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Áp thấp nhiệt đới đang 
mạnh lên thành bão 

 

Trưa hôm qua 8.9, một áp thấp nhiệt đới 

(ATNĐ) hình thành ở ngoài khơi Philippines 

đã đi vào phía đông bắc khu vực Bắc biển 

Đông. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 

T.Ư cho biết: Hồi 13 giờ ngày 8.9, tâm ATNĐ 

ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc; 119,7 độ kinh 

đông, cách đảo Đài Loan khoảng 160 km về 

phía tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng 

gần tâm ATNĐ cấp 7 (từ 50 - 61 km/giờ), 

giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, 

ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây 

tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km 

và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 

giờ ngày 9.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 

độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (từ 62  - 74 

km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng 

của ATNĐ, vùng biển phía đông bắc biển 

Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên 

cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động rất 

mạnh. M.Vọng - Q.Duẩn 

Mỗi ngày có 5 xã bị nhiễm 
bệnh heo tai xanh  

(TBKTSG Online) – Hiện tại tốc độ lây lan 

của bệnh heo tai xanh tại các tỉnh Đông Nam 

bộ còn ở mức cao và chưa có dấu hiệu 

dừng lại, trung bình mỗi ngày có thêm 5 xã 

bị nhiễm bệnh heo tai xanh. 

Ông Nguyễn Trúc Hà, Trưởng phòng dịch tễ 

Trung tâm Thú y vùng 6 tại TPHCM, phụ 

trách phòng chống dịch bệnh gia súc gia 

cầm từ Ninh Thuận tới Tiền Giang cho biết 

như trên tại Hội nghị triển khai tiêm phòng 

vắc-xin bệnh heo tai xanh khu vực Đông 

Nam bộ sáng ngày 8-9 tại TPHCM. Theo 

ông Hà hiện đã có 499/1.480 xã thuộc 11 

tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ có dịch 

trong gần 2 tháng qua với gần 205.000 heo 

mắc bệnh, hơn 155.000 con bị chết, bị tiêu 

hủy. 

Tiền Giang, Long An, Tây Ninh là 3 tỉnh có 

tốc độ dịch bệnh lây mạnh với 359 xã, chiếm 

gần 73% tổng số xã có dịch. “Việt Nam đang 

tồn tại 4 chủng vi-rút gây ra bệnh tai xanh, 

trong đó 2 chủng vi-rút có nguồn gốc tại Việt 

Nam, 2 chủng còn lại có nguồn gốc từ Bắc 

Mỹ, Trung Quốc. Chính vì vậy, dịch bệnh 

còn phức tạp và vẫn ở thời kỳ cao điểm”, 

ông Hà cho hay. Từ ngày 8-9, Trung tâm 

Thú y vùng 6 sẽ tiến hành triển khai tiêm 

90.000 liều vắc-xin phòng bệnh heo tai xanh 

tại các tỉnh Đông Nam bộ. (TBKTSG) 
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Sông Srepok ở Tây 
Nguyên đang bị ô 
nhiễm 
Nguồn nước dòng sông Srepok chảy qua địa 

phận tỉnh Dak Lak đang ngày càng bị ô 

nhiễm do cây rừng hai bên bờ sông bị chặt 

phá nhiều, thảm thực vật bị tàn phá để lấy 

đất canh tác nên mưa đã gây xói lở, rửa trôi 

đất, cát và cuốn xuống sông. 

Thêm vào đó, một số nhà máy chế biến 

nông sản thực phẩm xây dựng gần sát bờ 

sông đã trực tiếp xả nước thải không qua xử 

lý xuống sông, làm cho dòng sông có lúc bị ô 

nhiễm nặng, đe dọa cuộc sống của các loài 

thủy sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của 

những người dân làm nghề chài lưới ven 

sông. 

Tại địa bàn xã Hòa Phú (thành phố Buôn Ma 

Thuột) đang hình thành khu công nghiệp 

Hòa Phú bên bờ phải sông Srepok, nhưng  

     

Một góc thác Trinh Nữ ở tỉnh Dak Nông, nơi con sông 
Srepok chảy qua‐Ảnh: Hồng Văn 

hiện khu công nghiệp này vẫn chưa xây 

dựng cơ sở xử lý nước thải công nghiệp. 

Tuy số cơ sở sản xuất công nghiệp chưa 

nhiều, nhưng hàng ngày nước thải xả vào l 

òng đất và đi theo nước mưa trôi xuống 

dòng sông Srepok. 

Đối diện với khu công nghiệp Hòa Phú, nằm 

ở phía bên kia bờ sông là khu công nghiệp 

Tâm Thắng (thuộc địa bàn xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, Dak Nông) được xây dựng 

trước năm 2000 với nhiều cơ sở sản xuất đã 

đi vào hoạt động. Hàng ngày, các cơ sở 

công nghiệp xả nước thải xuống dòng sông, 

gây ô nhiễm môi trường nước.  

 

Chỉ riêng từ đầu năm 2010 đến nay, nước 

sông Srepok đã có 3 lần bị ô nhiễm nặng, 

làm cho các loài cá tự nhiên như cá lăng, cá 

chép, cá trôi, cá mè… chết trắng trôi dạt trên 

một quãng sông dài hơn 14 km thuộc các xã 

Hòa Phú (Buôn Ma Thuột), Ea Nhol (Buôn 

Đôn) của Dak Lak và Tâm Thắng, Ea Pô (Cư 

Jut - Dak Nông). Theo TTXVN 

Srepok là con sông nổi tiếng ở các tỉnh 
Tây Nguyên với nhiều ghềnh thác hùng 
vĩ, đi liền với nhiều truyền thuyết, sử thi 
gắn với dòng sông này. Đặc biệt, đây là 
con sông, thay vì chảy về phía Đông như 
hầu hết các dòng sông ở Việt Nam thì nó 
lại chảy ngược về phía Tây, sang đất 
Campuchia. 
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Giá vàng vọt lên đỉnh mới 
Đỉnh cao lịch sử mới của giá vàng được thiết lập vào 
sáng qua (8.9) khi các doanh nghiệp đồng loạt nâng mức 
giá bán ra lên tới 29,45 - 29,5 triệu đồng/lượng, bỏ xa 
mức kỷ lục cũ 29,3 triệu đồng/lượng hồi tháng 11.2009. 

