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Xuất khẩu nông sản và 

những thay đổi về dự báo

Trong khi diễn biến thời tiết bất lợi tác 

động không nhỏ đến sản xuất, những 

yếu tố thị trường thuận lợi đã thúc đẩy 

thị trường trong nước và hoạt động 

xuất khẩu nông sản.

Xuất khẩu gạo có thể đạt mức 6,1 triệu 

tấn trong năm nay.

Xuất khẩu gạo tăng cả lượng và kim 

ngạch, hồ tiêu được giá, nhưng thủy sản, 

cà phê đang đối mặt với khó khăn về 

nguyên liệu, rớt giá… Bản tin dự báo tình 

hình thị trường một số loại nông sản cập 

nhật tháng 8 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã có những điều chỉnh 

đối với một số mặt hàng quan trọng.

Xuất khẩu gạo có thể đạt 6,1 triệu tấn

Mặc dù sản xuất lúa gạo thế giới đang 

phải đối mặt với diễn biến thời tiết bất lợi, 

nhưng triển vọng thu hoạch trong năm 

nay vẫn ở mức khả quan. Theo Bộ Nông 

nghiệp Mỹ (USDA), tổng cung về lúa gạo 

thế giới niên vụ 2010/2011 có thể vẫn giữ 

mức dự báo 459,2 triệu tấn qui gạo. Khối 

lượng gạo giao dịch trong năm nay dự 

báo vẫn giữ ở mức 31,3 triệu tấn.

Trong khi đó, yếu tố bất lợi về thời tiết ở 

nhiều vùng, nhất là tiểu vùng sông Mê 

Kông, khiến một số nước lo ngại và tăng 

mức dự trữ cần thiết nhằm đảm bảo an 

ninh lương thực quốc gia. Dự báo tồn kho 

toàn cầu cuối kỳ trong năm 2010/2011 ở 

mức 97,517 triệu tấn, tăng khoảng 0,9 

triệu tấn so với 96,612 triệu tấn của tháng 

trước, chủ yếu do điều chỉnh tăng tồn kho 

tại Bangladesh, Miến Điện, Ấn Độ và 

Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở trong nước, Theo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, nếu như điều kiện 

sản xuất của vụ mùa không có những biến 

động lớn về thời tiết, sâu bệnh thì mức dự 
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báo sản lượng lúa cả năm của nước ta sẽ 

tăng hơn so với năm ngoái ở mức 39,5-

39,8 triệu tấn.

Thị trường lúa gạo trong nước đang chịu 

tác động của những yếu tố khách quan, 

chính sách lương thực của một số nước 

như Ấn Độ, Pakistan, Căm-pu-chia hay 

Nga; đặc biệt là những thông tin về việc 

các doanh nghiệp Trung Quốc mua gạo 

Việt Nam.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, sản 

lượng gạo xuất khẩu trong tháng 8-2010 

đạt 813.109 tấn, trị giá 302,215 triệu 

USD, nâng tổng khối lượng gạo xuất khẩu 

8 tháng đầu năm đạt khoảng 4.773.342 

tấn, trị giá hơn 2 tỷ USD.

Phân tích xu hướng biến động của khối 

lượng xuất khẩu gạo, áp dụng mô hình 

kinh tế lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn dự báo, khối lượng gạo 

xuất khẩu năm 2010 của Việt Nam ước 

đạt mức 6,1 triệu tấn, tăng thêm 0,2 triệu 

tấn so với mức dự báo cũng của cơ quan 

này đưa ra vào quý 2 (năm 2009 là 5,96 

triệu tấn).

Giá cà phê chưa khuyến khích sản xuất

Theo dự báo mới nhất của Tổ chức Cà 

phê quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn 

cầu niên vụ 2010/2011 vẫn sẽ đạt mức 

133-135 triệu bao, mức dự trữ đầu vụ tới 

ở các nước xuất khẩu có thể sẽ thấp hơn 

mức 20,9 triệu bao đầu niên vụ 

2009/2010, tuy nhiên, tiêu dùng cà phê 

toàn cầu có khả năng sẽ phục hồi trong 

năm nay với mức 129 triệu bao.

Giá cà phê Arabica trong tháng 7 đã đạt 

mức cao nhất trong 13 năm qua, 1.810 

USD/tấn đối với kỳ hạn giao tháng 9 và 

1.829 USD/tấn đối với kỳ hạn giao tháng 

11. Nhưng ngay sau đó, thị trường có sự 

điều chỉnh giảm tương đối mạnh trong 

các phiên giao dịch ngày 25 và 26/8 do 

các quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán ra.

Tuy nhiên, giá cà phê trên cả hai sàn đã 

nhanh chóng phục hồi trở lại trong phiên 

giao dịch ngày 27-8 do nguồn cung khan 

hiếm và những lo lắng thời tiết khô ráo sẽ 

tổn hại đến vụ mùa cà phê tiếp theo ở 

Braxin. Hiện giá cà phê Robusta đang 

đứng ở mức 1.597 USD cent/lb, giá cà 

phê Arabica đứng ở mức 179.55 USD 

cent/lb.

Theo ông Nestor Osorio, giám đốc điều 

hành Tổ chức Cà phê quốc tế, dù Braxin 

đang thu hoạch vụ mùa kỷ lục nhưng 

nguồn cung trong ngắn hạn vẫn bị hạn 

chế bởi Colombia và Trung Mỹ chưa thể 

đưa hàng ra thị trường cho đến tận tháng 

11 và tháng 12. Do đó, giá cà phê trong 

ngắn hạn sẽ được hỗ trợ ở mức cao.
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Ở trong nước, hiện tượng rụng quả non 

đối với cây cà phê Tây Nguyên, nạn sâu 

lạ tấn công lá cà phê tại Lâm Đồng có khả 

năng gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm 

trọng đến năng suất của cây cà phê. Hơn 

nữa, do giá cà phê không mấy hấp dẫn đã 

khiến người dân không có sự chăm sóc 

đúng mức, do vậy nếu không có biện 

pháp xử lý kịp thời thì chắc chắn năng 

suất cà phê năm nay sẽ bị sụt giảm đáng 

kể.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 

Việt Nam đã xuất khẩu gần 89,5 nghìn 

tấn cà phê trong tháng 7, đạt kim ngạch 

137,5 triệu USD. Tính đến hết tháng 7, 

tổng khối lượng xuất khẩu cà phê đạt gần 

750 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,06 triệu 

USD, giảm 5,8% về lượng và 10,1% về 

kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê nhân xô ngày 25 và 26-8 chỉ 

còn 27,7-27,8 nghìn đồng/kg, giảm tới 2,4 

nghìn đồng/kg so với giá ngày 24/8 và 

giảm 2,1 nghìn đồng/kg so với giá hồi đầu 

tháng 8. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước 

cũng nhanh chóng tăng trở lại và hiện 

đang đạt mức 28,2–28,3 nghìn đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cho rằng, khối lượng cà phê xuất khẩu 

năm 2010 có thể đạt con số 1,1 triệu tấn, 

tăng hơn chút ít so với dự báo trong tháng 

7 (1,065 triệu tấn), nhưng vẫn thấp hơn 

mức dự báo tại quý 2 (1,507 triệu tấn); 

kim ngạch xuất khẩu cả phê năm nay dự 

báo đạt 1,67 tỷ USD (năm 2009 là 1,18 

triệu tấn và 1,73 tỷ USD).

