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Xuất khẩu nhuyễn thể:

Cần hướng sang các thị 

trường phi truyền thống 

và mới nổi

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 

xuất khẩu nhuyễn thể sang khối thị 

trường EU đến ngày 15/8/2010 tăng 

trưởng đều và ổn định. Tính đến hết 

ngày 15/8/2010, EU đã nhập trên 

20,8 nghìn tấn nhuyễn thể từ Việt 

Nam, trị giá khoảng 68,4 triệu USD, 

tăng 26,2% về lượng và 38,3% về GT 

so với cùng kỳ năm 2009.

Từ giữa năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) của khu vực Châu Âu tăng 

trưởng khá chậm. Kết thúc tháng 

6/2010, CPI chỉ tăng 1,4% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính của 

thực trạng này là do đồng EUR liên tục 

mất giá so với đồng USD cùng với việc 

cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Theo 

đó, người dân Châu Âu đang phải trả 

một mức giá cao hơn cho các mặt hàng 

NK nói chung và thủy sản NK từ 

Việt Nam nói riêng.

Mặc dù giá và nhu cầu nhuyễn thể từ 

Việt Nam vẫn khá cao nhưng các 

chuyên gia kinh tế dự báo, khủng 

hoảng nợ tại EU sẽ tiếp tục có tác động 

xấu đến các nền kinh tế trong khu vực 

trong thời gian tới. Điều này ảnh hưởng 

tiêu cực đến tình hình XK nhuyễn thể 

của các doanh nghiệp Việt Nam. Do 

vậy, để giải quyết khó khăn này, các 

doanh nghiệp cần chuyển hướng XK 

sang các thị trường phi truyền thống và 

các thị trường mới nổi như Trung 

Đông, Romania…

Tính đến hết ngày 15/8/2010, Việt Nam 

đã xuất khẩu trên 59,4 nghìn tấn 

nhuyễn thể, trị giá trên 227,6 triệu 

USD, tăng 0,3% về lượng và 7,1% về 

giá trị so với cùng kỳ năm 2009./.

Theo Công thương

TIN TỨC

SỰ KIỆN
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Cần 2.310 tỉ đồng nâng 

cấp hệ thống đê tại 

ĐBSCL

Để nâng cấp hệ thống đê biển và đê 

cửa sông tại Đồng bằng sông Cửu 

Long, ứng phó với tình trạng nước 

biển, cần đầu tư 2.310 tỉ đồng, trong 

đó đầu tư nâng cấp đê biển là 1.422 

tỷ đồng, đê cửa sông 888 tỷ đồng.  

Con số trên mới được Viện Qui hoạch 

Thủy lợi miền Nam dự tính. Theo qui 

hoạch, có 618 km đê biển và 741 km đê 

cửa sông tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL) sẽ được nâng cấp hoặc 

xây dựng mới theo qui cách: chiều rộng 

đê 6m để kết hợp giao thông, mái trong 

2-3m, mái ngoài 3-4m, lưu không 10m 

phía đồng và 50 m phía biển; bên ngoài 

đê là rừng phòng hộ để bảo vệ và giảm 

sóng.

Chiều dài đê cửa sông là 30 km cho 

sông lớn và từ 10-15 km cho các sông 

nhỏ. Các công trình dưới đê được xây 

dựng vừa bảo đảm phòng chống thiên 

tai, vừa bảo đảm kiểm soát mặn, giữ 

ngọt, tiêu úng, thoát lũ, nuôi trồng thủy 

sản, giao thông thủy và các nhu cầu 

khác, bảo vệ tính mạng và tài sản của 

người dân, ổn định sản xuất và phát 

triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo dự báo, nếu không chủ động ứng 

phó, đến cuối thế kỳ này, do tác động 

của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước 

biển dâng cao sẽ làm từ 15.000 –

20.000 km2 tại ĐBSCL bị ngập, trong 

đó có 9/13 tỉnh bị ngập gần như hoàn 

toàn, làm cho sản xuất nông nghiệp gặp 

khó khăn lớn.