Kỷ lục mới 29,52 triệu đồng/lượng 

Chỉ trong vòng buổi sáng 8.9, giá vàng liên tiếp tăng mạnh từ 

29,40 triệu lên 29,45 triệu đồng/lượng, có thời điểm lên tới 

29,50 triệu đồng/lượng, cao chưa từng có trong lịch sử. Tại 

Hà Nội, giá vàng SJC của Công ty TNHH vàng bạc đá quý 

Sài Gòn biến động mạnh nhất. Đầu giờ sáng mua vào 29,38 

triệu đồng và bán ra 29,44 triệu đồng/lượng; đến 11 giờ thì 

giá mua vào tiếp tục được đẩy lên mức 29,44 triệu và bán ra 

29,50 triệu đồng/lượng. 

Tại TP.HCM, giá vàng tăng chóng mặt lên mức cao dù thị 

trường không có hàng. Trong phiên giao dịch buổi sáng, giá 

mua bán vàng SJC của Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài 

Gòn để ở mức 29,40 triệu - 29,46 triệu đồng/lượng thì các 

đơn vị khác như Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam 

(Eximbank) để ở mức 29,37  triệu - 29,46 triệu đồng/lượng, 

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ở mức 29,38 triệu - 29,46 

triệu đồng/lượng... Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và 

bán 1 lượng vàng được các đơn vị kéo ra 100.000 

đồng/lượng thay vì 40.000 đồng/lượng như trước đây. Giá 

bán vàng tiếp tục được đẩy lên mức kỷ lục mới 29,5 triệu - 

29,52 triệu đồng/lượng.  Bà Nguyễn Thị Hải Anh - Trưởng 

phòng kinh doanh vàng Eximbank, lý giải: “Ngân hàng để 

mức chênh lệch giữa giá mua và bán cao như vậy bởi không 

có đầu ra nên không mua vào. Với mức giá vàng thế giới 

đang ở mức cản 1.256 - 1.257 USD/ounce (vào sáng 8.9) 

nên các đơn vị không mạo hiểm mua vào”.    

 

Theo ông Huỳnh Trung 

Khánh,  Phó chủ tịch Hiệp 

hội vàng, nguồn cầu vàng 

trong nước luôn phụ thuộc 

chủ yếu vào nguồn cung 

vàng thế giới, nên theo quy 

luật cung - cầu, giá vàng thế 

giới tăng thì vàng trong 

nước phải tăng theo. 

Mua - bán dè chừng 

Tuy giá vàng tăng mạnh 

nhưng trên thị trường giao 

dịch vàng miếng và vàng vật 

chất khá trầm lắng. Lượng 

khách hàng đến mua, bán 

vàng tại các phố Trần Nhân 

Tông, Hà Trung, Cầu Giấy ở 

Hà Nội không nhiều. Trong 

khi đó, bà Nguyễn Thị Cúc - 

Phó tổng giám đốc Công ty 

vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

cho hay: giá vàng vọt lên 

cao nhưng khối lượng giao 

dịch tại các cửa hàng của 

công ty lại sụt giảm mạnh. 

Tại thời điểm giá vàng ở 

mức 29 triệu đồng/lượng, 

trung bình mỗi ngày lượng 

vàng giao dịch tại công ty 

lên tới 4.000 - 5.000 lượng, 

nhưng 2 ngày đầu tuần và 

ngày 8.9, lượng vàng giao  
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  dịch chỉ khoảng hơn 2.000lượng/ngày. 

 

Nguyên nhân là do giá vàng trong nước đã phá vỡ các mốc 

lịch sử nên người mua vàng tỏ ra e ngại hơn. Tâm lý thận 

trọng mua của khách hàng cũng khiến các doanh nghiệp phải 

niêm yết mức giá mua cao, dẫn tới chênh lệch giá mua - bán 

vào buổi chiều chỉ còn vài chục ngàn đồng/lượng. Ngoài ra, 

do ngưỡng kỹ thuật 1.250 USD/ounce đã bị bỏ xa bởi 

ngưỡng mới 1.265 USD/ounce khiến nhiều người có ý “găm” 

hàng bởi kỳ vọng giá vàng trong nước còn tiếp tục tăng. 

 

Như vậy, với giá vàng thế giới ở mức 1.256 USD/ounce, tính 

quy đổi thì hiện giá vàng trong nước đang thấp hơn khoảng  

450 nghìn đồng/lượng. Bà 

Cúc cho rằng với mức 

chênh lệch trên, nếu xuất 

vàng, doanh nghiệp chưa có 

lãi. Cũng theo ông Huỳnh 

Trung Khánh, giá vàng trong 

nước có thấp hơn thế giới, 

nhưng nếu tính cả chi phí, 

thuế, tỷ giá... thì hiện vẫn 

chưa phải là thời điểm thích 

hợp để các doanh nghiệp 

xuất vàng. Tuy nhiên việc 

biên độ mua - bán được kéo 

hẹp lại, cũng có thể do 

doanh nghiệp kim hoàn nhìn 

thấy triển vọng tăng giá của 

vàng trong thời gian sắp tới 

và họ để mức giá cao để thu 

gom, phục vụ cho mục đích 

xuất vàng kiếm lời sau đó. 

