi tôm, nuôi 

lợn cũng như áp dụng công 

nghệ chế biến, đặc biệt là 

mô hình sản xuất lúa gạo, đã 

được các chuyên gia Việt 

Nam thí điểm ở Senegal 

đem lại hiệu quả cao giúp 

nông dân nơi đây gia tăng 

giá trị các loại rau quả. 

Hợp tác Nam - Nam ở 

Senegal được xem như là 

một hình mẫu để thực hiện 

chương trình an toàn lương 

thực ở các nước khác trên 

thế giới. 

FAO đã phối hợp với các kỹ 

thuật viên Việt xây dựng hệ 

thống thuỷ lợi cho nông dân,  
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 phục vụ nhu cầu giữ và cung cấp nước cho 

các hộ nông dân nuôi trồng và sinh hoạt 

hàng ngày.  

Chính phủ các nước châu Phi coi việt Nam 

là đối tác tin cậy về dự án trồng lúa nước với 

những kết quả khả quan. Ở các vùng thí 

điểm, năng suất lúa liên tục tăng từ 5,5 tấn 

lên 6,5 – 7 tấn/ha. Các vụ rau màu cũng tăng 

tối thiểu từ 30-50%. 

Năm 1998, dự án Telefood do các chuyên 

gia Việt đảm nhận đã góp phần đẩy lùi nạn 

đói và suy dinh dưỡng, tạo thêm nguồn thu 

nhập cho nông dân vùng Kabatekenda. Nhờ 

áp dụng các quy trình kỹ thuật và các loại 

giống mới do chuyên gia Việt Nam hướng 

dẫn, các sản phẩm nông nghiệp như: dưa 

chuột, cà tím, khoai lang, dưa hấu, đu đủ… 

đã có vụ mùa bội thu. 

Các dự án trồng điều và các loại rau hợp thổ 

nhưỡng giữa Pumalanga và Việt cũng đang 

được xúc tiến thực hiện. 

Các chuyên gia Việt đang tiếp tục đưa 

những dự án phát triển chăn nuôi gia cầm 

với phương pháp thực hiện và kỹ thuật đơn 

giản có khả năng sinh lợi nhất cho nông dân. 

Nhiều ngành nghề mới như: khai thác nước 

ngọt, nuôi gà lai giống Pháp, nuôi ong cũng 

được các chuyên gia Việt thực hành và phổ 

biến kinh nghiệm cho nông dân một số nước 

châu Phi. Chuyên gia Việt cũng đã giúp các 

nông dân châu Phi cách chế biến thực phẩm 

từ cá làm thành mắm và đẩy mạnh xuất 

khẩu sang thị trường các nước châu Âu. 

Bằng kinh nghiệm của mình, các kỹ thuật 

viên Việt Nam còn hướng dẫn người dân 

châu Phi đóng thuyền, đánh bắt cá và nuôi 

trồng thuỷ sản… rồi chế tạo cối giã đạp chân 

nhằm làm giảm sức lao động cho phụ nữ 

Châu Phi được triển khai từ 1997, đang 

được áp dụng thường xuyên và đạt hiệu quả 

cao. 

Việt Nam có tiềm năng giúp các nước châu 

Phi cải thiện chính sách nông nghiệp cũng 

như có thể giúp người nông dân châu Phi 

cải tiến việc quản lý nguồn tài nguyên thông 

qua các biện pháp chính sách hợp lý như cải 

cách ruộng đất, thực hiện các công nghệ 

quản lý nguồn nước… 

Trong nhiều năm tới, nông nghiệp sẽ tiếp tục 

là hướng triển khai lớn trong hợp tác Việt 

Nam -  châu Phi./. 

 

Theo VOV 
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Giá thức ăn chăn nuôi quá cao 
Suốt thời gian dài, giá thức ăn chăn nuôi chỉ có tăng nên 
dẫn đến tình trạng người chăn nuôi quay lưng khiến 
lượng thức ăn chăn nuôi tồn dư rất lớn 

 
Giá thức ăn chăn nuôi quá cao khiến người chăn nuôi lỗ nặng.  

 
Chỉ cách đây vài năm, nhiều doanh nghiệp (DN) thức ăn 

chăn nuôi sản xuất không kịp hàng để bán. Nay thì ngược 

lại, nhiều DN đang tồn hàng trăm ngàn tấn thức ăn chăn 

nuôi. Hàng không bán được, nợ ngân hàng (NH) vẫn phải trả 

lãi hằng tháng khiến không ít DN có nguy cơ phá sản.  