Trong khi đó, độ cao, sức chịu đựng 

của hệ thống tuyến đê biển tại ĐBSCL 

hiện chưa đáp ứng yêu cầu ngăn nước 

biển dâng và sức tàn phá của sóng biển 

với cường độ mạnh./.

Theo TTXVN
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VỤ 40 TẤN RÙA TAI ĐỎ NHẬP KHẨU VÀO VN:

Caseamex có nguy cơ thua kiện hàng 

tỉ đồng

Ông Dave Tu đang chuẩn bị hồ sơ tham gia phiên hòa 

giải vào đầu tháng 9 vừa qua.

Sẽ tiêu hủy số rùa ở Caseamex bằng hóa chất. Nhận 

hàng nhưng không giao đủ tiền.

Công ty Caseamex (Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy 

sản Cần Thơ) đang phải đối mặt với nguy cơ phải bồi 

thường hàng tỉ đồng vì vi phạm hợp đồng kinh tế. Liên 

quan đến lô rùa nhập khẩu về từ Mỹ, Công ty Oakland 

Ninja (Mỹ) đã chính thức gửi đơn khởi kiện Caseamex 

vì đã vi phạm hợp đồng đối với lô rùa nói trên.

Nhận hàng nhưng 

không giao đủ tiền

Theo hợp đồng đã ký 

vào ngày 25-2-2010, 

Caseamex mua 40 tấn 

rùa tai đỏ còn sống, 

trọng lượng mỗi con từ 

0,5 kg trở lên, tổng giá 

trị hợp đồng khoảng 

250.000 USD, tương 

đương 4,8 tỉ đồng. Số 

hàng này Công ty 

Oakland Ninja sẽ vận 

chuyển tới cảng Sài 

Gòn và giao cho 

Caseamex.

Công ty Caseamex yêu 

cầu Công ty Oakland 

Ninja cung cấp sáu loại 

giấy tờ chứng nhận xuất 

xứ lô rùa gồm: Hóa đơn 

thương mại, phiếu đóng 

gói, ba bộ vận đơn sạch 

đã chất hàng xuống tàu 

gửi tới Caseamex và 

các giấy tờ về chứng 

nhận xuất xứ lô rùa; 

giấy chứng nhận y tế do 

cơ quan chính phủ cấp; 

giấy phép động vật 

hoang dã và cá liên 
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bang do cơ quan chính phủ cấp.

Theo hợp đồng, khi bên Oakland Ninja có chứng từ 

xuất hàng từ cảng Mỹ thì bên Caseamex sẽ thanh toán 

cho Oakland Ninja 30% giá trị hợp đồng.70% còn lại 

sẽ thanh toán khi hàng về đến Việt Nam. Tuy nhiên, 

khi giao hàng, phía Caseamex mới chỉ thanh toán 15% 

giá trị hợp đồng.

Ngày 28-3 và 4-4, Công ty Oakland Ninja giao đủ 40 

tấn rùa tại cảng TP.HCM cho Công ty Caseamex.

Nhưng ngay sau đó, Caseamex lại thông báo số rùa 

trên có nguy cơ chứa vi khuẩn gây bệnh thương hàn ở 

người và đề nghị Oakland Ninja tái xuất. Tuy nhiên, 

phía Oakland Ninja khẳng định số rùa này đã được cấp 

giấy phép nhập khẩu, đồng thời có đầy đủ giấy chứng 

nhận an toàn và nguồn gốc xuất xứ do các cơ quan 

thuộc chính phủ Mỹ chứng nhận. Vì vậy, Oakland 

Ninja yêu cầu Caseamex thực hiện theo đúng hợp đồng 

đã ký kết và thanh toán tiền đầy đủ.

Ký hợp đồng vì có giấy phép

Ông Dave Tu, Giám đốc Công ty Oakland 

Ninja (doanh nhân Việt kiều Mỹ), đã tìm đến báo Pháp 

Luật TP.HCM. Ông trình bày rằng đối tác đã không 

thực hiện hợp đồng. Ông cho biết căn cứ để ông mạnh 

dạn ký hợp đồng xuất khẩu lô rùa này sang Việt Nam 

là giấy phép nhập khẩu do Cục Nuôi trồng thủy sản 

(Bộ NN&PTNT) cấp vào tháng 2-2010, trong đó ghi rõ 

cho phép Công ty Caseamex được nhập khẩu 40 tấn 

rùa tai đỏ (còn sống) để làm thực phẩm.