Giá vàng trong nước theo 

nhiều dự báo của các 

chuyên gia có thể sẽ còn lên 

tới 1.300 USD/ounce. Người 

dân nếu mua vàng ở mức 

giá lịch sử với mục đích đầu 

cơ chắc chắn sẽ “chùn tay”, 

nhưng nếu mua để nắm giữ 

thì khả năng có lãi sẽ rất 

cao. 

Theo TTO 
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Đề xuất miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
Theo Dự thảo mới nhất về 
Nghị định hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp do Bộ Tài chính chủ 
trì soạn thảo, có 9 trường 
hợp được miễn thuế, 4 
trường hợp được giảm 50% 
số thuế phải nộp.   

Một số trường hợp được miễn 

thuế gồm: đất của dự án đầu tư 

thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến 

khích đầu tư; dự án đầu tư tại 

địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; đất của doanh 

nghiệp sử dụng trên 50% số lao 

động là thương binh, bệnh binh; 

đất xây dựng nhà tình nghĩa, 

nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi 

dưỡng người già cô đơn, người 

khuyết tật, trẻ mồ côi, cơ sở 

chữa bệnh xã hội; đất ở trong 

hạn mức của người hoạt động 

cách mạng trước ngày 

19.8.1945, thương binh hạng 

1/4, 2/4, người hưởng chính 

sách như thương binh hạng 

1/4, 2/4, bệnh binh hạng 1/3, 

anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, mẹ Việt Nam anh 

hùng... 

Trường hợp hộ gia đình, cá  

nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì 

được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất 

tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới; người nộp thuế gặp 

khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về 

đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế cũng thuộc đối 

tượng được miễn thuế. 

Các trường hợp được giảm 50% thuế, gồm: Đất của dự 

án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, dự án đầu 

tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất 

của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động 

là thương binh, bệnh binh; đất ở trong hạn mức tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất ở trong hạn 

mức của thương binh hạng 3/4, 4/4, người hưởng chính 

sách như thương binh hạng 3/4, 4/4, bệnh binh hạng 2/3, 

3/3...; người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả 

kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% 

đến 50% giá tính thuế./.                Theo VOV 
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Giải trình về chính sách định 
canh, định cư 
TP - Ngày 9-9, Ủy ban dân tộc giải trình với 

Hội đồng Dân tộc, Văn phòng Quốc hội và 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP) về tình hình thực hiện chính sách hỗ 

trợ định canh, định cư đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

 

Theo Ủy ban Dân tộc, đồng bào du canh, du 

cư thường canh tác vào những khu rừng 

cấm, chặt phá rừng làm nương rẫy hoặc lấn 

chiếm đất canh tác của đồng bào sở tại. Mặc 

dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 

Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định 

canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2007-2010 nhưng tiến độ chậm. 

Theo Quyết định 1342 của Thủ tướng Chính 

phủ, phê duyệt kế hoạch đầu tư định canh, 

định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du 

canh, du cư đến năm 2012, có 297 dự án 

với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Trên 

cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban Dân tộc xác 

định đối tượng hưởng chính sách là 29.718 

hộ với 140.313 nhân khẩu. Nhưng sau khi 

ban hành chính sách, số lượng lại tăng lên 

rất nhiều. (TTXVN) 

Ngư dân được vay đến 

500 triệu đồng đóng 

mới tàu  

(TNO) Trong Đề án hỗ trợ đóng mới, cải 

hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ được phê 

duyệt hôm 8.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã 

quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng 

sau đầu tư với mức 5%/năm. 
Mức vay tối đa là 500 triệu đồng (đóng mới 

tàu cá), 200 triệu đồng (thay máy, nâng cấp), 

thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày 

vay vốn. 

Ngân sách địa phương bố trí 3,73 tỉ đồng 

cho chương trình hỗ trợ này (kết thúc trước 

ngày 31.12.2015), trong đó 3,45 tỉ đồng hỗ 

trợ lãi suất vay, còn lại dành để hỗ trợ đào 

tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên. 

 

Được biết, phạm vi hỗ trợ gồm ngư dân, tổ 

hợp tác, hợp tác xã, áp dụng cho tàu có 

công suất 90 CV trở lên (đóng mới) hoặc cải 

hoán tàu dưới 90 CV (thay máy, nâng cấp). 

Tuổi trẻ online 
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Năm 2015, hàng hoá sẽ được lưu chuyển 
tự do trong ASEAN 
VOV) - Theo Hiệp định Thương mại hàng 
hoá ASEAN, các nước ASEAN sẽ phải 
xoá bỏ hoàn toàn thuế quan vào năm 
2015. 

Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN 

(gọi tắt là ATIGA) chính thức có hiệu lực từ 

ngày 17/5/2010, đang tạo ra sự chuyển động 

mạnh mẽ trong thương mại hàng hoá giữa 

các nước ASEAN thông qua việc dỡ bỏ các 

loại rào cản thương mại. 

Theo Hiệp định này, các nước ASEAN sẽ 

phải xoá bỏ hoàn toàn thuế quan vào năm 

2015. Riêng với 4 nước mới gia nhập 

ASEAN gồm: Campuchia, Lào, Myanmar và 

Việt Nam, 7% tổng số dòng thuế sẽ được cắt 

giảm vào năm 2018. 

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về văn bản pháp lý 

này, phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê 

Tùng Dũng, Trưởng phòng ASEAN, Vụ 

Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công 

thương. 

PV: Thưa ông, vì sao các nước ASEAN lại 

quyết định xây dựng và ký kết Hiệp định 

Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA)? 

Ông Lê Tùng Dũng: Có thể nói, hợp tác 

kinh tế mà cụ thể hơn là tự do hoá thương 

mại là lĩnh vực hợp tác sâu và rộng nhất 

trong ASEAN hiện nay. Quá trình này đã 

được bắt đầu từ năm 1992, khi các nước  

ASEAN ký kết và thực hiện Hiệp định về ưu 

đãi thuế quan có hiệu lực chung trong 

ASEAN, gọi tắt là CEPT/AFTA. 

