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Doanh nghiệp tư nhân 
được vay lại vốn ODA 
Nghị định 78/2010 về cho vay lại nguồn vốn 

vay nước ngoài của Chính phủ quy định 

doanh nghiệp tư nhân được vay vốn ODA 

theo hình thức cho vay lại. 

 

 
Các dự án doanh nghiệp tư nhân được vay 

lại vốn ODA phải là những dự án ưu tiên sử 

dụng vốn ODA. Cụ thể là các chương trình, 

dự án thuộc các lĩnh vực: Phát triển nông 

nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, 

thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản) kết hợp xóa 

đói giảm nghèo; xây dựng hạ tầng kinh tế 

đồng bộ theo hướng hiện đại; xây dựng kết 

cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, 

dân số và phát triển và một số lĩnh vực 

khác); bảo vệ môi trường và các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên... Ngoài ra, các dự án 

này phải có báo cáo nghiên cứu khả thi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và có phương 

án tài chính đáp ứng các điều kiện cho vay 

lại. 

Theo PLTPHCM 

Xây dựng trang tin cảnh 
báo các vụ kiện phá giá 
Với sự hỗ trợ của chương trình Hỗ trợ cạnh 

tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam 

(GCF, của Đan Mạch), Cục Quản lý cạnh 

tranh (Bộ Công thương) vừa xây dựng xong 

trang thông tin cảnh báo sớm về chống bán 

phá giá hàng hóa. 

Trang thông tin này (www.canhbaosom.vn 

hoặc www.earlywarning.vn) sẽ cung cấp cho 

doanh nghiệp các thông tin về tình hình xuất 

khẩu, diễn biến các vụ kiện chống bán phá 

giá. 

Trang thông tin cũng tổng hợp các vụ kiện, 

phân tích dữ liệu và đưa ra cảnh báo ba bậc 

gồm không có nguy cơ bị kiện, nguy cơ bị 

kiện thấp và nguy cơ bị kiện cao, tương ứng 

cho từng thị trường (châu Âu, Hoa Kỳ). 

Theo Báo Pháp luật 

Thả cá mập con về biển 
Hôm qua tại vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), 

Công ty CP Vinpearl đã tổ chức thả 25 con 

cá mập mèo (Chiloscyllium punctatum) từ 1-

3 tháng tuổi về với môi trường tự nhiên. 

Đây là loại cá hiền, không tấn công người, 

nằm trong Sách đỏ thế giới, mức độ đe dọa 

tuyệt chủng cao. Được biết, thủy cung 

Vinpearl (thuộc khu vui chơi giải trí Vinpearl 

Land) đang nuôi 6 con cá mập mèo bố mẹ, 

mỗi năm sinh sản từ 30-40 trứng và cho ấp 

nhân tạo thành công sau hơn 2 tháng ở 

nhiệt độ 26 độ C. Kích thước cá mới nở 

khoảng 15 cm. 
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Năm 2010 lạm phát có thể 

giữ ở mức một con số 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau khi tăng mạnh 

vào những tháng đầu năm đã dần lấy lại sự 

ổn định và bắt đầu giảm từ tháng 5 trở lại 

đây. 

Cụ thể, CPI tháng 5 tăng 0,27% so với tháng 

4, tháng 6 tăng 0,22% so với tháng 5 và 

tháng 7 tăng 0,06% so với tháng 6, trong đó, 

CPI tháng 7 có mức tăng thấp nhất kể từ 

đầu năm đến nay và cũng là mức tăng thấp 

nhất so với cùng kỳ từ năm 2004 trở lại đây. 

Với kết quả này, các chuyên gia kinh tế cho 

rằng, năm 2010 có thể giữ lạm phát ở mức 

một con số. 

Với diễn biến CPI có xu hướng ổn định trong 

bốn tháng liên tiếp, nhiều chuyên gia kinh tế 

nhận định mặt bằng giá tiêu dùng đang khá 

ổn định và xu hướng ổn định sẽ tiếp tục 

được duy trì trong một vài tháng tới. 

"Chính sách kinh tế vĩ mô phát huy tác dụng 

cộng với việc tăng cường quản lý giá cả thì 

lạm phát cả năm 2010 có thể giữ được ở 

mức một con số," Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, Viện 

Khoa học thị trường giá cả (Bộ Tài chính) 

nhận xét. 

Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Tổ 

điều hành thị trường trong nước, giá cả đã 

giữ được xu hướng ổn định do các biện 

pháp kiềm chế lạm phát, tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường, các chương trình 

bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố 

lớn được triển khai và bước đầu phát huy 

tác dụng. 

Phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ 

thường kỳ tháng 7 mới đây, Phó Thủ tướng 

Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng 

định trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa 

phương đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu 

quả Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 

về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát 

và các nghị quyết khác của Chính phủ, nhờ 

đó đã đạt được những kết quả tích cực trong 

việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm 

chế lạm phát. 

Mặc dù vậy, bảy tháng đầu năm, CPI đã 

tăng 4,84%, trong đó nhóm nhà ở và vật liệu 

xây dựng tăng cao nhất (tăng 8,57%) do các 

tháng đầu năm các mặt hàng lớn thuộc 

nhóm này tăng như thép xây dựng, điện, 

nước, gas, giá thuê nhà...; tiếp đến là nhóm 

hàng hóa và dịch vụ khác tăng 7,98% do tác 

động của việc tăng lương và nhóm thực 

phẩm cũng tăng khá cao (tăng 7,56%) do tác 

động của dịch bệnh và Tết Nguyên đán. 

Các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo theo 

quy luật, giá cả thường có xu hướng tăng 

mạnh về cuối năm. Trong những tháng cuối  
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 năm, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, 

thách thức như giá cả trên thị trường thế giới 

tăng gây áp lực đến mặt bằng giá cả trong 

nước, lãi suất tín dụng cao vẫn là những khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là sản 

xuất công nghiệp; thiên tai, dịch bệnh vẫn có 

nguy cơ lây lan và diễn biến khá phức tạp...  

Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, 

ngay trong tháng 8 này, giá một số mặt hàng 

thiết yếu đã bắt đầu có xu hướng tăng do tác 

động của giá thế giới, do tính mùa vụ cũng 

như ảnh hưởng của mùa mưa bão. 

Vì vậy, trong các tháng cuối năm 2010, 

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa 

phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 

các biện pháp kiềm chế lạm phát, giảm dần 

tốc độ tăng giá, trong đó chú trọng làm tốt 

kiểm soát giá, không để tình trạng đầu cơ, 

tăng giá bất hợp lý; kiểm soát chặt chẽ lãi 

suất huy động, lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại 

tệ...  

Để thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI cả năm 

ở mức từ 7-8%, Phó Thủ tướng Thường 

trực Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết thời 

gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tăng cường 

kiểm soát tốt hơn giá các mặt hàng trọng 

yếu như giá thuốc chữa bệnh, giá sữa, ổn 

định giá than cho điện, điều chỉnh giá xăng 

dầu sẽ nhịp nhàng hơn... (Vneconomy) 

Vận động doanh nghiệp kiểm 
soát vệ sinh thực phẩm 
 
(NLĐ)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh Bình Dương vừa triển khai kế hoạch vận 

động các doanh nghiệp và người sử dụng 

lao động có tổ chức bếp ăn tập thể ký cam 

kết kiểm soát vệ sinh thực phẩm, ngăn ngừa 

ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

Đây được xem là một cách làm mới trong 

việc bảo đảm an toàn thực phẩm, vì lâu nay 

hầu hết doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể 

thường hợp đồng với các cơ sở cung cấp 

suất ăn ở bên ngoài, khi xảy ra ngộ độc thực 

phẩm thì hầu như doanh nghiệp không có 

trách nhiệm gì. 

Tại địa bàn tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu 

năm 2010 đã có 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập 

thể với hơn 100 người mắc. 

 

Nhiều cơ sở chế biến điều 
thiếu vốn 
 
TT - Theo Hiệp hội Điều VN (Vinacas), do 

thiếu vốn mua điều nguyên liệu chế biến nên 

trên 200 cơ sở chế biến điều cả nước, với 

khoảng 150.000 lao động sẽ có nguy cơ 

thiếu việc làm. 

Vinacas cho biết công suất chế biến điều thô 

của các nhà máy trong nước hiện ở mức 

700.000 tấn/năm nhưng sản lượng điều thô 

nội địa hằng năm chỉ khoảng 350.000 tấn. 

Do đó, nhiều cơ sở chế biến rất cần vốn để 

mua hết 50.000 tấn điều thô còn tồn trong 

dân và nhập khẩu thêm 300.000 tấn. 
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 Đà Nẵng khánh thành trung tâm cảnh báo lụt bão 
Ngày 9/8, Ủy ban Nhân 

dân thành phố Đà Nẵng 

và Bộ Tư lệnh Thái Bình 

Dương Hoa Kỳ (The U.S. 