Sau nhiều lần đề nghị thanh toán nhưng không được, 

phía Công ty Oakland Ninja đã gửi đơn tới TAND TP 

Cần Thơ khởi kiện 

Công ty Caseamex. 

Ngoài yêu cầu được 

thanh toán số tiền còn 

lại (khoảng 4 tỉ đồng), 

ông Dave Tu còn đòi 

bồi thường thiệt hại vì 

đã phải bỏ việc kinh 

doanh tại Mỹ sang Việt 

Nam chầu chực suốt 

sáu tháng qua để chờ 

Caseamex thanh toán. 

Hiện TAND TP Cần 

Thơ đã thụ lý và hòa 

giải lần thứ nhất nhưng 

không thành.

Trong khi Caseamex 

đang loay hoay không 

biết xử trí số rùa trên ra 

sao thì một doanh 

nghiệp tại TP.HCM đã 

sẵn sàng “gỡ rối” cho 

hai bên bằng cách mua 

toàn bộ số rùa này làm 

thực phẩm kinh doanh 

tại nhà hàng. Tuy nhiên, 

phía Caseamex không 

bán lại số rùa này vì 

vướng thủ tục. Chiều 

14-9, ông Liêu Cẩm 

Hiền, Phó Giám đốc Sở 

NN&PTNT Vĩnh Long, 

cho biết Sở và Công ty 



6ĐIỂM TIN BÁO 

Caseamex vừa có buổi làm việc để thống nhất cách 

tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ được nuôi nhốt ở trang 

trại của Caseamex. Theo đó, toàn bộ số rùa trên sẽ 

được vớt lên bờ, nhúng vào bể hóa chất cho chết và 

đem chôn. Việc tiêu hủy sẽ được giám sát chặt chẽ để 

đảm bảo đúng quy trình, không gây ô nhiễm.

Theo kết luận của Bộ NN&PTNT, Caseamex xin giấy 

phép nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ từ Mỹ về làm thực 

phẩm. Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu về Việt Nam, 

Caseamex đã không chế biến làm thực phẩm cũng 

không xuất sang Trung 

Quốc như dự tính ban 

đầu nên đến nay số rùa 

trên vẫn được nuôi 

trong trang trại của 

Caseamex.

( Theo Phapluattp)

Rùa tai đỏ đã vào Việt Nam cách đây trên 12 năm nhưng là loại

rùa nhỏ, chỉ xuất hiện tại các cửa hàng sinh vật cảnh, sau đó xuất

hiện trong thiên nhiên là do được phóng sinh. Sau vụ lùm xùm

của Công ty Caseamex, nhiều người lầm tưởng số rùa trên phát

tán ra thiên nhiên. Thực tế, số rùa nhập khẩu về Việt Nam con

nhỏ nhất 0,5 kg, lớn nhất khoảng 2,5 kg, phải nuôi từ vài năm

trở lên.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa yêu cầu Tổng cục

Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y và Cục Bảo vệ thực

vật rà soát những văn bản quy phạm pháp luật về xuất, nhập

khẩu và quản lý loài ngoại lai xâm hại; đề xuất danh mục các

loài ngoại lai xâm hại. Cơ quan chức năng phải thống kê những

loài ngoại lai đã nhập từ trước tới nay, mức độ xâm hại, ảnh

hưởng của chúng và đề xuất giải pháp về quản lý. Tổng cục Lâm

nghiệp tổng hợp và phối hợp với các đơn vị liên quan trình cơ

quan chức năng ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại; rà

soát quy định về nhập khẩu, khảo nghiệm, nuôi trồng, phát triển

loài ngoại lai để xem xét sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc quản lý

thống nhất.

VŨ TRẦN
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Sản xuất nông sản theo 

VietGap: Muối bỏ bể!