Xuất khẩu hồ tiêu giảm lượng tăng giá

Sản xuất hồ tiêu thế giới năm 2010 chịu 

ảnh hưởng lớn của thời tiết hạn hán và 

sâu bệnh. Mức sản lượng dự báo đều 

giảm ở các nước sản xuất chính. Sản 

lượng hồ tiêu của Ấn Độ giảm 30%; 

Braxin dự báo giảm từ 30 - 40%; 

Indonesia giảm từ 30 - 35% so với năm

ngoái.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) nhận 

định, sản lượng tiêu của Việt Nam năm 

2010 ước đạt 90 nghìn tấn, giảm 20% so 

với năm 2009 do ảnh hưởng của sâu bệnh 

và thời tiết bất lợi, đặc biệt là tình hình 

hạn hán ở khu vực Tây Nguyên.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất 

khẩu hồ tiêu của Việt Nam tính đến nửa 

đầu tháng 8-2010 đạt hơn 87 ngàn tấn với 

kim ngạch xuất khẩu đạt 286 triệu USD. 

Giá tiêu xuất khẩu vẫn đang ở mức cao, 

giá xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 

đạt 3.247 USD/tấn, tăng 38,3% so với 

cùng kỳ năm 2009. Hiện giá xuất khẩu hồ 

tiêu của Việt Nam ổn định và ở mức 

tương đối cao, giá tiêu đen ở mức 3.675 
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USD/tấn, giá tiêu trắng xuất khẩu dao 

động từ 5.250 đến 5.450 USD/tấn.

Ở trong nước, giá thu mua hồ tiêu nội địa 

của Việt Nam tăng mạnh vào cuối tháng 8 

do VND mất giá so với USD. Tại 

Tp.HCM, giá tiêu đen tăng từ 65,5 nghìn 

đồng/kg lên 75,5 nghìn đồng/kg; giá tiêu 

trắng tăng 2%. Xu hướng này dự báo sẽ 

giữ vững cho tới các tháng cuối năm vì 

nguồn cung hồ tiêu còn lại cho xuất khẩu 

trong nửa cuối năm 2010 rất hạn hẹp 

trong khi nhu cầu thế giới vẫn còn lớn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, lượng hồ tiêu xuất khẩu năm 2010 

của Việt Nam xuống mức gần 132,5 

nghìn tấn thấp hơn so với mức dự báo 

135,3 nghìn tấn của tháng trước (năm 

2009 đạt trên 134 nghìn tấn).

Thủy sản đối mặt khó khăn nguyên liệu

Sản lượng thủy sản thế giới năm 2010 

theo dự báo của FAO sẽ đạt mức 145,3 

triệu tấn, tăng 1,1% so với năm ngoái, chủ 

yếu là do sản lượng nuôi trồng tăng tới 

3,1% so với năm 2009, trong khi sản 

lượng đánh bắt giảm khoảng 0,1%.

Sự phục hồi kinh tế ở một số nước, nhất 

là các nền kinh tế phát triển đã làm cho 

khối lượng thủy sản giao dịch toàn thế 

giới ước tính khoảng 52,8 triệu tấn, tăng 

nhẹ so với 52,5 triệu tấn của năm ngoái. 

Giá tôm năm 2010 đã lên tới gần 20 

USD/kg, cao hơn nhiều so với mức 15 

USD/kg của năm 2009.

Ở trong nước, sản lượng khai thác 8 tháng 

đầu năm đã tăng hơn 16% so với cùng kỳ 

năm 2009; nuôi trồng thủy sản đang vào 

mùa thu hoạch của năm với mức sản 

lượng khoảng 295 nghìn tấn, đưa tổng sản 

lượng nuôi trồng 8 tháng đầu năm lên con 

số hơn 1,7 triệu tấn, tăng khoảng 1,6% so 

với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trước 

nhu cầu lớn của thị trường thế giới, mức 

sản lượng này không đáp ứng được nhu 

cầu về chế biến và xuất khẩu của ngành.

Dù xuất khẩu thủy sản vào EU có sự suy 

giảm so với năm ngoái, thị trường Nhật 

Bản và Mỹ lại có mức tăng trưởng tới 

20% so với năm 2009. Xuất khẩu thuỷ 

sản tháng 8 ước đạt 460 triệu USD, đưa 

giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2010 

lên 2,9 tỷ USD.

Phân tích xu hướng biến động của chuỗi 

giá trị xuất khẩu thủy sản và áp dụng mô 

hình kinh tế lượng, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn dự báo, giá trị xuất 

khẩu thủy sản của năm 2010 ước đạt gần 

4,78 tỷ USD, cao hơn con số hơn 4,7 tỷ 

USD trong dự báo của tháng trước (năm 

2009 là 4,25 tỷ USD), trong đó giá trị 

xuất khẩu cá tra đạt khoảng 1,384 tỷ 

USD. ( Theo Chinhphu.vn)
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XK gạo cuối năm: Cầu 

tăng, cung giảm mạnh
Bộ Công Thương vừa cho biết, xuất 

khẩu gạo của Việt Nam sẽ thuận lợi 

hơn trong những tháng cuối năm và giá 

gạo sẽ còn tiếp tục tăng.

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Cần Thơ.

Thị trường gạo sôi động trở lại

Theo Bộ Công Thương, do thiên tai bão 

lũ, hạn hán đang hoành hành tại nhiều 

nước châu Á, nhiều nguồn tin đã bắt đầu 

đưa ra những dự báo giảm sản lượng gạo 

toàn cầu niên vụ 2010-2011. Tổ chức 

Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự 

báo sẽ có sự giảm mạnh về sản lượng 

gạo thế giới năm 2010 do hạn hán kéo 

dài ở khu vực sông Mêkông. Theo đó, 

sản lượng thóc toàn cầu trong năm nay 

có thể chỉ đạt 704,4 triệu tấn (khoảng 

470 triệu tấn gạo), con số này thấp hơn 

mức 710 triệu tấn dự báo trước đó.

Những thông tin về nguy cơ sụt giảm sản 

lượng gạo cộng với động thái bắt đầu 

quay trở lại thị trường của các nhà nhập 

khẩu đã giúp thị trường gạo sôi động 

hơn, giá nhích tăng trở lại. Cuối tuần 

qua, giá gạo của VN đã tăng khá mạnh: 

Gạo 5% tấm từ 350 USD/tấn đã tăng lên 

400-415 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, giá lúa gạo có 

thể sẽ tăng trong các tháng còn lại của 

năm nay, khi nhu cầu tăng trong mùa lễ 

hội vào cuối năm và có thêm nhiều đơn 

đặt hàng gạo mới được ký kết.

Doanh nghiệp cần nắm cơ hội

Bộ Công Thương cho biết, 8 tháng qua, 

VN đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 

6,2 triệu tấn gạo và cả nước đã xuất 5 

triệu tấn gạo với kim ngạch đạt 2,4 tỷ 

USD. So với cùng kỳ năm trước xuất 

khẩu mặt hàng này tăng 8,2% về lượng 

và 12,8% về giá trị.

Giá gạo xuất khẩu tháng 8 trung bình 

434 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với 

tháng 7-2010. Với lượng gạo đã ký kết, 

với nguồn cung đảm bảo và thị trường 

gạo thế giới bắt đầu có những tín hiệu 

tích cực, dự báo lượng gạo xuất khẩu cả 

năm nay có thể đạt trên 6,4-6,5 triệu tấn, 

giá cũng được cải thiện.