Pacific Command) tổ 

chức khánh thành 

Trung tâm cảnh báo 
sớm và quản lý lụt bão. 

Công trình do Bộ Tư lệnh 

Thái Bình Dương Hoa Kỳ 

tài trợ. 

Trung tâm cảnh báo sớm 

và quản lý lụt bão được 

xây dựng trên diện tích 

hơn 1.000m2, trong đó 

khu nhà làm việc ba tầng 

có diện tích hơn 260m2, 

với tổng nguồn vốn đầu tư 

hơn 450.000 USD. 

Thời gian tới, phía Hoa Kỳ 

sẽ tiếp tục hỗ trợ các 

trang thiết bị cảnh báo 

sớm và quản lý lụt bão, 

thuộc dự án hỗ trợ phòng 

chống lụt bão cho bảy tỉnh 

miền Trung, đảm bảo cho 

trung tâm hoạt động trước 

mùa mưa bão năm 

nay.Phó Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân thành phố Đà 

Nẵng Phùng Tấn Viết cho 

biết Đà Nẵng là địa 

phương thường xuyên  

 

chịu ảnh hưởng của thiên tai, với những trận bão lớn, lũ lụt 

kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân 

thành phố. 

Dự báo, thời gian tới sẽ còn diễn ra nhiều trận bão lớn, lũ lụt 

với cường độ ngày càng cao và diễn biến phức tạp. Vì vậy, 

Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp thành phố Đà 

Nẵng chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, giảm thiểu 

thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần. 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Michalak chia sẻ đây 

là dự án nhân đạo thứ ba mà Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương 

Hoa Kỳ hỗ trợ tại Đà Nẵng.  

Việc khánh thành Trung tâm cảnh báo sớm và quản lý lụt bão 

sẽ giúp Đà Nẵng nâng cao khả năng dự báo và ứng phó với 

lụt bão, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây 

ra./. (Tuổi trẻ) 
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Vì sao giá sữa nhập khẩu tăng ? 

 

Giá sữa vẫn tiếp tục tăng… 

ND - Từ tháng 2-2009 đến nay, mặc dù 

người tiêu dùng liên tục phản ứng trước tình 

trạng giá các mặt hàng sữa nhập khẩu tăng 

quá cao (tăng sáu lần), song các cơ quan 

chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu 

quả... 

Sức tiêu thụ tăng 

Năm 1990, mức tiêu thụ sữa của nước ta 

mới đạt 0,5 kg/người nhưng đến năm 2007 

đã tăng lên 7 kg/người. Hiện nay, sữa tươi 

trong nước mới chỉ đáp ứng 25% nhu cầu 

người tiêu dùng. Chiến lược phát triển chăn 

nuôi đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu tăng đàn 

bò sữa lên 200 nghìn con vào năm 2010. 

Sản lượng sữa 377 nghìn tấn. Vì vậy, thị 

trường tiêu thụ các mặt hàng sữa và các sản 

phẩm từ sữa của Việt Nam với sức mua của 

gần 86 triệu dân đang có sức thu hút và là 

điểm đến của các tập đoàn sữa lớn trên  thế 

giới. Ðể làm ăn lâu dài ở Việt Nam, một số 

hãng sữa, tập đoàn nước ngoài liên tục 

tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện 

truyền thông về các mặt hàng sữa bột, sữa 

nước, sữa đặc có thể thay thế sữa mẹ, các 

bé mới đẻ uống vào sẽ thông minh, lớn   

nhanh. Ngoài chi phí quảng cáo, các hãng 

sữa cũng tranh thủ khuyến mãi, tăng tỷ lệ 

phần trăm cho các bệnh viện, trường học, 

tạo nên hiệu ứng "thương hiệu quý tộc" 

trong tâm lý tiêu dùng của các bậc phụ 

huynh học sinh và người tiêu dùng. Cũng 

theo Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO), chỉ có 10% số trẻ em Việt Nam 

được bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng 

đầu và các bà mẹ Việt Nam đã lãng phí 270 

triệu USD/năm do nuôi con bằng sữa bột 

trong khi nuôi bằng sữa mẹ giàu chất kháng 

thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan 

rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, tim 

mạch... 