(LĐ) - VietGap đã có cuộc chinh phục 

khó khăn các vườn cây, thửa ruộng 

vùng ĐBSCL. Các "Hai Lúa" bao đời 

trồng trọt theo kinh nghiệm cha 

truyền con nối không thật mặn mà với 

khái niệm VietGap khó hiểu và khó áp 

dụng.

Thế nhưng, ở những nơi mà VietGap 

đứng chân được, hiệu quả do nó mang lại 

đã giúp nhiều hộ nông dân khá lên.

Xoài cát Hoà Lộc sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGap.

VietGap từ lạ thành quen

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Mỹ 

Thành Nam (xã Mỹ Thành Nam, huyện 

Cai Lậy, Tiền Giang) hiện là mô hình 

HTX sản xuất lúa theo tiêu chuẩn 

GlobalGap (giống như VietGap) thành 

công nhất ĐBSCL. Hiện lúa sản xuất ra 

ở đây có năng suất cao hơn, giá bán cũng 

cao hơn so với sản xuất bình thường. Sản 

phẩm HTX làm ra không đủ bán cho thị 

trường nội địa, trong khi khách hàng 

nước ngoài thì đăng ký trước cả năm. TS 

Lê Hữu Hải - Trưởng phòng NNPTNT 

huyện Cai Lậy - cho biết, 4 tiêu chí cơ 

bản của GlobalGap là: An toàn cho

người tiêu dùng; an toàn cho người sản 

xuất; bảo vệ môi trường; truy nguyên 

được nguồn gốc sản phẩm. Mục tiêu cuối 

cùng là sản xuất ra lúa sạch, chất lượng 

cao, bán được giá cao, nông dân có lãi 

cao. Để thực hiện GlobalGap, HTX và 

người nông dân phải tuân thủ 214 điểm 

kiểm soát. Tất cả đều phải trải qua tập 

huấn, hướng dẫn, từ cán bộ Phòng 

NNPTNT huyện, Ban chủ nhiệm HTX 

đến các hộ xã viên.

Chủ nhiệm HTX Mỹ Thành Nam - ông 

Trương Văn Bảy - cho biết thêm: Để đưa 

được Global Gap vào HTX là cả một 

cuộc vận động lớn. Ban đầu không xã 

viên nào chịu làm thí điểm vì mỗi hộ 

phải đầu tư 23,5 triệu đồng để xây dựng 

4 hạng mục cơ bản đúng chuẩn là sân 

phơi, nhà vệ sinh, kho thuốc trừ sâu và 

hầm biogas. Rồi phải thay đổi toàn bộ 

tập quán sống để thực hiện nghiêm ngặt 

214 điểm kiểm soát. Sau thời gian dài 

kiên trì vận động, đến cuối năm 2008 có 

15 hộ xã viên đồng ý làm thí điểm trên 

11,4ha. Chỉ sau 1 vụ lúa, với kết quả 

“nhãn tiền”, nông dân ồ ạt xin thực hiện 

GlobalGap, đến nay diện tích đã tăng lên 

gấp 10 lần ban đầu.
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Tình hình tương tự cũng diễn ra ở HTX 

vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim, 

huyện Châu Thành, Tiền Giang). Chủ 

nhiệm HTX - ông Nguyễn Văn Ngàn -

cho biết, ban đầu ai cũng nghi ngờ về 

khả năng thành công của mô hình này. 

Tuy nhiên, sau gần 2 mùa vụ thực hiện

dè dặt, những lợi ích Global Gap mang 

lại rất rõ, nhờ đó đến nay đã có trên 60ha 

được chứng nhận.

Tương tự, 30ha khóm đầu tiên ở HTX 

Quyết Thắng (xã Tân Lập, huyện Tân 

Phước, Tiền Giang) đã được chứng nhận 

VietGap. Ở tỉnh Bến Tre, gần 30ha bưởi 

da xanh đầu tiên (ấp Phú Thành, xã Quới 

Sơn, huyện Châu Thành) thực hiện 

VietGap đang gây tiếng vang trong toàn 

vùng. Ông Huỳnh Văn Sang - Phó Chủ 

nhiệm HTX xoài cát Hòa Lộc (huyện Cái 

Bè, Tiền Giang) - cho biết, đang ráo riết 

xây dựng VietGap cho xoài cát Hòa Lộc, 

dự kiến đến cuối năm nay sẽ có 20,5ha 

đầu tiên được cấp chứng nhận.