Ông Huỳnh Minh Huệ - Tổng Thư ký 

Hiệp hội Lương thực VN (VFA) nhận 

định: Từ nay tới cuối năm, nhu cầu nhập 

khẩu gạo của nhiều nước còn tăng mạnh 
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do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. 

Ngoài Trung Quốc phải tăng mua gạo 

cho nhu cầu nội địa, thì những tác động 

về thiên tai cũng sẽ khiến cho nhu cầu 

mua gạo từ Iraq, Bangladesh và một số 

nước châu Phi tăng thêm.

Dự kiến đến giữa quý IV năm nay, 

Bangladesh sẽ đàm phán mua thêm 

200.000 tấn gạo của VN, sau khi đã mua 

của ta 100.000 tấn gạo hồi cuối tháng 8. 

Ngoài ra, thị trường Iraq, các nước châu 

Phi dự kiến sẽ quay trở lại mua gạo thay 

vì giá lúa mỳ tăng mạnh (hơn 40%).

Theo VFA, mùa vụ từ nay đến cuối năm vẫn 

còn 1,2 - 1,4 triệu tấn gạo hàng hoá. Đến cuối 

tháng 8, nông dân đã thu hoạch dứt điểm 1,6 

triệu ha lúa hè thu. Dự kiến từ giữa tháng 9 

cho đến cuối tháng 12, có thêm khoảng 500 

nghìn ha lúa thu đông và 250 nghìn ha lúa

mùa. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt 

cơ hội để ký được các hợp đồng giá tốt để 

xuất khẩu gạo.( Theo Lao động)

Cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng chè xuất khẩu

Hiện nước ta là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu (XK) chè. Nhưng 

do chất lượng kém, chưa có thương hiệu nên giá chè thô XK của Việt Nam hiện 

chỉ bằng một nửa giá chè thế giới. Ðổi mới công nghệ trong ngành chè được coi là 

giải pháp quan trọng.

Hiện nay, trên thế giới có 

hơn 60 quốc gia sản xuất 

chè, hơn ba tỷ người sử 

dụng tại 160 nước. Việt 

Nam có điều kiện khí hậu 

và đất đai rất phù hợp cho 

cây chè phát triển. Chúng 

ta đã có những thương 

hiệu chè nổi tiếng như: 



8ĐIỂM TIN BÁO 

Shan Tuyết (Hà Giang), 

Suối Giàng (Yên Bái)... 

Ngành chè thu hút được 

một lực lượng lao động 

lớn - hơn sáu triệu người ở 

34 tỉnh trong cả nước, đặc 

biệt là các tỉnh miền núi.

Việt Nam hiện nay là nhà 

sản xuất, xuất khẩu chè 

đứng thứ 5 trên thế giới; 

với sản lượng hàng năm 

đạt 180.000 tấn, trong đó, 

XK được 130.000 tấn. 

Tuy nhiên, giá trị XK chè 

Việt Nam còn thấp chỉ đạt 

1,4 USD/kg, thấp hơn so 

với mặt bằng giá chung 

của thế giới. Nguyên nhân 

chính làm giảm giá XK 

chè Việt Nam là chất 

lượng chưa cao. Chúng ta 

chưa quản lý được chất 

lượng sản phẩm, đặc biệt 

là vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Vì chạy theo số 

lượng XK nên chất lượng 

bị giảm xuống.

Ðể hỗ trợ DN đổi mới 

công nghệ, năm 2009, 

Chính phủ ban hành Nghị 

quyết 48. Theo đó, ưu tiên 

cho đầu tư phát triển công 

nghệ, góp phần làm giảm 

tổn hao trước, trong và 

sau thu hoạch đối với 

nông và thủy sản, trong đó 

có chè. Cụ thể, Nhà nước 

cho vay tín dụng 100% 

vốn đầu tư cở sở hạ tầng, 

nhà xưởng, máy móc, 

thiết bị đối với cơ sở chế 

biến chè, hỗ trợ lãi suất 

100% trong 2 năm đầu, 

năm thứ 3 trở đi hỗ trợ 

50%.

Một trong các DN chè 

Việt Nam, ông Hoàng 

Thanh Tân, Chủ tịch 

HĐQT, Tổng Giám đốc 

Công ty cổ phần Chè Tân 

Trào cho biết, sản phẩm 

chè của công ty chủ yếu 

XK ra thị trường các nước 

Đông Âu, Trung Á nên 

muốn cạnh tranh với các 

công ty khác và giữ được 

thị phần của mình, thì bắt 

buộc trong sản xuất kinh 

doanh công ty phải luôn 

không ngừng đổi mới 

công nghệ sản xuất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm 

theo nhu cầu của khách 

hàng.

Chè xanh là sản phẩm 

chính của công ty, sản 

phẩm chủ yếu XK sang thị 

trường các nước Trung Á, 

đòi hỏi của khách hàng tại 

thị trường này là búp chè 

phải tròn, cuộn và đẹp. Để 

đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng công ty đã đầu 

tư dây chuyền máy lăn 

viên, tạo hình của Việt 

Nam dựa theo công nghệ 

sản xuất chè Ô Long của 

Đài Loan cho sản xuất chè 

xanh, đây là hệ thống máy 

lăn viên, tạo hình hiện đại 

nhất được áp dụng trong 

sản xuất chế biến chè 

xanh trong cả nước. Áp 

dụng hệ thống máy lăn 

viên, tạo hình là bước đột 

phá để Công ty Chè Tân 

Trào tiến dần đến sản xuất 

chè xanh chuyên nghiệp. 

Cùng với đầu tư máy lăn 

viên, tạo hình, công ty đầu 
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tư máy tách cẫng màu 

SOTEX công nghệ Nhật 

Bản trên 3 tỷ đồng, ưu 

việt của máy này phân 

loại chè ra làm nhiều loại, 

loại bỏ các tạp chất trong 

chè như cẫng, rác.

Công nghệ đã giúp công 

ty giảm 500 triệu đồng chi 

phí mỗi năm cho việc chở 

sản phẩm chè đi thuê tách 

cẫng, phân loại, tiết kiệm 

nhân công lao động, tăng 

tiến độ XK luân chuyển 

nguồn vốn nhanh. Để mở 

rộng thị trường sang các 

nước châu Á, công ty đã 

đầu tư dây chuyền sản 

xuất chè xanh GP của 

Trung Quốc, chuẩn bị đưa 

vào hoạt động, dây 

chuyền sản xuất này gồm 

có 18 chảo sao, chuyên 

sản xuất chè xanh dạng 

viên tròn, hiện thị trường 

Trung Quốc rất ưa 

chuộng. Những năm qua 

nhờ đổi mới công nghệ 

sản xuất, cải tạo giống 

chè, Công ty cổ phần Chè 

Tân Trào luôn duy trì sản 

xuất kinh doanh có lãi. 

Năm 2010, công ty phấn 

đấu sản xuất, tiêu thụ 

2.700 tấn chè thương 

phẩm, trong đó 700 tấn 

chè đen, 2.000 tấn chè 

xanh. Doanh thu dự kiến 

đạt trên 50 tỷ đồng

Trên thực tế, Việt Nam 

được đánh giá là sản phẩm 

tốt trung bình, giá cạnh 

tranh và cần thiết để đấu 

trộn với các sản phẩm 

khác từ Xri Lan-ca, Kê-ni-

a. XK chè Việt Nam vẫn 

chủ yếu là xuất thô. Ngoài 

Công ty cổ phần Chè Tân 

Trào, có rất ít DN đầu tư 

vào thương hiệu, đóng gói 

để gia tăng giá trị chè, 

phân phối tới tay người 

tiêu dùng. Do đó, giá chè 

XK của Việt Nam vẫn còn 

thấp so với mức trung 

bình của thế giới.