Việt Nam áp dụng Hiệp định này từ năm 

1996. Tuy nhiên, qua 15 năm thực hiện Hiệp 

định, các nước đã bổ sung, sửa đổi và đã có 

rất nhiều nghị định thư, thoả thuận. Ngoài ra, 

trong các lĩnh vực chuyên ngành lại có các 

thoả thuận riêng và cần phải được tổng hợp 

lại thành một văn bản thống nhất. 

Mục tiêu chung của ASEAN là đến năm 

2015 sẽ xây dựng cộng đồng ASEAN, dựa 

trên 3 trụ cột: An ninh chính trị, kinh tế và 

văn hoá xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, 

thương mại hàng hoá là một lĩnh vực quan 

trọng, cùng với thương mại dịch vụ, đầu tư… 

Như vậy, mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh 

tế ASEAN vào năm 2015 đòi hỏi ASEAN 

phải xây dựng một không gian sản xuất 

chung, trong đó hàng hoá được lưu chuyển 

tự do. 

Để thực hiện mục tiêu này, các nước 

ASEAN thống nhất xây dựng một khuôn khổ 

pháp lý, đó chính là Hiệp định Thương mại 

hàng hoá ASEAN (ATIGA). 

PV: Xin ông cho biết những nội dung quan 

trọng nhất của Hiệp định ATIGA? 

Ông Lê Tùng Dũng: Các cam kết trong  
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 ATIGA được xây dựng trên nguyên tắc của 

WTO và các Hiệp định Thương mại Tự do 

mà ASEAN đã và đang tham gia nhưng với 

mức độ tự do hoá cao hơn. 

Hiệp định ATIGA đã đề ra nguyên tắc về cắt 

giảm thuế quan giữa các nước ASEAN với 

nhau, đề ra nguyên tắc để thông báo, minh 

bạch hoá các biện pháp phi thuế quan. Đồng 

thời, có các lộ trình để cắt giảm các hàng rào 

phi thuế. 

Nội dung quan trọng hơn là trong tương lai, 

ATIGA sẽ góp phần tăng khả năng cạnh 

tranh của ASEAN, đó chính là Chương trình 

thuận lợi hoá trong ASEAN với 3 trụ cột: 

Thuế quan, phi thuế và thuận lợi hoá thương 

mại. Hiệp định ATIGA có các điều khoản cụ 

thể để thực hiện các nội dung này, tạo điều 

kiện để hàng hoá di chuyển tự do. 

Công nhận trình độ chênh lệch phát triển 

cũng là một nội dung xuyên suốt trong các 

chương trình hợp tác cũng như trong tự do 

hoá thương mại, đầu tư, kinh tế của ASEAN. 

Trong ASEAN, hiện nay, có 2 nhóm thuộc 

nước ASEAN 6 gồm: Brunei, Malaysia, 

Indonesia, Philippines, Singapore và Thái 

Lan. Nhóm 2, những nước gia nhập ASEAN 

muộn, có trình độ thấp hơn như: Campuchia, 

Lào, Myanmar và Việt Nam (gọi tắt là 

CLMV). 

Hiệp định ATIGA thể hiện rất rõ việc công 
nhận sự chênh lệch giữa các nước. Sáu 
nước thuộc nhóm 1 sẽ phải cắt giảm hoàn  

toàn các dòng thuế vào năm 2015 và các 

nước CLMV có lộ trình cắt giảm thuế quan, 

lộ trình cắt giảm các dòng rào cản phi thuế 

dài hơn đến năm 2018, tức là có thời gian 

lâu hơn để bảo hộ các ngành sản xuất trong 

nước của mình. 

PV: Thưa ông, các cam kết cắt giảm thuế 

quan của Việt Nam sẽ được thực hiện như 

thế nào theo Hiệp định ATIGA? 

Ông Lê Tùng Dũng: Các cam kết cắt giảm 

thuế quan của Việt Nam trong Hiệp định 

ATIGA cũng dựa trên những cam kết mà 

chúng ta đã đưa ra trong CEPT/AFTA trước 

đây, tức là tới ngày 1/1/2015, phần lớn các 

mặt hàng của chúng ta sẽ có thuế xuất ở 

mức 0% trong thương mại với các nước 

ASEAN. Tuy nhiên, ở đây cũng có sự ưu đãi 

linh hoạt đối với Việt Nam nói riêng và 4 

nước CLMV nói chung là một số dòng thuế 

được bảo lưu tới năm 2018. Cụ thể, chúng 

ta có 7% dòng thuế muốn có nhu cầu bảo hộ 

sản xuất trong nước hoặc duy trì công cụ 

chính sách thì chúng ta có thêm 3 năm để 

cắt giảm, tức là đến năm 2018. 

Xăng dầu và thuốc lá của Việt Nam sẽ có 

một lộ trình cắt giảm riêng. Còn đối với mặt 

hàng ô tô, xe máy, chúng ta sẽ phải tuân thủ 

các quy định chung của Hiệp định ATIGA, 

tức là tối đa đến năm 2018 sẽ phải đưa thuế 

xuất hai mặt hàng này về 0%. 

PV: Xin cảm ơn ông!. 

Hương Giang 
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Cú hích tam nông… 
(LĐ) - Lão nông Nguyễn Ngọc Phùng (68 tuổi) ngồi ngay trên con 

đường bêtông rộng láng coóng và cũng là bờ ruộng của mình, 

đưa đôi tay quơ nắm lúa trĩu hạt, rồi nói: Cả đời sống bám đồng, 

tôi mới được hưởng "lộc" của đồng với những mùa vàng bội thu. 

Làm ruộng theo kiểu... công nghiệp như thế này sướng lắm! 