Tiêu thụ giảm hơn 30%  

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho thấy kim ngạch nhập 

khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 7 tháng đầu năm 2010 

lên đến khoảng 1,3 tỉ USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ 

năm ngoái.  

Nguyên liệu nhập nhiều và hàng thành phẩm tồn kho cũng 

rất lớn, trong đó tháng 7 lượng thức ăn chăn nuôi tồn kho 

tăng trên 100% so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm 

ngoái tăng gần 170%. Nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn 

nuôi cho biết họ đang phải chịu áp lực lớn từ vốn vay NH do 

hàng tiêu thụ chậm, giảm 30%-60%.  

Theo các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, hoạt động của 

họ chủ yếu dựa vào vốn vay NH, chiếm từ 70%-80%. Hàng 

tiêu thụ không được cũng đồng nghĩa lỗ lã do hằng tháng  

phải trả lãi NH rất lớn. 

Những công ty lớn hiện 

có lượng nguyên liệu tồn 

kho khoảng 100.000 tấn, 

với số vốn lên đến 500- 

600 tỉ đồng. Còn những 

công ty vừa và nhỏ cũng 

phải tồn kho 4.000 tấn- 

10.000 tấn, vốn ứ đọng 

lên đến 20 - 50 tỉ đồng, 

tức mỗi tháng một DN 

phải trả lãi từ 250 triệu 

đến hơn 500 triệu đồng.  

Ông Nguyễn Quý, Giám 

đốc Nhà máy Chế biến 

thức ăn chăn nuôi An Phú 

(TPHCM), cho biết tình 

hình dịch bệnh như hiện 

nay sẽ còn tác động rất 

lớn đến việc tiêu thụ thức 

ăn chăn nuôi. Trong tháng 

8 này, sức tiêu thụ sẽ còn 

giảm thêm ít nhất 15%. 

Nhiều DN nhận định nếu 

tình hình sắp tới chậm 

được cải thiện, DN sản 

xuất thức ăn chăn nuôi sẽ 

còn bi đát hơn, nhiều DN 

sẽ không tránh khỏi phá 

sản. 
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Người chăn nuôi quay lưng 

 Giải thích hiện tượng thức ăn chăn nuôi 

tồn kho nhiều, các DN sản xuất cho rằng 

nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài trên 

đàn gia súc, gia cầm khiến nhu cầu chăn 

nuôi giảm chứ không phải giá thức ăn 

chăn nuôi hiện quá cao.  

Ông Phạm Đức Bình, Tổng Giám đốc 

Công ty CP Thanh Bình (Đồng Nai), 

chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, cho 

biết dù hiện nay có một số nguyên liệu 

giảm giá nhưng giá thức ăn thành phẩm 

chưa thể giảm theo do nguồn nguyên 

liệu đã mua dự trữ trước đó với giá cao, 

chưa kể tỉ giá USD tăng cũng kéo theo 

giá thành tăng nên khó có thể giảm giá 

được.  

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên 

môn, nguyên nhân lượng thức ăn chăn 

nuôi tồn đọng nhiều là do suốt một thời 

gian dài các DN sản xuất cùng nhau đẩy 

giá tăng liên tục, nhất là khi giá nguyên 

liệu thế giới tăng.  

Từ năm 2009, khi giá thế giới giảm mạnh 

trở lại, họ không chịu giảm theo. Tình 

trạng này kéo dài khá lâu và lặp đi lặp lại 

nhiều lần nên dẫn đến hậu quả là người 

chăn nuôi không còn thiết tha chăn 

nuôivà tình trạng bỏ ao, bỏ chuồng ngày 

càng nhiều khiến mức tiêu thụ thức ăn 

chăn nuôi sản xuất công nghiệp không 

còn tăng trưởng mạnh.  

Ông Đàm Văn Hoạt, Giám đốc tiếp thị 

Công ty Amasco, cũng thừa nhận do giá 

thức ăn chăn nuôi tăng cao nên người 

chăn nuôi hạn chế mua thức ăn chế biến 

từ các nhà máy mà chuyển sang tự mua 

nguyên liệu về trộn nên thức ăn sản xuất 

công nghiệp không bán được.  

Báo cáo từ Bộ Công Thương cho thấy 

giá nguyên liệu trên thế giới những tháng 

gần đây giảm đáng kể so với đầu năm 

do thời tiết thuận lợi nên nguồn cung dồi 

dào. Chẳng hạn, giá khô dầu đậu tương 

đã giảm đến 34 USD/tấn, còn 330 

USD/tấn so với cách nay 2 tháng (so với 

đầu năm giảm đến 70 USD/tấn).  