Cục trưởng Cục Chế biến 

thương mại nông lâm thủy 

sản và nghề muối (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) Lê Xuân cho 

rằng: "Trong chế biến chè 

đầu tiên phải có chè tốt.

Có chè tốt mà không có 

công nghệ tốt thì không 

tạo ra sản phẩm chất 

lượng tốt. Vì vậy, để có 

sản phẩm chè tốt thì vai 

trò của công nghệ là rất 

quan trọng. Doanh nghiệp 

cần tập trung trí tuệ và 

nguồn lực kinh tế để đổi 

mới công nghệ sản xuất 

sản phẩm chè, từ đó xây 

dựng thương hiệu, sản 

phẩm được thị trường thế 

giới công nhận, có giá bán 

cao".

Ðây là chính sách lớn của 

Nhà nước đối với nông 

nghiệp nói chung và 

ngành chè nói riêng nhằm 

góp phần nâng cao giá trị 

nông sản hàng hóa. 

( Theo Công thương)
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Bấp bênh nghề nuôi tôm 

ở Sóc Trăng

Trên đường xuống vựa tôm lớn Mỹ 

Thanh (huyện Trần Ðề, Sóc Trăng), 

hai bên đường, xe ô-tô đông lạnh nối 

đuôi chờ thu mua tôm. Mặc dù đang 

vào thời kỳ thu hoạch chính vụ nhưng 

số hộ có ao đến kỳ xổ tôm (thu hoạch) 

để bán không còn nhiều. Anh Lưu 

Quốc Việt, Giám đốc Công ty CP nuôi 

trồng và Chế biến thủy hải sản Mỏ Ó 

Sóc Trăng cho biết: "Hầu hết tôm sú 

nuôi đúng vụ bị chết, nên giá tôm đang 

được thương lái tăng từng ngày để thu 

gom, bán cho các nhà máy chế biến".

Phân loại tôm sú ở đầm nuôi của

Công ty Mỏ Ó Sóc Trăng.

Những ngày cuối tháng tám, dẫn chúng 

tôi xuống vựa tôm của Công ty, anh Việt 

hồ hởi thông báo: Do tôm nguyên liệu 

thiếu nên nhiều nhà máy trên địa bàn, 

thương lái đưa người xuống tận các nơi 

nuôi của người dân để đặt hàng, mua cả 

đầm tôm với giá tôm sú nguyên liệu khá 

cao. Tại đầm tôm của Công ty CP nuôi 

trồng và Chế biến thủy hải sản Mỏ Ó Sóc 

Trăng, trời mưa khá nặng hạt, nhưng anh 

Việt cùng với 30 cán bộ, lao động đang 

khẩn trương thu hoạch tôm và nhanh 

chóng phân loại để kịp xuất bán cho các 

nhà máy. Lấy gầm cầu Mỹ Thanh làm bãi 

nơi tập kết, hàng chục người lao động thuê 

thời vụ miệt mài lựa những con tôm to 

dưới 20 con/kg và loại cỡ nhỏ 40 con/kg 

cho vào thùng đá ướp lạnh. Mưa mỗi lúc 

càng nặng hạt, đứng cạnh chúng tôi, anh 

Việt không giấu nổi lo lắng.

Số lượng tôm thu được sáng nay khá cao, 

vậy anh lo lắng chuyện gì? Tôi hỏi. Anh 

Việt gượng cười: Người nuôi tôm lúc 

nào cũng trong trạng thái vui buồn lẫn 

lộn. Tôm thu được nhiều thì mừng, và 

giá thời điểm này đang khá cao nên trước 

mắt chúng tôi đã thắng. Nhưng mấy hôm 

nay mưa liên tục, chúng tôi ăn ngủ 

không yên...

Thấy tôi vẻ chưa hiểu, anh Việt giảng 

giải: "Cách đây vài ngày, thời tiết nắng 

nóng làm nhiệt độ ao tăng cao, nay lại 

mưa liên tục, nhiệt độ giảm đột ngột, tôm 

không thích ứng kịp sẽ bị nhiễm bệnh, 

chết. Mưa nhiều còn làm biến đổi các 
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yếu tố môi trường (độ PH, độ mặn...) dẫn 

đến tôm chết hàng loạt".

Cắt ngang câu chuyện giữa hai chúng tôi, 

anh Năm, em rể anh Việt thông báo: Ao 

này hôm nay xổ được hơn năm tấn, đa số 

tôm đạt tiêu chuẩn loại to và cứng. Anh 

Việt lại mừng ra mặt. Một ao thu hoạch 

được năm tấn là trúng, bởi tôm cứng và to 

thì bán cho nhà máy nào cũng được trả giá 

cao từ 180 nghìn đến 240 nghìn đồng/kg. 

Trừ chi phí thì lãi ròng được hơn 300 triệu 

đồng sau hơn năm tháng nuôi.

Ðứng trên cầu Mỹ Thanh mới được đầu 

tư xây dựng, càng thấy rõ cơ ngơi của 

Công ty CP nuôi trồng và Chế biến thủy 

hải sản Mỏ Ó Sóc Trăng. Có được hàng 

trăm ao nuôi san sát nhau, chạy dọc triền 

sông như hôm nay, anh Việt cùng những 

người bạn đã về đây mua đất, lập lán, 

đào ao nuôi tôm từ những năm 1994. 

Lưu Quốc Việt nhớ lại: Ngày xưa nơi 

đây là sình lầy, đất bị nhiễm mặn, người 

dân vùng này không biết làm gì, chỉ còn 

cách đào ao nuôi trồng thủy sản, may ra 

có thu nhập. Tôi và một số người về đây 

"mở đất", đầu tư nuôi tôm. Mới đầu chỉ 

đủ sức làm mấy ao, đến nay do sử dụng 

công nghệ cao, quy mô lớn, chúng tôi đã 

có 254 ao nuôi tôm (một ao rộng khoảng 

5000 m2 mặt nước) với tổng sản lượng 

khoảng 500 tấn tôm và 13 ha mặt nước 

nuôi cá tra, ba sa (khoảng 2.600 tấn cá).

Chỉ nghe các anh nhắc tới những con số 

trên đã đủ thấy con tôm, con cá ở đây đã 

giúp người dân đổi đời như thế nào. Có 

thể nói, nghề nuôi tôm ở Mỹ Thanh đã 

giúp cho nhiều gia đình xây nhà lầu, sắm 

xe hơi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người 

phải bán nhà, rồi khất nợ ngân hàng vì... 

tôm. Anh Việt cho biết: Ðể xây dựng 

được ao nuôi tôm, ngoài việc đầu tư mua 

đất, làm ao thì chi phí mua thức ăn, thuê 

chuyên gia tư vấn về kỹ thuật chăm sóc 

cũng như phòng chữa bệnh cho tôm đến 

ngày thu hoạch là cả một vấn đề. Nếu gia 

đình nào không đủ vốn, hoặc gặp đúng 

thời tiết xấu, dịch bệnh phát triển thì chỉ 

còn cách là bán nhà để trả nợ. Với số 

lượng tôm, cá nuôi như hiện nay, công ty 

đã phải ký hợp đồng lâu dài với các nhà 

máy để mua 300 tấn thức ăn/tháng (27 

nghìn đồng/kg, bình quân một ngày 270 

triệu đồng tiền thức ăn cho tôm).