Lão nông Nguyễn Ngọc Phùng bên đám ruộng DĐĐT của mình ở đồng Cây 
Găng. Ảnh: Lưu Phong 

Bởi những thửa ruộng trồng mía, lúa nhỏ lẻ, manh mún từ bao đời 

nay ở Hòn Dú, Cây Găng thuộc các xã Cam An Bắc, Cam Thành 

Bắc được "dồn điền đổi thửa (DĐĐT)" và sản xuất công nghiệp 

hoá bằng cách cơ giới hoá, ứng dụng khoa học công nghệ, giảm 

sức lao động, tăng năng suất cao... 

Cam An Bắc và Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) là 

địa phương đầu tiên của cả khu vực Nam Trung Bộ đột phá thí 

điểm thành công chương trình DĐĐT theo Nghị quyết Trung ương 

Đảng 7 (khoá IX) về vấn đề “tam nông”. Như “vết dầu loang”, bây 

giờ nông dân ở khắp các làng quê Suối Cát, Suối Tân, Cam Tân, 

Cam Hoà,... huyện Cam Lâm, đang thi nhau học tập và áp dụng 

DĐĐT để biến những thửa ruộng đồng phân tán kém hiệu quả  

hoặc “không mùa vụ” 

thành những cánh 

đồng “bờ xôi ruộng 

mật”!  Đây thật sự là 

“cú hích”, là cuộc cách 

mạng đối với nông 

nghiệp, nông thôn 

(NNNT) và nông dân 

trên con đường xây 

dựng một nền nông 

nghiệp hiện đại ở Cam 

Lâm! 

Công nghiệp hoá 
nghề trồng lúa 

Trong bảng lảng sương 

mai, Chủ tịch UBND xã 

Cam Thành Bắc – ông 

Đặng Quang Hưng - 

đưa tôi “mục sở thị” 

cánh đồng DĐĐT Cây 

Găng. Trước mặt, lúa 

xanh ngát, trổ đòng, 

hương thơm ngào ngạt. 

Đây đó vài chân ruộng 

lúa chín vàng trĩu hạt. 

Nhiều bác nông dân 

luống tuổi chạy xe máy 

dựng ngay trên bờ 

ruộng, ung dung rít 

điếu thuốc lá, rồi 

“ngắm” lúa trổ, chứ 

không hề động tay  
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 động chân xuống ruộng đồng. Lão nông 

Nguyễn Hoà (69 tuổi, ở thôn Tân Sinh Đông, 

xã Cam Thành Bắc) phấn khởi cho hay: 

Trước đây ở xứ đồng Cây Găng này, mạnh 

ai nấy trồng đủ các loại cây lúa, mía, bắp 

theo kiểu “da beo”. Nước tưới khi có khi 

không, cây trồng khô héo. Giao thông trên 

đồng nhỏ hẹp, sình lầy, nhất là mùa mưa 

gây khó khăn cho đi lại cày kéo, sản xuất. 

Bây giờ thì cánh đồng có đường giao thông 

lớn, có kênh mương chạy qua, ruộng được 

“gom” từ 5 - 7 - 12 thửa thành 1 thửa, san ủi 

bằng phẳng, chuyển hẳn sang trồng lúa, mà 

lúa tốt quá. Không tốt sao được khi đất 

manh mún được DĐĐT, tạo thuận lợi cho 

sản xuất lúa có quy trình khoa học, dùng 

máy cày sâu, áp dụng “3 giảm, 3 tăng”, IPM 

vào đồng ruộng... Đến khi lúa chín thì thu 

hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. “Công 

nghiệp trồng lúa cho năng suất cao, lại ít tốn 

chi phí, công sức lao động, mang lại nhiều 

hứng khởi, niềm vui sướng cho nông dân 

vốn không tha thiết với cánh đồng bấp bênh 

này!” – ông Hoà tâm sự. 

Tôi bất giác nhìn quanh cánh đồng được quy 

hoạch hiện đại với hệ thống giao thông được 

hình thành trên đồng giống như cái xương 

cá, mà ở đó xương sống là con đường chính 

được bêtông nhựa thẳng tắp (mặt đường 

rộng 5m, bêtông rộng 3,5m), còn xương 

nhánh là những con đường đất nằm song 

song vắt ngang đường chính (rộng 3m). Độc 

đáo và khoa học nhất là hệ thống kênh nước 

tưới đều gắn với đường và mỗi thửa ruộng  

đều tiếp cận với đường, kênh mương. Nhờ 

vậy, ruộng luôn có nước; tất cả các loại xe 

vận chuyển nông sản, đặc biệt là máy gặt 

lúa liên hợp, máy cày đại, máy tuốt lúa... đều 

hoạt động trên đồng một cách dễ dàng. Theo 

lão nông Nguyễn Ngọc Phùng, DĐĐT và 

trồng lúa theo kiểu công nghiệp giảm được 

chi phí 30%, trong khi đó năng suất lúa bình 

quân từ 500kg/sào/vụ tăng lên 700kg/sào/vụ. 

Giờ thì không ai muốn bỏ ruộng nữa rồi...! 

Khó mấy cũng làm 

 
Đào múc đắp đường giao thông trên đồng phía tây 
Cây Găng. Ảnh: Lưu Phong 

 

Cả nước có 78 triệu thửa ruộng, có những 

thửa chỉ rộng cỡ 20m2, thì ở huyện Cam 

Lâm có gần 40 ngàn thửa ruộng với diện tích 

thửa nhỏ nhất là 40m2. Chính tình trạng có 

“ruộng tốt, ruộng xấu, có gần, có xa, có cao, 

có thấp” phân tán, nhỏ lẻ, không những gây 

“khó” trong sản xuất, thâm canh tăng vụ, tốn 

kém nhiều thời gian và sức lao động, mà còn 

“vướng” khi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, đưa cơ giới hoá vào sản xuất trên 

đồng ruộng... Vì vậy, giá trị canh tác trên 1ha 

đất nông nghiệp đạt ở mức thấp - khoảng 20 



   12 
 

ĐIỂM TIN BÁO 

triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Ta - Trưởng 
phòng NNPTNT huyện Cam Lâm – nói: 

Thực tế trên cho thấy, tình trạng đất manh 

mún là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển 

của sản xuất nông nghiệp. 