Ðại diện các phòng tiếp thị, kinh doanh, đối 

ngoại của các hãng sữa nước ngoài đều cho 

biết, sức tiêu thụ sữa và các mặt hàng sữa 

của hai thành phố là Hà Nội và TP Hồ Chí 

Minh khá lớn, chiếm 80% lượng sữa cả 

nước. Mặt khác do giá sữa khá đắt, một kg 

sữa tiệt trùng bằng giá ba kg gạo, cho nên 

bà con ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa không 

dám uống sữa. Ngoài ra, do tâm lý người 

tiêu dùng ưa chuộng hàng ngoại cho nên 

các hãng nhập khẩu sữa đã tạo nhiều chiêu 

phân tích về tác dụng, hiệu quả của từng loại 

sản phẩm sữa ngoại, tung ra vào những thời 

điểm thích hợp khiến người tiêu dùng, các 

bà nội trợ, phụ huynh... không khiếu nại về 

giá cả tăng quá cao. 

Giá sữa tăng liên tục 

Từ tháng 2-2009 đến tháng 7-2010 giá sữa 

nhập ngoại  đã tăng sáu lần. Các cơ quan 

quản lý thị trường, ngành công thương, Bộ  
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 Tài chính đã đưa ra một số 

quyết định, thông tư nhằm 

quản lý giá song việc bình ổn 

giá sữa vẫn chưa đạt kết quả 

như ý muốn. Ðầu tháng 8, ở 

thị trường TP Hồ Chí Minh 

giá nhiều mặt hàng sữa bột, 

sữa nước, sữa đặc lại tiếp 

tục tăng giá. Ðiển hình như 

hãng XO (Hàn Quốc) tăng 

2,5% các loại sữa bột và sắp 

tới Abbot cũng thông báo 

tăng giá 7%. Trước đó, ngày 

19-7, Dumex điều chỉnh giá 

cho 17 loại sữa bột với mức 

tăng 10% (30 nghìn 

đồng/hộp). Bên cạnh đó, 

Công ty Friesland 

Campinavietnam cũng tăng 

giá một số sản phẩm sữa 

nước, sữa đặc từ 5 đến 7% 

như sữa nước từ 4.500 

đồng/hộp lên 4.750 

đồng/hộp. Sữa đặc Trường 

Sinh từ 11.500 đồng lên 

12.000 đồng/hộp... Giải thích 

cho lý do tăng giá, đại diện 

các hãng sữa nhập ngoại 

cho rằng, do giá nguyên liệu 

nhập khẩu tăng, chi phí các 

loại... tăng, tỷ giá hối đoái 

tăng cho nên buộc phải tăng 

giá các sản phẩm sữa. 

Tuy nhiên, theo Bộ Công 

thương Việt Nam và Bộ  

Nông nghiệp Hoa Kỳ (thống 

kê về giá sữa nguyên liệu từ 

tuần 1-2010 đến tuần 29-7-

2010) trên thị trường thế 

giới, giá nguyên liệu sữa 

xuất khẩu đã giảm trung bình 

vài trăm USD/tấn sau khi vọt 

tăng vào tháng 5. Cụ thể, giá 

sữa bột gầy trên thị trường 

châu Âu và châu Ðại Dương 

(những thị trường nhập khẩu 

chính của Việt Nam) đã giảm 

từ 3.200 đến 3.800 USD/tấn 

(tháng 5-2010) xuống 2.950-

3.300 USD/tấn. Sữa bột 

nguyên kem từ 4.150 còn 

3.200-3.600 USD/tấn (tháng 

7-2010). Nhưng ở thị trường 

Việt Nam, từ giữa tháng 7 

đến nay, các hãng sữa ngoại 

lại  tăng  giá đợt thứ sáu. Về 

tỷ giá, Cục Quản lý cạnh 

tranh Bộ Công thương cho 

biết, tỷ giá VNÐ/USD năm 

2010 có tăng (2,2%) là 

không cao và đã nằm trong 

kế hoạch kinh doanh từ đầu 

năm của doanh nghiệp. 

Ðáng chú ý là thuế nhập 

khẩu sữa của Việt Nam đang 

ở mức rất thấp so với khu 

vực, trong đó thuế nhập 

khẩu sữa bột nguyên kem 

hoặc tách kem đã giảm từ 

20% xuống 5% vào tháng 9-

2009. Thế nhưng, giá các  

sản phẩm sữa, sữa bột 

nguyên liệu và nguyên hộp 

nhập khẩu trên thị trường lại 

tăng hơn sữa ở các nước 

khu vực (giá cao hơn Thái-

lan từ 20 đến 60%, có loại 

tăng 100%) là điều không thể 

chấp nhận. 