Như muối bỏ bể

Vào vụ hè thu 2010, Chủ nhiệm HTX 

Mỹ Thành Nam – ông Trương Văn Bảy -

bất ngờ nhận đơn đặt hàng từ Mỹ 5.000 

tấn gạo GlobalGap với giá thật cao. Dù 

đơn đặt hàng quá hấp dẫn, nhưng ông 

đành từ chối. Với hơn 100ha đang có, 

mỗi năm HTX Mỹ Thành Nam sản xuất 

khoảng 1.700 tấn lúa GlobalGap, tương 

đương khoảng 1.000 tấn gạo. Số hàng ít 

ỏi ấy không đủ cung cấp cho các siêu thị 

trong nước. Người dân TP.Mỹ Tho (Tiền 

Giang) muốn ăn gạo Global Gap cũng 

tìm không ra. “Thị trường mênh mông, 

nhưng HTX không thể tăng nhanh diện 

tích, vì không khéo sẽ làm mất thương 

hiệu nếu không bảo đảm chất lượng cam 

kết” - ông Bảy nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với vú 

sữa Lò Rèn Vĩnh Kim. Dù đạt quy trình 

sản xuất theo GlobalGap 2 - 3 năm qua, 

nhưng diện tích quá khiêm tốn (chỉ 

khoảng 60ha), sản lượng thấp, nên không 

thể nhận đơn đặt hàng lớn từ nước ngoài, 

đành bán quẩn quanh trong nước. Phải 

chờ đến cuối năm 2011 mới có thêm 

100ha áp dụng tiêu chuẩn GlobalGap, 

trong khi diện tích canh tác loại đặc sản 

này tới 2.500ha.

Tại Bến Tre, một lão nông tên Sáu Hớn 

(xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách) tự bỏ 

tiền túi, áp dụng thành công quy trình 

GlobalGap trên vườn chôm chôm 6,4ha 

của mình. Thế nhưng đã hơn 1 năm qua, 

tỉnh Bến Tre cũng có chừng ấy diện tích 

chôm chôm GlobalGap. Lượng chôm 

chôm ít ỏi của ông Sáu Hơn không thể đi 

ra thị trường thế giới, mà chỉ xuất hiện 

cầm chừng trong một vài siêu thị. Trong 

khi đó, hàng ngàn hécta chôm chôm 

trong vùng, dù trúng mùa, nhưng rớt giá, 

dội chợ. ( Theo Lao động)
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Tạm ngừng kinh doanh 

tạm nhập tái xuất phủ 

tạng động vật

(LĐO) - Từ 1/10, việc kinh doanh 

tạm nhập tái xuất đối với phủ tạng 

động vật đông lạnh và không đông 

lạnh sẽ tạm ngừng.

Thông tư số 33/2010/TT-BCT, vừa 

được Bộ Công Thương ban hành nêu 

rõ: Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, 

chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam 

đối với phủ tạng gia súc, phủ tạng gia 

cầm đông lạnh và không đông lạnh sẽ 

phải tạm ngừng kể từ ngày 1/10.

Tuy nhiên, đối với những lô hàng phủ 

tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông 

lạnh và không đông lạnh tạm nhập để 

tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa 

khẩu Việt Nam có vận đơn xếp hàng 

lên phương tiện vận tải trước ngày 

15/9/2010 và về đến cảng, cửa khẩu 

Việt Nam trước ngày 1/10, thương 

nhân được thực hiện thủ tục tạm nhập 

để tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu 

Việt Nam tại cơ quan hải quan, không 

phải xin phép Bộ Công Thương.

Việc tái xuất, chuyển khẩu qua cửa 

khẩu Việt Nam đối với những lô hàng 

phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm 

đông lạnh và không đông lạnh đã làm 

thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước 

ngày 1/10 được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 

23/1/2006 của Chính phủ, quy định chi 

tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt 

động mua bán hàng hóa quốc tế và các 

hoạt động đại lý mua, bán, gia công và 

quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và 

các quy định hiện hành.