Nông dân ở đây không sống được trên đồng 

ruộng của mình, quá nhiều người đã phải “ly 

nông, ly hương” để tìm kế sinh nhai, để lo 

cho con cái học hành. Và khi nói đến công 

nghiệp hoá NNNT, dường như chúng ta nghĩ 

đến việc lấp ruộng để làm xưởng cơ khí, nhà 
máy ôtô, chế biến hàng hoá... mà bỏ đi lợi 

thế so sánh về lợi ích trong sản xuất NN. 

Chính vì vậy, năm 2009, Đảng bộ và chính 

quyền huyện Cam Lâm quyết tâm làm điểm 

đột phá chương trình DĐĐT ở các xã Cam 

An Bắc và Cam Thành Bắc, nhằm tạo “cú 

hích” cho hiện đại hoá sản xuất trên đồng 

ruộng, đem lại lợi ích cho nông dân. “Nhiệm 

vụ để thực hiện chủ trương này là rất nặng 

nề. Tuy khó, nhưng làm được gì cho nông 

dân, khó mấy chúng tôi cũng làm cho bằng 

được” – ông Nguyễn Ta tâm sự. 

Thực tế ban đầu nghe nói DĐĐT, người dân 

Cam An Bắc, Cam Thành Bắc thật sự không 

hình dung nổi và không đồng tình. Nhưng 

nhờ ban chỉ đạo DĐĐT cấp huyện, xã tuyên 

truyền, vận động, giải thích nên dần dà bà 

con hiểu ra chủ trương hợp lòng dân, giúp 

dân có điều kiện canh tác thuận lợi, đổi mới 

sản xuất, tăng thu nhập. Thế rồi ai ai cũng tự 

nguyện, cũng đồng thuận cùng “bắt tay” thực 

hiện DĐĐT. Đứng trên đồng ruộng, ông 

Đặng Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Cam 

Thành Bắc - lật bản đồ cánh đồng DĐĐT 

Cây Găng, cho chúng tôi biết, xứ đồng này 

với diện tích hơn 23ha, với 150 thửa, có 

thửa chỉ 40m2; hộ có ít nhất 1 thửa, nhiều 

nhất 12 thửa. Từ nguồn vốn hỗ trợ hơn 1,99 

tỉ đồng, xã đã quy hoạch thành 4 vùng, giảm 

số thửa xuống còn 75 thửa, với thửa nhỏ 

nhất là 1.095m2, giao cho 72 hộ dân sản 

xuất lúa. Đồng thời xây dựng 5 tuyến giao 

thông dài hơn 1,6km gắn với hệ thống kênh 

trên đồng đảm bảo đi lại, tưới tiêu hiệu 

quả.Việc DĐĐT trên đất rẫy rừng chuyên 

canh cây mía khó hơn nhiều so với đất trồng 

lúa. Thế nhưng, huyện Cam Lâm cũng thực 

hiện thành công DĐĐT 14ha mía nằm dưới 

chân núi Hòn Dú, thôn Tân An, xã Cam An 

Bắc. Từ những thửa đất phân tán, đường sá 

đi lại khó khăn, thiếu nước tưới, huyện đã 

đầu tư hơn 1,1 tỉ đồng xây dựng 4 tuyến 

đường giao thông trên đồng dài 2,1km, cải 

tạo phân chia đất thành 7 vùng với số thửa 

từ 92 giảm xuống còn 51 thửa. “Cú hích” 

DĐĐT trên cánh đồng này đã giúp cho 36 hộ 

dân gặt hái được mùa mía ngọt với năng 

suất đạt cao 60-70 tấn/ha. 

“Vết dầu loang” ... 

Buổi trưa đứng bóng, nhìn về phía tây đồng 

Cây Găng, chúng tôi bắt gặp nhiều nông 

dân, nhiều phương tiện xe cơ giới, máy đào, 

máy ủi,... vẫn đang miệt mài cải tạo ruộng, 

làm đường, san ủi đồng. Ông Đặng Quang 

Hưng cho hay, địa phương đang nhân rộng 

DĐĐT trên toàn địa bàn xã. Vùng đất tây 

đồng Cây Găng này với diện tích hơn 33ha  
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được nâng cấp và xây dựng mới 5 tuyến 

đường gắn với kênh thuỷ lợi dài 1,7km; quy 

hoạch thành 4 vùng đất bằng phẳng giao 

cho 95 hộ sản xuất,... 

Như “vết dầu loang” trên đồng - từ thí điểm 

thành công DĐĐT cánh đồng Cây Găng, 

Hòn Dú, phong trào thực hiện DĐĐT đang 

lan rộng sang các cánh đồng Cam Hiệp Bắc, 

Cam Hiệp Nam, Cam An Nam, Cam Phước 

Tây, Cam Hoà, Suối Cát, Suối Tân, Cam 

Tân. Khi rời cánh đồng Cây Găng, bà 

Nguyễn Thị Thạnh - Chủ tịch UBND huyện 

Cam Lâm – “hứa” với chúng tôi: với phương 

châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ 

năm 2010 trở đi, chương trình DĐĐT sẽ 

được nhân rộng thành công trong toàn 

huyện. Qua đó, huyện sẽ xây dựng một nền 

nông nghiệp hiện đại, hoàn toàn áp dụng cơ 

giới hoá trên đồng ruộng để mai này bạn về 

Cam Lâm sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh 

truyền đời của người nông dân Việt Nam là 

“con trâu đi trước, cái cày theo sau”...! 