Chia tay anh Việt, chúng tôi ngược ra 

đầm nuôi tôm của gia đình anh Trần Văn 

Són, ở ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện 

Trần Ðề. Anh Són đang khẩn trương xổ 

bán tôm sú. Gia đình anh Són hiện có 10 

ao (50.000 m2 mặt nước) với số lượng 

hơn hai triệu con tôm giống. Anh Són 

cho biết: Mấy ngày nay thương lái sục 
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sạo suốt ngày, giá cả cũng tăng so với 

trước. Hiện nay nhiều ao tôm ở Mỹ 

Thanh đã bán hết và một số nơi do thời 

tiết thay đổi tôm bị bệnh, chết khá nhiều 

nên số lượng tôm sú ở Mỹ Thanh không 

còn mấy. Hôm nay tôi bán sỉ ao tôm sú 

cho thương lái với giá bình quân 103 

nghìn đồng/kg.

Anh Sang, một thương lái thu mua thủy 

sản ở Mỏ Ó đứng cạnh nói: Mới vào đầu 

vụ thu hoạch nhưng giá tôm sú nguyên 

liệu tại Sóc Trăng đang ở mức khá cao. 

Giá tôm sú tăng nhanh là do lượng tôm 

thu hoạch của tỉnh mới được 1.000 ha 

mà một số nhà máy chế biến thủy sản 

trong tỉnh đẩy mạnh thu mua tôm nguyên 

liệu để xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ trong 

nước tăng khá cao đã dẫn đến khan 

nguyên liệu. Hiện giá tôm loại dưới 20 

con/kg đang được thu mua ở mức hơn 

200 nghìn đồng/kg, loại 30 con/kg giá 

150 đến 160 nghìn đồng/kg, loại cỡ nhỏ 

40 con/kg cũng hơn 120 nghìn đồng/kg. 

Theo những người nuôi tôm ở đây, giá 

các cỡ tôm này đều cao hơn cùng kỳ năm 

trước 40 đến 60 nghìn đồng/kg. Ðây là 

mức giá tôm đầu vụ cao nhất từ trước 

đến nay tại tỉnh Sóc Trăng.

Sau hơn năm tháng thả tôm giống, chăm 

sóc, theo dõi, cho ăn, nhiều ngày mất ăn 

mất ngủ vì sợ bắt trộm, thời tiết thất 

thường làm xuất hiện dịch bệnh... thì đến 

hôm nay người nông dân một nắng hai 

sương mới được thu hoạch sản phẩm. Ðể 

chuẩn bị cho ngày xổ tôm, bước đầu phải 

dùng máy bơm hút nước trước một ngày, 

sau đó thuê 15 người dùng lưới quét rồi 

đưa tôm lên phân loại, ướp đá lạnh. Công 

đoạn phân loại tôm lớn, nhỏ thủ công 

nên mất khá nhiều thời gian. "Bây giờ 

nuôi tôm đã đỡ vất vả hơn trước, nhất là 

nhà nào may mắn tôm không bị chết, 

dịch bệnh thì khi vào vụ thiếu tôm sú 

nguyên liệu như bây giờ sẽ không bị bắt 

chẹt, lại bán được giá cao. Sáng sớm họ 

cho xe, đưa người đến tận ao để mua 

tôm. Mình chỉ việc theo dõi số lượng 

cuối cùng được bao nhiêu tấn, rồi tính ra 

tiền mà thu thôi". Anh Són cho biết.

Cùng ngồi nhâm nhi cốc bia cạnh ao 

tôm, chờ kết quả cuối cùng, chúng tôi 

nghe anh Són kể về sản lượng tôm đang 

xổ mà thấy mừng cho những người nuôi 

tôm. Nhưng, theo anh Sang thì đó chỉ là 

may mắn và mới là kết quả bước đầu mà 

thôi. Khi việc xổ tôm chỉ còn một, hai 

kéo lưới nữa là sạch ao, chị Bình, vợ anh 

Són thông báo tổng cộng ao xổ được hơn 

5,5 tấn. Lập tức có những cái bắt tay 

cùng những tiếng cười nói dành cho anh 

Sang thương lái. Chỉ có anh Són ngồi đó 

mà nỗi buồn hiện lên gương mặt đen 

xạm, khó nhọc.
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Ao tôm của mình lỗ hay sao anh? Tôi 

quay sang hỏi. Anh Són gượng cười: 

Không lỗ, cũng chẳng lời. Tính chi phí 

thức ăn, công sức mấy tháng chăm nuôi 

chỉ hòa cả làng. Vì nếu thu được hơn 5,5 

tấn thì đa số là tôm đạt loại cỡ to 20 

con/kg, bán được giá, thương lái không 

mất gì lại trúng đậm hơn 100 triệu. Chỉ 

khổ người nông dân vất vả làm suốt năm 

không bằng trong chốc lát thương lái chỉ 

bỏ ra ít tiền mua, mà thắng lớn như vậy.

Nghề nuôi tôm là thế. Ðược giá, thì mất 

mùa, thị trường khan hiếm, thiếu nguyên 

liệu. Họ chỉ chờ đến khi xổ tôm mong 

bán được chút lãi để đầu tư nuôi vụ mới, 

nhưng lại bị thương lái "hớt tay trên" 

đồng lãi và công sức khó nhọc. Theo anh 

Việt, nuôi tôm là cuộc chơi may mắn 

được - thua mà thôi. Ngoài ra, một khó 

khăn mà người nuôi tôm hiện nay vẫn 

gặp phải đó là việc tiêu thụ sản phẩm khi 

vào mùa, trúng vụ. Nhất là tình trạng 

biến đổi khí hậu, môi trường bị ô nhiễm 

dẫn đến tôm bị bệnh chết hàng loạt. 

Chưa kể, khi dịch bệnh lan ra các ao thì 

người nuôi tôm chỉ còn biết lo lắng. Số 

phận người nuôi tôm thật bấp bênh. Thí 

dụ một gia đình mua tôm giống về thả 

đúng vụ nhưng chưa chắc đã có tôm mà 

thu hoạch, bởi nhiều khi chỉ cần khoảng 

một tuần mưa liên tục thì tôm chết trắng 

ao, lỗ vài trăm triệu đồng là chuyện 

thường xảy ra.

Ngoài những khó khăn do thời tiết, môi 

trường, dịch bệnh, một vấn đề mà nhiều 

doanh nghiệp, hộ nuôi tôm trên địa bàn 

Sóc Trăng nói riêng, ÐBSCL nói chung 

đang gặp phải là thiếu vốn. Ðặc biệt, để 

nuôi tôm theo đề án "chuẩn hóa các yếu 

tố đầu vào, quy trình nuôi và thương hiệu 

ngành tôm Sóc Trăng" và để đạt được 

các chứng nhận tiêu chuẩn Aqua GAP, 

ASC, ACC, GlobalGAP... thì người nuôi 

tôm phải đầu tư hơn một tỷ đồng mới có 

thể đáp ứng yêu cầu của các nước nhập 

khẩu. Ngoài ra, khi thu hoạch tôm thì 

đầu ra của người nuôi phụ thuộc hoàn 

toàn về giá, thời gian mua của thương 

lái, nhà máy nên rất dễ bị ép giá, thua 

lỗ... Chính vì vậy Nhà nước, mà trực tiếp 

là các địa phương cần sớm quy hoạch lại 

vùng nuôi trồng, chế biến ổn định thủy 

hải sản; có cơ chế chính sách phù hợp, 

hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người 

nuôi tôm từ khâu con giống, kỹ thuật 

nuôi trồng đến chế biến, xuất khẩu.