( Theo Lao động)
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Cá tra xuất sang Mỹ có 

thể bị áp thuế 130%

Theo kết quả của Bộ Thương mại 

Mỹ (DOC) lần thứ 6 (POR6), một số 

doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá 

tra sang thị trường Mỹ có thể phải 

chịu mức thuế chống bán phá giá lên 

tới 130%.

Theo VASEP, việc áp thuế 130% của DOC 

hoàn toàn không công bằng với các DN Việt 

Nam

Thông tin trên được ông Trương Đình 

Hòe - Tổng thư ký Hiệp hội chế biến, 

xuất khẩu Việt Nam (VASEP) cho biết 

tại cuộc họp của Hiệp hội hôm qua 

(14/9) ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo 

kết quả này thì đây là mức giá cao nhất 

trong 6 lần xem xét hành chính của 

DOC kể từ năm 2003. Mức thuế này áp 

dụng cho cá tra Việt Nam xuất khẩu 

sang Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2008 

đến 31/7/2009.

Ông Hòe cũng cho biết thêm, trong 

những lần xem xét trước, DOC thường 

lấy Bangladesh làm quốc gia để so sánh 

biên độ phá giá cá tra Việt Nam, tuy 

nhiên lần này DOC đã lấy Philippines 

làm quốc gia thay thế. Việc thay đổi 

này hoàn toàn không phù hợp vì giá 

thức ăn cho cá tại Việt Nam khoảng 0,5 

USD/kg trong khi tại Philippines tới 

gần 2 USD/kg, phí lao động, phí quản 

lý doanh nghiệp tại nước này cũng cao 

hơn hẳn Việt Nam... “Hơn nữa, DOC 

mới chỉ lấy cơ sở thực tế từ 36 ao nuôi 

của Philippines, với sản lượng khoảng 

12 tấn, trong khi đó sản lượng của Việt 

Nam hơn 1 triệu tấn. So sánh này quá 

khập khiễng và vô lý. DOC không thể 

lấy giá bán lẻ để so sánh cho giá bán 

sỷ!”, ông Hòe nói.

CHÍNH 
SÁCH
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Qua việc thay đổi này, VASEP cho 

rằng, DOC hoàn toàn không công bằng 

với các DN Việt Nam.

Luật sư Andrew B.Schroth, đến từ một 

công ty luật của Mỹ cho biết: Nếu kết 

quả sơ bộ này thành hiện thực vào 

tháng 3/2011, sẽ có khoảng 5-6 doanh 

nghiệp của Việt Nam sẽ phải chịu mức 

thuế chống bán phá giá cao ngất này. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của 

Việt Nam còn ba tháng để kháng lại 

quyết định POR6. Hiện cơ quan luật 

này đang thu thập những dữ liệu thay 

thế từ Philippine và sẽ chính thức làm 

việc với DOC… giúp DN Việt Nam 

phản đối lại quyết định của DOC.

Dù không khẳng định sẽ lật ngược tình 

thế, đưa lại mức thuế về 0%, nhưng 

theo vị luật sư này mức thuế chính thức 

cũng sẽ không vượt qua mức 

100%. “Các DN cần được sự hỗ trợ từ 

Chính phủ, các Bộ (NN-PTNT, Công 

thương, Tài Chính) để có được những 

dữ liệu thuyết phục trong lần phản 

kháng tới”, ông Andrew đề xuất.

Ông Dương Ngọc Minh - Trưởng ban 

điều hành xuất khẩu cá tra vào thị 

trường Nga khuyến cáo các DN và 

người nuôi không quá hoang mang 

trước thông tin này vì còn thời gian (3 

tháng) để chuẩn bị những cứ liệu cần 

thiết chứng minh cá tra không bán phá 

giá tại thị trường Mỹ.

Theo ông Minh, hàng loạt thị trường 

khác đang có mức tăng trưởng mạnh, 

khi thống kê sơ bộ 9 tháng đầu năm giá 

trị xuất khẩu cá tra sang các thị trường 

đã vượt mức 1 tỷ USD, dự kiến cả năm 

sẽ đạt trên 1,5 tỷ USD.