Lưu Phong 

Giá lúa gạo tăng cao   

 Lần thứ hai trong vài năm trở lại đây, giá lúa 

loại phẩm cấp thấp IR-50404 đã vượt qua 

mức 100.000đ/giạ (20 kg). Lần trước là giữa 

năm 2008, khi xảy ra sốt gạo. 

Ngày 8.9, giá lúa hè thu muộn đang thu 

hoạch tại ruộng ở khu vực các huyện Cai 

Lậy, Cái Bè (Tiền Giang) được thương lái 

mua với giá từ 85.000 - 90.000đ/giạ; riêng 

lúa khô giá từ 105.000đ/giạ (khoảng 

5.200đ/kg) trở lên. Giám đốc một doanh 

nghiệp xuất khẩu gạo cho biết giá lúa gạo 

tăng cao vì thị trường xuất khẩu gạo đang 

thuận lợi. Tuy nhiên, theo vị giám đốc trên 

thì các doanh nghiệp cũng bị bất ngờ và 

thiếu chuẩn bị trước tình hình giá lúa gạo 

tăng cao, bởi vì theo quy luật hằng năm, khi 

vào thu hoạch vụ hè thu thì lúa gạo thường 

bị rớt giá. Riêng năm nay thì giá lúa bắt đầu 

tăng từ giữa tháng 7 và đứng ở mức cao.  

Hoàng Phương 

Nông dân sắp được bảo hiểm rủi ro thiên tai 
KTĐT - Đây là nội dung được nêu trong dự 

thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp 

(BHNN) giai đoạn 2011-2013. 

Hộ nghèo sản xuất nông nghiệp (SXNN) khi 

tham gia thí điểm BHNN sẽ được hỗ trợ 90 - 

100% phí bảo hiểm. Hộ nông dân, cá nhân 

(không thuộc diện nghèo) được hỗ trợ 60 - 

70% phí bảo hiểm. Tổ chức SXNN được hỗ 

trợ 50% phí bảo hiểm. Dự thảo quy định, đối 

tượng được bảo hiểm gồm cây lúa, trâu, bò, 

lợn, gia cầm, cá tra... 

Khu vực thực hiện thí điểm BHNN gồm: cây 

lúa tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng 

Tháp. Trâu, bò, lợn, gia cầm tại: Bắc Ninh, 

Nghệ An... Giai đoạn thực hiện thí điểm 

BHNN từ năm 2011 đến 2013. Nam Bắc 
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Xuất khẩu thủy sản sang 
Mỹ- “Nhà lớn nhưng cửa 
hẹp” 
 Thoáng tính trong chi tiêu, không quá cầu kỳ 

trong chế biến các món ăn, sức tiêu thụ lớn 

và ổn định là những ưu điểm thu hút các nhà 

cung cấp tôm cho thị trường Bắc Mỹ này. 

Tuy nhiên, để đứng vững trên thị trường 

rộng lớn này cần phải có nhiều nỗ lực từ 

phía doanh nghiệp. 

CôngThương - Mỹ là nước đứng đầu thế 

giới về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với 

trên 14,4 tỉ USD và là nước đông dân thứ 3 

trên thế giới với trên 300 triệu dân, chỉ sau 

Trung Quốc và Ấn Độ với thu nhập trung 

bình của người dân khoảng 50.000 

USD/năm. Mỹ từ nhiều năm nay đã trở thành 

thị trường “màu mỡ” đối với nhiều nước xuất 

khẩu tôm lớn trên thế giới. 

Theo thống kê của Cục Quản lý Nghề cá 

Biển quốc gia Mỹ (NMFS), người Mỹ tiêu thụ 

trên 7,3 kg thủy sản/năm. Trong đó, tôm 

chiếm ¼ tổng tiêu thụ thủy sản với 1,85 

kg/người/năm (Số liệu năm 2007) 

Năm 2009, có tới hơn 50 nước và vùng lãnh 

thổ xuất khẩu tôm sang Mỹ nhưng 10 nước 

cung cấp hàng đầu gồm Thái Lan, 

Inđônêxia,  Êcuađo, Việt Nam, Trung Quốc, 

Mêhicô, Malaixia, Ấn Độ, Bănglađét và 

Guyana chiếm trên 92% thị phần tổng nguồn 

cung này. Sự cạnh tranh giành thị phần từ 

các nhà cung cấp này rất gắt gao.    

biện pháp bảo hộ các ngành sản xuất trong 

nước. Trước sự gia tăng mạnh mẽ của tôm 

nhập khẩu, trong khi nguồn cung tôm nội địa 

(chủ yếu là tôm khai thác) lại rất hạn chế, chỉ 

chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung tôm 

cho thị trường này, năm 2005, chính phủ Mỹ 

đã chính thức áp thuế chống bán phá giá 

(CBPG) tôm đối với 5 nước gồm Trung 

Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Braxin và Việt Nam. 

Thuế CBPG đã thực sự trở thành rào cản 

lớn đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu 

tôm của các nước này. Các doanh nghiệp 

muốn xuất khẩu tôm sang Mỹ không những 

phải chịu mức thuế CBPG cao mà họ còn 

phải tuân thủ qui định đóng ký quỹ bond (đặt 

cọc trước tiền thuế). 

Sau 5 năm, Mỹ tiến hành xem xét thuế 

chống bán phá giá này để xem nên tiếp tục 

hay có thể ngừng áp dụng biện pháp này. 