( Theo Nhân dân)
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Văn bản vênh thực tế

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT có 

hiệu lực vừa tròn 1 tuần, nhưng đang 

là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp 

nhập khẩu nguyên liệu để tái xuất, 

ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị 

quyết của Chính phủ về thúc đẩy xuất 

khẩu, hạn chế nhập siêu.

Ngày 2/2/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn (NN&PTNT) đã ban 

hành Thông tư số 06/2010/TT-

BNNPTNT về việc quy định trình tự thủ 

tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy 

sản, có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2010 và 

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 8/4/2010 về hướng dẫn việc kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) 

đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật 

nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 

1/7/2010, gia hạn có hiệu lực từ 

1/9/2010.

Thông tư số 25 ban hành nhằm kiểm soát 

có hiệu quả chất lượng, an toàn vệ sinh 

thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động 

vật nhập khẩu và bảo vệ sức khỏe, quyền 

lợi người tiêu dùng trong nước. Nhưng 

Thông tư này cũng quy định, doanh 

nghiệp các nước muốn xuất khẩu vào thị 

trường Việt Nam (kể cả xuất khẩu hàng 

thủy sản nguyên liệu) phải được chính 

phủ của nước họ đăng ký danh sách các 

doanh nghiệp và được chấp thuận bởi 

các cơ quan của Bộ NN&PTNT Việt 

Nam.

Ngoài các Thông tư 25 và 06, các DN 

phải làm thêm rất nhiều các thủ tục nhập 

khẩu khác, mặc dù sản phẩm thủy sản 

nhập khẩu thuộc diện không phải lấy 

mẫu xét nghiệm bệnh và không phải lấy 

mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú 

y (theo Thông tư 06). Nhập khẩu nguyên 

liệu chế biến để tái xuất càng trở nên khó 

CHÍNH 
SÁCH
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khăn khi Tổng cục Hải quan có văn bản 

số 4407/TCHQ-GSQL yêu cầu: từ ngày 

6/8/2010, các Chi cục Hải quan thống 

nhất thực hiện việc rà soát riêng mặt 

hàng thủy sản nhập khẩu, yêu cầu phải 

có đủ 2 giấy chứng nhận kiểm dịch và 

kiểm tra VSAPTP mới được mang hàng 

ra khỏi cảng…

Ngày 28/8/2010, Chủ tịch kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty Cổ phần CAFICO Việt Nam 

Nguyễn Quang Tuyến đã có văn bản kiến 

nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại sự 

cần thiết và tính hợp lý của Thông tư 25, 

06. Ông Tuyến cho rằng, những thủ tục này 

khiến cho doanh nghiệp bức xúc do chi phí 

tốn kém, hàng bị tồn đọng khiến hoạt động 

của doanh nghiệp bị đình trệ. Trong kiến 

nghị, ông Tuyến cũng đề nghị Chính phủ 

“dừng áp dụng Thông tư số 06 đối với sản 

phẩm thủy sản, đặc biệt là sản phẩm thủy 

sản nhập khẩu để chế biến hàng xuất khẩu 

và không áp dụng Thông thư số 25 đối với 

sản phẩm thủy sản nhập khẩu để chế biến 

hàng xuất khẩu, nhằm sự tạo thông thoáng 

cho việc nhập khẩu nguyên liệu, bảo đảm 

sức cạnh tranh cho doanh nghiệp”.

Những năm gần đây do nhu cầu tăng lên 

của thị trường, tình hình nguyên liệu 

trong nước hạn chế, nên DN phải nhập 

nguyên liệu từ các nước Trung Đông, 

Myanmar...về để chế biến và tái xuất 

khẩu. Tuy nhiên, những quy định của các 

văn bản trên đã làm cho thị trường nhập 

khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam 

ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng đến khả 

năng cạnh tranh của các DN, gây bất lợi 

trong đàm phán về giá với nhà cung 

cấp… Ở mức độ nào đó, theo ông Tuyến, 

“những văn bản như vậy còn tạo thuận 

lợi cho các đối thủ cạnh tranh với doanh 

nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam”.

Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 

Nguyễn Hoài Nam cho hay, Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ 

NN-PTNT) - NAFIQAD đã gửi nội dung 

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn việc kiểm tra VSATTP đối 

với hàng hóa có nguồn gốc động vật

nhập khẩu tới các nước có Đại sứ quán 

tại Việt Nam. Nhưng tới thời điểm 

Thông tư 25 có hiệu lực, có khoảng 40 

nước đăng ký danh sách xuất khẩu với 

NAFIQAD, còn khoảng 42 nước và vùng 

lãnh thổ chưa có thông báo chính thức.

Theo Vasep, từ đầu năm đến nay, các 

nhà máy chế biến thuỷ, hải sản xuất khẩu 

chỉ hoạt động 40%- 60% công suất do 

nguồn lợi thuỷ sản ven bờ cạn kiệt, đội 

tàu khai thác xa bờ chưa phát huy hiệu 

quả, lượng tôm nuôi không đủ cho chế 

biến để đáp ứng các đơn hàng xuất 

khẩu… Phó Tổng thư ký Nam bức xúc: 

“đang là thời điểm “nóng” về nguyên 
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liệu chế biến thủy sản xuất khẩu. Hiện 

gần 100 doanh nghiệp phụ thuộc vào 

nguồn nguyên liệu từ nhập khẩu”.

Ông Nam cho biết, Hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) 

đã nhiều lần kiến nghị với Bộ 

NN&PTNT xem xét lại việc ban hành 

các Thông tư này. Nhưng đến nay, Bộ 

chưa có ý kiến gì khác. Vì vậy, ngày 9/9 

tới, vấn đề này tiếp tục được VASEP, đại 

diện các bộ, ngành liên quan và các DN 

chế biến xuất khẩu thảo luận để tìm biện 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp khi thực hiện các quy định 

của các văn bản này.

( Theo Công thương)

Bảo hiểm rủi ro thiên tai, 

dịch bệnh cho nông dân

Ngày 7/9, Bộ Tài chính đã công bố dự 

thảo Quyết định của Thủ tướng về thực 

hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp 

trong giai đoạn 2011 - 2013. Trong đó, 
một trong những nội dung nhiều người 

quan tâm là quy định những hộ nghèo 
sản xuất nông nghiệp khi tham gia vào 
chương trình thí điểm bảo hiểm nông 

nghiệp sẽ được hỗ trợ 90% - 100% phí 

bảo hiểm. Những hộ nông dân, cá nhân 

không thuộc diện nghèo, được hỗ trợ 
60% - 70% phí bảo hiểm. Tổ chức sản 

xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% phí 
bảo hiểm.

Cũng theo dự thảo, những đối tượng sẽ 
được bảo hiểm gồm cây lúa, trâu, bò, 

heo, gia cầm, cá tra, cá ba sa, tôm sú, 

tôm chân trắng. Các khu vực được chọn 

thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp 
với cây lúa là tại các tỉnh Nam Định, 

Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình 

Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Còn với 

trâu, bò, heo, gia cầm là tại Bắc Ninh, 
Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải 

Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình 

Dương và Hà Nội. Thời điểm bắt đầu thí 
điểm là từ năm 2011 đến 2013.