Một số thị trường có mức tăng mạnh 

như EU (12%), Mehico hơn 20%, Ai 

Cập trên 50%... riêng với thị trường 

Nga, theo thông tin mới nhất mà đơn vị 

này có được thì mùa vụ đánh bắt cá tại 

Nga giảm khoảng 30% sản lượng so 

với năm trước.

Ông Minh cho rằng, với tình hình mất 

mùa như vậy, lượng cá của Nga chỉ đủ 

tiêu thụ nội địa, trong khi đó loại cá 

này được xuất khẩu sang Trung Quốc, 

EU… Đây là cơ hội để các DN cá tra 

của Việt Nam đẩy mạnh thị phần ở 

những thị trường mà Nga bỏ trống vì 

mất mùa.

( Theo Diễn đàn doanh nghiệp)
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Tăng thuế hàng thực 

phẩm nhập khẩu

(NLĐ)- Bộ Tài chính vừa 

quyết định tăng thuế nhập 

khẩu đối với nhiều mặt hàng 

thực phẩm

Theo Thông tư 133, từ ngày 24-

10, mức thuế cao nhất là 40% sẽ 

được áp dụng cho các sản phẩm 

như quả bưởi, kể cả bưởi chùm; 

thịt, các phụ phẩm dạng thịt ăn 

được sau giết mổ tươi, ướp lạnh 

hoặc đông lạnh từ gà ca-ri, đóng 

hộp. Mức thuế 38% áp dụng cho 

sản phẩm nhào với thịt hoặc phụ 

phẩm dạng thịt. Mức thuế 37% 

được áp dụng đối với sản phẩm 

từ trâu bò, ca-ri cừu, đóng hộp...

Biểu thuế mới quy định tại 

Thông tư 133 tăng đáng kể vì 

theo quy định hiện hành, mức 

thuế cao nhất là 31% được áp 

dụng cho các sản phẩm thịt trâu, 

bò tươi (kể cả nguyên con) hoặc 

ướp lạnh. Thịt heo tươi, ướp 

lạnh hoặc đông lạnh mức thuế 

nhập khẩu cao nhất là 27%...

( Theo Người lao động)

Năm 2011: Trồng khảo nghiệm 

rộng ngô biến đổi gen

(Dân Việt) - Đó là ý kiến của ông Bùi Bá Bổng -

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT trong hội thảo do Bộ 
NN&PTNT tổ chức tại Trạm khảo nghiệm và Hậu 

kiểm giống cây trồng miền Đông Nam bộ, xã Sông 
Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu hôm 

qua,14-9.

Ông Bổng cho biết, sắp tới sẽ tiến hành khảo nghiệm 
trên diện rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cơ sở 

khảo nghiệm...Trước đó, Viện Di truyền nông nghiệp 

- đơn vị khảo nghiệm đã phối hợp với Công ty TNHH 

Syngenta Việt Nam, Văn phòng đại diện Công ty 
Mosanto Thái Lan tổ chức tiến hành khảo nghiệm các 

giống ngô biến đổi gen tại Trạm khảo nghiệm và Hậu 

kiểm giống cây trồng Đông Nam bộ.

Mục đích là thu thập số liệu phục vụ đánh giá rủi ro 

đối với môi trường của ngô biến đổi gen và đánh giá 

hiệu quả kháng sâu hại chủ đích, hiệu quả chống chịu 

thuốc trừ cỏ của ngô biến đổi gen trong điều kiện sinh 
thái nông nghiệp Việt Nam.

Kết quả bước đầu xác định ngô chuyển gen kháng sâu 

có khả năng kháng sâu cao ngô, hoàn toàn không bị 
ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ. Số liệu bước đầu về 

khảo nghiệm đánh giá an toàn đối với đa dạng sinh 

học và môi trường của các giống ngô biến đổi gen 

cho thấy không có sự khác biệt của các chỉ tiêu đánh 
giá về ảnh hưởng đối với các sinh vật không chủ đích, 

côn trùng, thiên địch cũng như sự xuất hiện của các 

loài sâu hại không chủ đích khác giữa ngô biến đổi 

gen so với ngô không biến đổi gen. ( Theo Dân Việt)
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Miễn, giảm thuế đất nông 

nghiệp: 5 hay 10 năm?