Trong khi đó, từ đầu năm 

đến nay, Công ty CP Sữa 

Việt Nam (Vinamilk) cũng 

kinh doanh nhiều mặt hàng 

cùng loại với các hãng sữa 

ngoại vẫn giữ giá ổn định 

(trừ một lần điều chỉnh giá 

vào dịp Tết 2010). Ðồng thời, 

nhằm ổn định giá sữa, 

Vinamilk liên tục khuyến mãi 

hơn 200 mặt hàng sữa vào 

các siêu thị, đại lý, cửa hàng 

với giá giảm từ 5 đến 10% 

(tùy từng loại hàng). 

Giải pháp bình ổn giá sữa 
Theo các doanh nghiệp trên 

địa bàn TP Hồ Chí Minh, việc 

Cục Quản lý cạnh tranh Bộ 

Công thương quyết định điều 

tra, xử phạt 19 doanh nghiệp 

kinh doanh bảo hiểm về 

hành vi thỏa thuận tăng giá 

phí bảo hiểm xe cơ giới cần 

áp dụng với mặt hàng sữa 

khi giá sữa tăng  lần thứ sáu 

trong vòng hơn một năm. 

Việc xử lý với giá sữa bằng 

biện pháp hành chính như  
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hiện nay chưa có hiệu quả. 

Hơn nữa, Thông tư mới về 

quản lý giá sữa, đang chờ 

đợi phê duyệt thì Thông tư 

104 về quản lý giá một số 

mặt hàng, trong đó có sữa, 

đang bị các doanh nghiệp 

sữa ngoại vô hiệu hóa 

bằng "chiêu" kéo dài thời 

gian giữa các lần tăng giá 

(hơn 15 ngày) và giảm tỷ lệ 

tăng (dưới 20%) nhưng 

tăng làm nhiều lần trong 

năm. Doanh nghiệp dưới 

50% vốn chủ sở hữu Nhà 

nước không cần đăng ký, 

kê khai giá. 

Vậy thì tại sao các cơ quan 

chức năng không sử dụng 

Luật Cạnh tranh (ra đời 

năm 2004) vừa có giá trị 

pháp lý, chế tài lại phù hợp 

thông lệ quốc tế. Cụ thể 

như Luật cấm các hành vi 

lạm dụng vị trí thống lĩnh 

thị trường như áp đặt giá 

bán, thỏa thuận tăng giá 

bán, ấn định giá bán tối 

thiểu... gây thiệt hại cho 

người tiêu dùng. Luật cũng 

cấm các hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh 

như quảng cáo đưa thông 

tin gian dối hoặc gây nhầm 

lẫn cho khách hàng. Vấn 

đề cần làm ngay hiện nay  

Cần có chính sách quản lý thị trường sữa hợp lý 

là phải có nghiên cứu toàn diện về thị trường sữa từ cấu trúc 

thị trường, cách thức phân phối, cơ cấu giá thành, lợi nhuận 

để xử lý bằng luật. Thí dụ, khi xử lý doanh nghiệp lạm dụng vị 

thế thống lĩnh thị trường cần phải chứng minh một doanh 

nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, tỷ lệ này từ 50% đối với 

hai doanh nghiệp; 65% với ba DN; 75% đối với bốn DN. Như 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội Nguyễn Ðăng Vang nêu rõ: "Nên có điều tra cụ 

thể về cơ cấu giá thành làm nên sản phẩm, so sánh giá bán, 

lợi nhuận cũng như có sự liên kết tăng giá, làm giá các mặt 

hàng sữa nhập khẩu đồng thời có những biện pháp hỗ trợ, 

khuyến khích, phát triển thị trường sữa nội. Tạo điều kiện để 

doanh nghiệp trong nước làm ra nhiều mặt hàng sữa đa dạng, 

phong phú, chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi. 

Chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

cần được đẩy mạnh, cụ thể hơn giúp người tiêu dùng trong 

nước có ý thức ủng hộ và tiêu dùng hàng Việt Nam. (ND) 
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Nhà bán lẻ ngoại quan tâm tới thị trường Việt Nam 
(PL)- “Sau ba năm gia nhập WTO, bộ mặt 

ngành phân phối bán lẻ trong nước đã biến 

đổi rất nhiều theo hướng văn minh, hiện đại. 

 

Đối với hệ thống kinh doanh truyền thống, 

nhỏ lẻ cũng đã bắt đầu cảm nhận sự thua 

thiệt và buộc phải thay đổi cách kinh doanh. 