Các loại thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

trong nông nghiệp như: bão lũ, lụt, hạn 

hán, rét đậm rét hại, sương giá... và dịch 
bệnh như cúm đối với gia cầm, dịch tai 

xanh đối với heo, bệnh lở mồm long 

móng đối với gia súc, bệnh thủy sản đối 

với tôm, cá tra, dịch rầy nâu, vàng lùn, 
lùn xoắn lá đối với cây lúa... sẽ được ưu 

tiên bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện thí điểm 
bảo hiểm nông nghiệp nhằm góp phần 

bảo đảm an sinh xã hội nông thôn, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của thị trường 

bảo hiểm và giúp người dân sản xuất 
nông nghiệp chủ động khắc phục thiệt 

hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

( Theo SSGP)
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Thực hiện thông tư 06 và 25 - Doanh nghiệp xuất khẩu 

thủy sản gặp khó

Nhiều doanh nghiệp (DN) có nguy cơ không thực hiện được đơn hàng xuất khẩu đã ký 

cho đối tác nước ngoài vì không có nguyên liệu, nguy cơ đóng cửa nhà máy và hàng 

chục ngàn công nhân sẽ bị thất nghiệp khi Thông tư (TT) 06/2010 (về quy định trình 

tự thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản) và TT 25/2010 (hướng dẫn việc 

kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu) đã có hiệu lực 

từ 1-9-2010.

Đây là một khó khăn rất lớn mà nhiều DN nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến 

xuất khẩu nêu ra tại cuộc họp do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP) tổ chức vào chiều 6-9 tại TPHCM.

Các DN cho rằng, những quy định khắt 

khe trong TT 06 và TT 25 áp dụng đối 

với DN nhập khẩu, chế biến và tái xuất 

trở lại là không cần thiết. Đây là hệ lụy 

“cào bằng” của việc gia tăng kiểm soát 

chặt chẽ việc nhập khẩu hàng đông lạnh 

“rác” (chân, đầu, cánh gà…) vào thị 

trường nội địa. Việc đưa sản phẩm thủy 

sản và sản phẩm từ động vật trên cạn như 

heo, gà vào một nhóm để kiểm soát theo 

như TT 06 là không hợp lý.

Hiện nay, TT 25 đang có tác động rất lớn 

đến hầu hết các DN chuyên nhập nguyên 



18ĐIỂM TIN BÁO 

liệu thủy sản từ nước ngoài về chế biến 

và xuất khẩu. Vì TT này buộc phải có 

chứng từ xác nhận VSATTP từ nơi nhập 

khẩu. Nếu không có chứng từ này xem 

như không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào 

Việt Nam.

Trong khi đó, do đặc thù của nguyên liệu 

thủy sản, các tàu đánh bắt thường bán ở 

nước thứ 2, thứ 3 nên không có cơ sở để 

xin được giấy chứng nhận từ nước tàu 

đánh bắt đăng ký. Hơn nữa, nhiều quốc 

đảo, nhiều nước mà DN Việt Nam nhập 

khẩu không có tổ chức như Nafiqad (Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản) để có thể đăng ký theo yêu cầu của 

TT 25. Điều này càng khó hơn khi TT 25 

buộc phải có một đơn vị tương đương 

cấp nhà nước như Nafiqad chứng nhận.

Ông Phan Thanh Chiến, Phó Chủ tịch 

VASEP cho biết, VASEP đã nhiều lần 

kiến nghị với Bộ NN-PTNT gỡ khó cho 

riêng những DN nhập khẩu chỉ để chế 

biến xuất khẩu nhưng vẫn chưa được giải 

quyết. Nếu vẫn áp dụng TT 25, DN Việt 

Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh với các 

nước như Trung Quốc, Thái Lan.

( Theo SGGP)
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Giá nhiều mặt hàng trọng 

yếu sẽ biến động

Tổ điều hành thị trường trong nước, 

Bộ Công thương cho rằng, việc tăng giá 

xăng dầu và điều chỉnh tỷ giá VND so 

với USD đã ảnh hưởng đến giá cả nhiều 

loại hàng hóa. Khả năng CPI tháng 9 sẽ 

tăng ở mức cao hơn, nhiều mặt hàng 

trọng yếu sẽ biến động như thuốc chữa 

bệnh, gạo, gas...

Khả năng CPI tháng 9 sẽ tăng ở mức cao 

hơn. Ảnh: VNN.

Đến nay, thị trường lúa gạo tại đồng bằng 

sông Cửu Long đã dần ổn định. Tuy nhiên 

do nguồn cung mới đã giảm, cùng với tác 

động của giá thế giới tăng nên giá lúa, 

gạo trong nước tăng nhẹ, gạo nguyên liệu 

5% tấm 6,2-6,5 nghìn đồng/kg, gạo tẻ 

thường 7,5-8,5 nghìn đồng/kg; tại miền 

Bắc gạo tẻ thường giá 7,5-9 nghìn 

đồng/kg. Trong thời gian tới do tác động 

thu mua phục vụ xuất khẩu nên giá lúa 

gạo trong nước còn tăng nhẹ.

Thuốc chữa bệnh có thể biến động nhẹ 

về giá

Trong tháng 8, giá trị thuốc chữa bệnh sản 

xuất trong nước đạt khoảng 70 triệu USD, 

nhập khẩu khoảng 90 triệu USD thuốc 

thành phẩm và 15 triệu USD nguyên liệu.

Trong tháng, một số mặt hàng thuốc chữa 

bệnh có điều chỉnh tăng/giảm với biên độ 

nhỏ, chủ yếu do nhu cầu thị trường và tác 

động của chi phí đầu vào tăng lên (do 

biến động giá nguyên liệu, điều chỉnh tỷ 

giá, tăng giá xăng dầu...).

Báo cáo của Hiệp hội Sản xuất kinh 

doanh dược cho biết, qua khảo sát 60 cơ 

sở sản xuất kinh doanh dược, có 21 cơ sở 

có điều chỉnh giá bán trong tháng 8, lên 

giá và giảm giá đều với biên độ hẹp.

Theo dự báo của Tổ điều hành, những 

tháng cuối năm, thị trường dược phẩm cơ 

bản ổn định, cung cầu về thuốc cân đối, 

GIAO 
THƯƠNG
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đáp ứng đủ nhu cầu phòng, chữa bệnh. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, giá 

thuốc nội và ngoại sẽ có biến động nhẹ, 

phụ thuộc vào giá nhập khẩu.

Giá gas tiếp tục tăng trong tháng 9

Bắt đầu từ 1/9, giá gas đã tiếp tục tăng 

thêm 14.000 đồng mỗi bình 12kg sau khi 

tỷ giá USD/VND tăng vào giữa tháng 8 

vừa qua. Sài Gòn Petro là doanh nghiệp 

đầu tiên tăng giá. Một số hãng khác như 

VT gas, Gia Đình gas cũng lên kế hoạch 

điều chỉnh giá gas theo thị trường.

Thị trường sữa liệu có ổn định?

Theo ghi nhận trong tháng 8, giá sữa các 

loại tại thị trường thế giới giảm mạnh. 