Hiện nay đang là cơ hội để các DN giảm 

giá thức ăn chăn nuôi do giá nguyên liệu 

thế giới đã giảm khá mạnh như đậu nành 

từ 10.500 đồng/kg nay giảm còn 8.700 

đồng/kg, hoặc lúa mì, bắp giảm 700 

đồng/kg còn 4.800 đồng/kg... Tuy nhiên, 

nhiều DN chưa giảm giá. “Có lẽ họ lo 

ngại giảm giá cũng chưa chắc bán chạy 

nên vẫn gắng neo thêm một thời gian 

nữa”- một DN chuyên cung cấp nguyên 

liệu nhận xét.  

Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức 

ăn chăn nuôi Việt Nam, cho biết ông 

cũng đã nhiều lần cảnh báo các nhà máy 

không được tăng giá bán quá mức mà 

phải có mức giá hợp lý, nhưng DN sản 

xuất vẫn mạnh ai nấy làm theo ý mình... 
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Giá mua thóc tạm 
trữ lên, nông dân 
lãi 10 triệu đồng/ha
 
Trong những ngày qua, khi có chủ trương 

của Chính phủ cho phép doanh nghiệp tiếp 

tục mua tạm trữ thóc với giá có lợi cho 

người sản xuất, ngay lập tức, giá thóc trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã tăng hơn 1.000/kg 

so với nhiều tháng trước. Hiện giá thóc 

thương phẩm đạt chất lượng tốt, thương lái 

mua với giá 4.400 - 4.500 đồng/kg, lúa 

thường chỉ làm gạo xuất khẩu với 25% tấm 

cũng có giá từ 3.800 - 4.000 đồng/kg. 

 

Công ty Lương thực Bạc Liêu có sức chứa 

của hệ thống kho tuy chưa lớn, nhưng cũng 

đã cố gắng tăng cường khâu bán hàng nội 

địa để giảm mức tồn kho, tăng sản lượng 

gạo dự trữ mới. Hiện, Công ty vẫn tiếp tục 

mua gạo dự trữ với mức giá quy thóc không 

dưới 4.500 đồng/kg được thông báo, niêm 

yết công khai tại nơi thu mua. Trong tháng 7, 

Công ty mua được hơn năm nghìn tấn gạo 

dự trữ, tương đương hơn 33 nghìn tấn lúa. 

 

Vụ lúa hè thu năm 2010, tỉnh Bạc Liêu gieo 

cấy được hơn 55 nghìn ha, hiện đã thu 

hoạch được gần 6 nghìn ha, năng suất bình 

quân đạt 4,4 tấn/ha. Với mức giá thóc hiện 

nay, nông dân có lãi hơn 10 triệu đồng/ha. 

(Kinh tế đô thị) 

Tỉnh Kiên Giang thí 
điểm xuất khẩu mặt 
hàng cá nóc 
 
Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu thị trường 

xuất khẩu mặt hàng cá nóc, đầu tháng 8, tỉnh 

Kiên Giang chính thức triển khai thí điểm mở 

rộng và nâng cao việc khai thác, thu mua, 

chế biến và xuất khẩu cá nóc đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã 

cho phép hai tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang 

thực hiện chủ trương trên. 

Đối tác duy nhất được cho phép nhập cá nóc 

xuất khẩu là Công ty Poseidon của Hàn 

Quốc. Công ty Poseidon có trách nhiệm tập 

huấn kỹ thuật phân biệt cá nóc được phép 

xuất khẩu cho ngư dân, doanh nghiệp thu 

mua, bảo quản và doanh nghiệp chế biến 

xuất khẩu. 

Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên 

Giang cho biết, chất độc trong cá nóc xuất 

khẩu sẽ được trích xuất để phục vụ cho việc 

sản xuất thuốc cai nghiện ma túy. 

Các phế phẩm khác từ cá nóc do địa 

phương liên hệ trực tiếp với Viện Khoa học 

hình sự - Bộ Công an tận dụng nghiên cứu 

khoa học. Để được đánh bắt, thu mua, bảo 

quản, chế biến và xuất khẩu cá nóc, các tàu 

đánh cá, doanh nghiệp phải đăng kí tham gia 

đề án thí điểm và được cơ quan chức năng 

cho phép. (TTXVN) 
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