Ngày 17/5/2010, Bộ Thương mại Mỹ chính 

thức tuyên bố giữ nguyên thuế CBPG đối với 

4 nước gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan 

và Braxin. Đối với Việt Nam, vẫn chưa có kết 

luận chính thức. Như vậy, cánh cửa cho tôm 

nhập khẩu vào Mỹ tiếp tục “khép lại” và thậm 

chí còn “co hẹp” nữa khi chính quyền Mỹ hối 

thúc các cơ quan quản lý thực phẩm tăng 

cường thanh tra, kiểm soát và giám sát an 

toàn vệ sinh thủy sản. Mới đây, Ủy ban Ngân 

sách thuộc Hạ viện Mỹ hối thúc Cơ quan 

Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), 

hợp tác với các chương trình kiểm nghiệm 

liên bang để xây dựng một chương trình 

tăng cường thanh tra các chất kháng sinh 

cấm trong tôm nhập khẩu.  (Công thương) 
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Nâng cao kỹ năng khai thác 

thông tin xuất khẩu cho doanh 

nghiệp  

Hiện nay, nhu cầu của doanh nghiệp về việc 

khai thác thông tin trực tuyến phục vụ công 

tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt 

động xuất khẩu ngày càng cao. Tuy nhiên, 

phần lớn doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu 

kỹ năng khai thác thông tin trực tuyến, đặc 

biệt là thông tin phục vụ xuất khẩu.    

CôngThương - Nhằm đáp ứng nhu cầu khai 

thác thông tin trực tuyến ngày càng cao của 

doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu, sáng 

nay (8/9), Trung tâm Phát triển thương mại 

điện tử (Ecomviet) phối hợp với Dự án EU – 

Việt Nam MUTRAP III đã tổ chức hội thảo 

“Kỹ năng khai thác thông tin xuất khẩu trực 

tuyến” tại Hà Nội. Thông tin đóng vai trò 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, nhất là hiện nay, khi nền kinh 

tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào 

nền kinh tế thế giới. Thông tin thương mại, 

đặc biệt là thông tin thị trường quốc tế, là 

những thông tin cần thiết phục vụ cho doanh 

nghiệp trong việc lập chiến lược, kế hoạch 

kinh doanh và thực hiện các hoạt động 

thương mại và xúc tiến xuất khẩu.  

Trong bối cảnh thế giới bùng nổ thông tin 

hiện nay, song phần lớn các doanh nghiệp 

Việt Nam đều thiếu thông tin thương mại,  

 

đặc biệt là thông tin thị trường quốc tế, bởi 

doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu kinh phí để 

đầu tư cho công tác thông tin. Trước thực tế 

đó, Internet là công cụ hữu hiệu nhất để 

doanh nghiệp tìm kiếm và tiếp cận thông tin. 

Tuy nhiên, hiện phần lớn doanh nghiệp Việt 

Nam còn thiếu kỹ năng khai thác thông tin 

trực tuyến, đặc biệt là thông tin phục vụ xuất 

khẩu.  

Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu 

giới thiệu cho doanh nghiệp các nguồn thông 

tin xuất khẩu trực tuyến, các Cổng thông tin 

xuất khẩu chính thức của Bộ Công Thương 

hỗ trợ doanh nghiệp như Cổng Thông tin thị 

trường nước ngoài (www.ttnn.vn), Cổng 

Thông tin Xuất khẩu Việt Nam 

(www.vnex.com.vn). Hội thảo cũng giới thiệu 

các kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin 

trực tuyến giúp doanh nghiệp đẩy mạnh xuất 

khẩu. Hội thảo cũng giới thiệu tới doanh 

nghiệp các kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin 

trên môi trường internet để đạt hiệu quả cao 

nhất. 

Đặc biệt, đại diện Phòng Thương mại châu 

Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã giới thiệu 

với doanh nghiệp Việt Nam những thông tin 

mới nhất về tình hình và hệ thống thông tin 

thị trường EU. 

(Công thương) 
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Quảng Ngãi: giá củ mì 
nguyên liệu tăng cao 

 

TT - Ngày 8-9, giám đốc Nhà máy sản xuất 

tinh bột mì Quảng Ngãi Trần Ngọc Hải cho biết 

do giá tinh bột mì xuất khẩu qua thị trường 

Trung Quốc, Đài Loan tăng cao nên nhà máy 

quyết định giá mua củ mì tươi (loại đạt 30% độ 

bột) là 2.050 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg. 

Đây là mức giá mua củ mì tươi cao nhất từ 

trước tới nay. Được biết, Quảng Ngãi hiện có 

vùng nguyên liệu mì 13.500ha với năng suất 

bình quân 17 tấn củ mì tươi/ha. V.Q.CẦU 

Hà Nội có cơ sở sản xuất 
rau đạt chuẩn VietGap 
Cơ sở sản xuất-sơ chế và tiêu thụ rau an 

toàn theo tiêu chuẩn VietGap (thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi 

của Việt Nam) đã được khai trương ngày 

9/9 tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà 

Nội.  

Đây là mô hình liên kết 4 nhà (nhà nước-

nhà khoa học-doanh nghiệp và nhà nông) 

nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu 

thụ rau an toàn trên địa bàn Thủ đô, góp 

phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, 

phát triển bền vững và thân thiện với môi 

trường.  

Chứng kiến lễ khai trương, ông Nguyễn Trí 

Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 

biết sản xuất rau quả theo hướng VietGap 

là hướng đi tất yếu và cần thiết của người 

trồng rau quả ở Việt Nam để đảm bảo sự 

phát triển bền vững và cung cấp cho thị 

trường các sản phẩm nông nghiệp sạch, 

đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Mô hình cơ sở sản xuất-sơ chế và tiêu thụ 

rau an toàn tại Văn Đức cần được khuyến 

khích và nhân rộng không chỉ ở Hà Nội mà 

trên phạm vi cả nước. Với diện tích trồng 

rau hơn 280ha, dự kiến mỗi ngày vùng 

trồng rau an toàn Văn Đức sẽ cung cấp cho 

thị trường (thông qua sự thu mua của Công 

ty trách nhiệm hữu hạn Hương Cảnh) 75-

80 tấn rau đạt chuẩn VietGap.  
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