Đặc biệt là sự quan tâm, xuất hiện đáng kể 

của các nhà bán lẻ nước ngoài như 

Parkson, Big C, Metro Cash & Cary, KFC...” 

- ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, đã 

cho biết tại hội thảo “Tác động của mở cửa 

thị trường đến mạng lưới phân phối hàng 

hóa thời kỳ hậu gia nhập WTO” được tổ 

chức tại Đà Nẵng ngày 5-8. Cũng theo ông 

Thành, mức độ cung ứng phân phối bán lẻ 

ngày một gia tăng. Cụ thể, năm 2007 có 200 

siêu thị, 30 trung tâm thương mại và 1.000 

cửa hàng tiện ích tại TP.HCM, Hà Nội và 30 

tỉnh. Đến năm 2008-2009, số lượng siêu thị 

và trung tâm thương mại đã tăng gấp đôi. 

Dự kiến đến năm 2013 sẽ còn tiếp tục tăng 

mạnh. Các nhà bán lẻ trong lẫn ngoài nước 

đều nỗ lực để mở rộng mạng lưới cung ứng. 

Ví như Saigon Co.op đặt mục tiêu mỗi năm 

mở mới 10 đến 12 Co.op mart. 

Tuy nhiên, theo ông Trương Quang Hoài 
Nam - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, 
các quy định của Việt Nam về phân phối vẫn 
chưa đủ mạnh và còn chồng chéo, các văn 
bản pháp luật thay đổi nhiều và thay đổi đột 
ngột, như chính sách thuế, còn gây nhiều 
khó khăn cho các nhà phân phối. 

Theo Pháp luật 

Xuất khẩu nhân hạt 
điều đạt kim ngạch 
hơn 528 triệu USD 
 
 
Thị trường xuất nhập khẩu hạt điều những 

tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, các doanh 

nghiệp trong nước đang đẩy mạnh thu mua 

phục vụ cho xuất khẩu nhưng tháng cuối 

năm. 

Hiệp hội Ðiều Việt Nam cho biết, trong 7 

tháng đầu năm, các doanh nghiệp chế biến 

xuất khẩu hạt điều trong nước đã mua 417 

tấn hạt điều nguyên liệu (mua trong nước 

300.000 tấn và nhập khẩu 117.000 tấn), chế 

biến và xuất khẩu hơn 98.000 tấn nhân điều, 

đạt kim ngạch hơn 528 triệu USD. Ðể bảo 

đảm việc làm cho 150.000 lao động đến niên 

vụ điều 2010 - 2011, các cơ sở, doanh 

nghiệp đề nghị các ngân hàng cho vay 1.100 

tỷ đồng và 300 triệu USD nhằm mua hết 

50.000 tấn điều tồn đọng trong dân./. 

Theo Báo Nhân dân 
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Cảnh báo doanh nghiệp nhập khẩu đường Thái Lan 
 
Gần đây doanh nghiệp Việt 

Nam ký hợp đồng nhập khẩu 

đường với đối tác Thái Lan, 

trong quá trình thực hiện hợp 

đồng Thương vụ Việt Nam 

đã phát hiện bộ hồ sơ giả. 

Thương vụ Việt Nam tại Thái 

Lan cảnh báo các doanh 

nghiệp trong nước có nhu 

cầu nhập khẩu đường tại 

Thái Lan không nên giao 

dịch mua đường với doanh 

nghiệp không có giấy phép 

xuất khẩu đường tại Thái 

Lan. 

Cần cảnh giác trong việc 

giao dịch tìm đối tác xuất 

khẩu đường qua mạng; 

Doanh nghiệp nào có nhu 

cầu nhập khẩu đường từ 

Thái Lan, nên trao đổi, phối 

hợp với Thương vụ Việt 

Nam tại Thái Lan để hỗ trợ 

tìm nhà xuất khẩu và cập 

nhật chính sách về xuất khẩu 

đường của Thái Lan. 

Theo Thương vụ tại Thái 

Lan, gần đây một số Công ty 

của Việt Nam có hạn ngạch 

nhập khẩu đường đã liên hệ 

trực tiếp với một số doanh 

nghiệp nước ngoài tại Thái 

Lan, ký hợp đồng nhập khẩu 

đường. 
 

Trong quá trình thực hiện 

hợp đồng Thương vụ đã 

phát hiện bộ hồ sơ giả và đã 

kịp thời phối hợp điều tra với 

các cơ quan hữu quan của 

phía Thái Lan và đã có công 

văn trả lời cảnh báo doanh 

nghiệp kịp thời ngăn chặn 

tổn thất đáng tiếc xảy ra. 