Tuy nhiên ở trong nước, từ đầu tháng 8 

giá sữa nhập khẩu đã được các đơn vị 

kinh doanh điều chỉnh ở mức giá mới với 

lý do thay đổi mẫu mã, chi phí đầu vào 

tăng. Trước những bức xúc của dư luận 

trong việc quản lý giá sữa, Bộ Tài chính 

đã ra thông tư, quy định việc thực hiện 

đăng ký giá đối với sữa công thức dạng 

bột cho cho trẻ em dưới 6 tuổi và đưa sữa 

vào mặt hàng bình ổn, kiểm soát hình 

thành giá. Tổ điều hành cho rằng, với 

thông tư này, giá sữa trên thị trường sẽ 

từng bước đi vào quản lý và sẽ dần ổn 

định.

Tuy nhiên theo nhận định của nhiều 

chuyên gia, Thông tư 104/2008/TT-BTC 

của Bộ Tài chính tỏ ra chưa hiệu quả 

trong việc quản lý biến động giá sữa.

Thép đứng giá

Sản xuất và tiêu thụ thép trong nước tiếp 

tục tăng cao trong tháng 8 do nhu cầu 

mua vào của đại lý phân phối tăng trước 

lo ngại giá thép thế giới có thể còn lên. 

Ước lượng thép xây dựng sản xuất tháng 

8 đạt 450 nghìn tấn, tăng khoảng 27 nghìn 

tấn so với tháng 7. Lượng thép tiêu thụ 

tháng 8 ước đạt 450 nghìn tấn, giảm 

khoảng 81 nghìn tấn so với tháng trước. 

Đến cuối tháng 8, tồn kho thép thành 

phẩm ước khoảng 250 nghìn tấn, phôi 

khoảng 490 nghìn tấn.

Theo Bộ Công thương, nhập khẩu thép 

các loại trong tháng 8 đạt 0,6 triệu tấn, 

trong đó phôi 0,11 triệu tấn. Tổng cộng, 

trong 8 tháng qua nhập khẩu thép đạt 

5,328 triệu tấn với kim ngạch 3,705 tỷ 

USD, giảm 12,6% về lượng và tăng 15% 

về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009; 

trong đó nhập khẩu phôi thép đạt 1,609 

triệu tấn và 653 triệu USD, giảm 24,9%

về lượng và giảm 3% về giá trị.

Báo cáo của Tổ điều hành cho biết, mặc 

dù tiêu thụ thép giảm so với tháng trước 

nhưng trong tháng 8 các doanh nghiệp 

thép tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán đầu 

nguồn từ 0,25-0,6 triệu đồng/tấn so với 

cuối tháng 7. Giá bán lẻ thép cũng tăng 

khoảng 0,3-0,5 triệu đồng/tấn. Tổ điều 

hành dự báo, sang tháng 9 giá thép có thể 

chững lại do nhu cầu tiêu thụ còn yếu.

Theo Đại Đoàn Kết
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Giao thương chuyên ngành 

sắn Việt Nam-Trung Quốc
Chương trình Hội thảo giao thương

chuyên ngành sắn Việt Nam-Trung 

Quốc lần thứ hai đã được tổ chức ngày 

7/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, 

ngành và đại diện doanh nghiệp các tỉnh, 

thành phố phía Nam; gần 40 doanh 

nghiệp nhập khẩu sắn lát và tinh bột sắn, 

doanh nghiệp cung cấp thiết bị chế biến 

tinh bột sắn và cồn của Trung Quốc.

Tại hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu 

tình hình môi trường đầu tư, thương mại 

của Việt Nam và tổng quan thị trường sản 

xuất, chế biến sắn tại Việt Nam, các tiềm 

năng và cơ hội hợp tác thương mại và đầu 

tư tới các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và 

các đối tác Trung Quốc đã gặp gỡ, trao 

đổi thông tin mua bán các sản phẩm sắn 

lát và tinh bột sắn, tìm hiểu cơ hội hợp tác 

thương mại, đầu tư trong lĩnh vực sản 

xuất và chế biến sắn.

Theo ông Lê Xuân Dương, Giám đốc 

Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến 

thương mại (Bộ Công Thương), Việt Nam 

có diện tích trồng sắn lên đến hơn nửa 

triệu ha, thu hoạch trên 8 triệu tấn/năm. 

Một nửa trong số này được tiêu dùng 

trong nước làm lương thực cho người, chế

biến thức ăn chăn nuôi, công nghiệp dược 

phẩm, xăng sinh học, cồn công nghiệp... 

Một nửa còn lại được xuất khẩu dưới 

dạng tinh bột hoặc sắn lát khô.

Sắn là một trong các nông sản xuất khẩu 

chủ lực của Việt Nam. Năm 2008, Việt 

Nam đã xuất khẩu gần 4 triệu tấn sắn trị

giá 800 triệu USD; năm 2009 xuất khẩu 

3,3 triệu tấn, trị giá 574 triệu USD. Sáu 

tháng đầu năm nay xuất khẩu 1,14 triệu 

tấn sắn, trị giá hơn 300 triệu USD.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính 

của sản phẩm sắn Việt Nam, chiếm tới 

hơn 90% kim ngạch xuất khẩu.

Hội thảo do Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu -

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công 

Thương) hợp tác với Thương vụ Việt 

Nam tại Trung Quốc, Hiệp hội công 

nghiệp tinh bột sắn Trung Quốc và Trung 

tâm Xúc tiến thương mại Trung-Việt 

đồng tổ chức. ( Theo TTXVN)
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Từ nay đến cuối năm, Pakistan có thể mua vào 

khoảng 500 nghìn tấn đường thô
Pakistan đang đương đầu với bão lụt lớn chưa từng có, thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ USD.

Theo Hiệp hội mía đường Pakistan, nước 

tiêu thụ đường lớn thứ 3 tại châu Á, nước 

này có thể mua khoảng 500 nghìn tấn 

đường thô trong khoảng thời gian từ nay 

đến hết tháng 12/2010 bởi đường thô rẻ 

hơn đường trắng.

Ông Iskandar Khan, chủ tịch Hiệp hội 

mía đường Pakistan, chỉ ra: “Đường tinh 

luyện có giá 73 rupee tương đương 90 

cent/kilo thế nhưng giá đường thô chỉ là 

50 rupee. Pakistan có thể tiết kiệm được 

hàng triệu USD sau khi đã thiệt hại tới 

hàng tỷ USD trong trận lụt gần đây.”

Ông Akram Burq, phát ngôn viên của các 

ngành tại Pakistan, dự báo: “Nhu cầu 

đường trong mùa mới có thể tăng thêm 

100 nghìn tấn, nguồn cung có thể hụt 

khoảng 500 nghìn tấn. Chúng tôi hy vọng 

bão lụt chỉ phá hủy khoảng 5% vụ mùa 

mía đường của chúng tôi.’

Vụ mùa thu hoạch mía đường của 

Pakistan bắt đầu vào tháng 11 năm trước 

và kết thúc vào tháng 3 năm sau.

Chính phủ Pakistan vào tháng trước đã 

chấp thuận miễn thuế nhập khẩu đường 

thô đối dành cho doanh nghiệp tư nhân. 

Số lượng cụ thể sẽ được công bố vào 

tháng 12/2010.

Pakistan đã mua 1,2 triệu tấn đường trắng 

dự trữ cho năm 2009 và năm 2010.

Pakistan đang đương đầu với bão lụt lớn 

chưa từng có, thiệt hại ước tính khoảng 7 

tỷ USD.

Sản lượng mía đường trong khoảng thời 

gian 1 năm kết thúc vào tháng 10/2010 

ước đạt khoảng 3,9 triệu tấn trong khi nhu 

cầu ước khoảng 4,2 triệu tấn.

( Theo Thương vụ VN)



23ĐIỂM TIN BÁO 