Thương vụ tại Thái Lan cho 

biết, Thái Lan có chính sách 

quản lý xuất khẩu đường  rất 

cụ thể và công khai. Hàng 

năm, khoảng tháng 10, tháng 

11 là Bộ Thương mại Thái 

Lan công bố kế hoạch và số 

lượng đường xuất khẩu cho 

cả năm sau. Giấy phép 

(quota) xuất khẩu đường 

được cấp cho các nhà máy 

sản xuất và một số doanh 

nghiệp xuất khẩu đường của 

Thái Lan… 

Cụ thể, Thái Lan đã đưa ra 

các chính sách và thông tin 

về mặt hàng đường năm 

2010 như sau: Sản lượng 

đường sản xuất năm 2009-

2010: 6,92 triệu tấn. 

Thái Lan quản lý việc tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu 

đường thông qua hạn ngạch 

A, B, C.  

Hạn ngạch A: là số lượng 

đường được quy định dành 

cho tiêu thụ trong nước.  

Hạn ngạch B: là hạn ngạch 

dành cho xuất khẩu ấn định 

là 0,8 triệu tấn hàng năm 

được phân bổ cho công ty 

Thai Cane cooperation (công 

ty liên doanh giữa nhà nước 

và tư nhân 50/50) để xuất 

khẩu. Hạn ngạch B - 0,8 triệu 

tấn của năm 2010 này đã 

được xuất khẩu hết. 

Hạn ngạch C: là hạn ngạch 

dành cho các nhà sản xuất 

mía đường xuất khẩu trực 

tiếp. Năm 2010, số lượng 

đường dành cho các nhà 

máy này là 3,92 triệu tấn. 

Theo Giám đốc văn phòng 

mía đường Thái Lan, do nhu 

cầu đường năm 2010 ở mức 

cao nên khối lượng còn lại 

trong hạn ngạch có thể xuất 

khẩu là không nhiều. Văn 

phòng mía đường có bố trí 

các cán bộ làm việc tại cảng, 

những điểm xuất khẩu 

đường để thống kê và kiểm 

tra việc xuất khẩu đường 

phù hợp với hạn ngạch được 

giao.  Lê Thuỷ (VOV) 
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Coffee Bean & Tea Leaf chê cà phê Việt Nam 

The Coffee Bean & Tea Leaf đang mua cà 

phê nhân từ hơn 16 quốc gia để chế biến 

thành các sản phẩm đồ uống cà phê được 

bán tại chuỗi cửa hàng này khắp thế giới, 

trong đó có 4 cửa hàng tại Việt Nam.
Điều hơi ngạc nhiên là trong danh sách các 

quốc gia này chưa có Việt Nam. 

Ông Jay Isais, Giám đốc cao cấp phụ trách cà 

phê và sản xuất của The Coffee Bean & Tea 

Leaf toàn cầu đã cho biết lý do tại sao chuỗi 

cửa hàng cà phê lớn này chưa chọn mua cà 

phê Việt Nam trước khi ông rời Việt Nam 

ngày 4/8 sau khi kết thúc chuyến công tác tại 

thị trường này. 

Ông có thể đánh giá chất lượng cà phê nhân 

của Việt Nam hiện nay và tiêu chuẩn để The 

Coffee Bean & Tea Leaf chọn mua?

Khi đánh giá chất lượng cà phê, chúng tôi 

xem xét hai yếu tố chính. Quan trọng nhất là 

chất lượng và vị của cà phê được chúng tôi 

kiểm tra và đánh giá thông qua các mẫu thử, 

không phân biệt mẫu cà phê được trồng từ 

Việt Nam, Colombia hay châu Phi. Chúng tôi 

tiến hành theo quy trình rang và xay cà phê 

nhân, pha rồi nếm để cho điểm. Khi một mẫu 

cà phê đạt một thang điểm khiến chúng tôi  

quan tâm thì chúng tôi sẽ tìm hiểu nguồn 

gốc, giá cả và nguồn cung. 

Yếu tố thứ hai liên quan đến tính độc đáo 

của sản phẩm khi so sánh với sản phẩm từ 

các thị trường khác. Chúng tôi cũng quan 

tâm đến cách quản lý đồn điền cà phê, xem 

các chủ đồn điền có thể hiện trách nhiệm 

với môi trường và với nhân công cũng như 

tâm huyết của họ trong việc trồng và phát 

triển cây cà phê. Việt Nam có những nông 

dân đam mê ngành cà phê và điều mà 

chúng tôi mong chờ ở thị trường này là chất 

lượng cà phê được nâng cao đến mức đạt 

tiêu chuẩn của chúng tôi.

Chắc rằng ông đã uống thử cà phê của Việt 

Nam. Vậy, ông cho chất lượng cà phê của 

Việt Nam được bao nhiêu điểm? 

Cà phê được xem là đạt tiêu chuẩn khi 

được tối thiểu 80 điểm trên thang điểm 100 

mà chúng tôi áp dụng để đánh giá các mẫu 

cà phê. Tôi có thể nói rằng điểm cho cà phê 

Việt Nam hiện ở mức 70, gần đạt mức tối 

thiểu của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã nhìn 

thấy nhiều tiến triển trong việc nâng cao 

chất lượng cà phê của Việt Nam từ mức 60 

điểm lên mức 70 điểm. Tôi cho rằng trong 

một vài năm tới cà phê Việt Nam có thể đạt 

mức 80 và có tiềm năng đạt 85 và thậm chí 

90 điểm. 

Tuy nhiên, tôi muốn đề cập đến một trong 

các vấn đề của ngành cà phê hiện nay là 

nông dân vẫn còn hái nhiều trái cà phê 

xanh, chứ không đợi khi tất cả đề đã chín, 

và điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng 

cà phê. 
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 Theo ông, làm thế nào để 

nông dân ngừng hái cà phê 

xanh và phải chăng Chính phủ 

cần có chương trình khuyến 

khích họ góp phần vào việc 

nâng cao chất lượng cà phê 

Việt Nam? 

Mỗi nước có điều kiện kinh tế 

khác nhau, nhưng nhìn chung 

nếu chất lượng cà phê được 

nâng cao thì nông dân sẽ bán 

được giá cao hơn. Thông điệp 

này cần được gửi đến những 

người trồng cà phê. Tôi biết 

những gì mà Costa Rica đang 

làm để giải quyết vấn đề này. 

Đất nước này áp dụng mức 

giá cà phê chuẩn và rồi mức 

giá này sẽ hạ thấp cho các 

bao cà phê có nhiều trái xanh 

và nâng cao hơn cho các bao 

cà phê có quả đạt chất lượng. 

Một lẽ tự nhiên, khi người 

trồng cà phê hiểu rằng họ sẽ 

bán được giá cao hơn đối với 

cà phê có chất lượng tốt hơn 

thì chắc hẳn họ sẽ tìm cách 

nâng cao chất lượng cà phê 

họ thu hoạch. 

Theo tôi, châu Á sẽ là khu vực 

sản xuất cà phê sôi động nhất 

của thế giới vì các khu vực 

khác như vùng trung châu Mỹ 

đã được khai thác hết tiềm 

năng và do vậy khó có thể mở 

rộng hơn nữa. Nhưng có ai  

 
biết hết tiềm năng của châu Á đâu, và Việt Nam là một 

phần của khu vực này. Việt Nam đã cho thế giới thấy đất 

nước này đã vươn lên như thế nào để trở thành nước xuất 

khẩu cà phê thứ hai thế giới chỉ trong một thời gian khoảng 

10 năm. Tôi nghĩ có những mô hình phát triển cà phê 

robusta và arabica mà Việt Nam có thể áp dụng… vì hiện 

nay đã có một số nước ở châu Á đã sản xuất cà phê 

arabica. 

Cơ hội nào để The Coffee Bean & Tea Leaf mua cà phê 

của Việt Nam? 

Cơ hội là rất lớn. vấn đề chỉ là thời gian để chất lượng cà 

phê Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi. Theo tôi, 

hầu hết những người trồng cà phê ở Việt Nam đã quen 

trồng cà phê robusta và việc chế biến cũng đã dễ dàng. 

Sản xuất cà phê arabica thì mất công và thời gian hơn, 

nhưng việc phát triển loại cà phê này tại Việt Nam đang 

tiến triển rất tốt trong các năm qua và có thể đạt tới mức 

tiêu chuẩn của chúng tôi trong 3 hay 4 năm tới. 

Ngay cả đối với cà phê robusta, Việt Nam vẫn có nhiều cơ 

hội để nâng cao chất lượng sản phẩm, để tăng doanh thu 

ngay chính tại thị trường nội địa… Và việc tăng chất lượng 

sản phẩm cũng đồng nghĩa với việc tăng thu nhập cho 

nông dân. 

Mộng Bình (TBKTSG) 
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