(Dân Việt) - Ngày 13-9, tại Phiên họp 

thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội, các đại biểu đã thảo luận Dự thảo 

nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm 

thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Các vấn đề thu hút nhiều ý kiến nhất là 

xác định đối tượng được miễn, giảm mức 

và thời hạn miễn, giảm.

Xác định đúng, rõ đối tượng được 

miễn, giảm

Theo báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Tài 

chính- Ngân sách nhận thấy, các quy 

định về đối tượng miễn, giảm về cơ bản 

giữ nguyên như quy định trong Nghị 

quyết số 15/2003/QH11 hiện hành. Tuy 

nhiên, đến nay đã qua một quá trình khá 

dài triển khai áp dụng chính sách (17 

năm thực hiện chính sách miễn, giảm 

theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

và 7 năm thực hiện theo Nghị quyết số 

15) nên cần có sự điều chỉnh cho phù 

hợp tình hình mới.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đề nghị: 

Việc miễn, giảm thực chất là chính sách 

ưu đãi về thuế, nên cần có trọng tâm, 

trọng điểm trong thể chế hoá chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp, tập 

trung vào những lĩnh vực cụ thể.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy 

ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận khẳng 

định: “Nếu không phân loại đối tượng

hợp lý, trong 10 năm tới, đất đai sẽ đứng 

trước nguy cơ hoang hoá nặng. Vì vậy 

nên miễn giảm cho các cá nhân là người 

cao tuổi, người tàn tật, người nghèo, các 

hộ gia đình chính sách, còn các đối 

tượng khác thì giảm 50%. Nếu miễn thuế 

tất cả thì hơi cào bằng”.

Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Lê Quốc 

Dung cho rằng: “Việc thu thuế đất nông 

nghiệp hiện nay khác nhiều so với trước 

đây. Ví dụ như đất ven biển không có 

trong danh mục thuế nhưng nuôi ngao có 

thu nhập tốt. Bên cạnh đó, cần áp dụng 
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miễn, giảm thuế đất nông nghiệp hợp lý 

để thu hút các nhà đầu tư”.

Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế 

Vượng nêu quan điểm: “Mục tiêu chính 

là khuyến khích sản xuất nông nghiệp. 

Bởi vậy, miễn thuế sử dụng đất nông 

nghiệp trên toàn bộ diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp đối với hộ nghèo; hộ gia 

đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp ở các 

xã đặc biệt khó khăn theo quy định của 

Chính phủ là cần thiết”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức 

Kiên kết luận: Diện tích đất nông nghiệp 

trồng lúa và làm muối, đất gắn liền với 

nghiên cứu khoa học và tạo giống được 

miễn thuế 100%; trên hạn mức được giao 

nhưng không vượt quá hạn mức chuyển 

nhượng sẽ được giảm 50% thuế; vượt 

hạn mức chuyển nhượng sẽ thu đủ 100% 

thuế.

Sẽ trình Quốc hội cả hai phương án

Thực hiện Nghị quyết số 15/2003/QH11, 

từ năm 2003 đến năm 2010, mỗi năm đã 

miễn, giảm cho 11.249.076 hộ với diện 

tích miễn, giảm khoảng 5.462.278ha; 

tổng số thuế miễn, giảm 1.851.577 tấn 

quy thóc, thành tiền là 2.837 tỷ đồng.

Theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Vũ Văn Ninh, việc miễn, giảm 

thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực 

hiện từ năm thuế 2011 đến hết năm thuế 

2020. Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài 

chính- Ngân sách cho biết, đa số ý kiến 

tán thành thời hạn miễn, giảm là 10 năm.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, thời hạn 

miễn, giảm 10 năm là tương đối dài, chỉ 

nên quy định cho giai đoạn 5 năm, sau 

đó tổng kết để sửa đổi toàn diện và ban 

hành một đạo luật chung về chính sách 

thuế đối với đất đai để bảo đảm tính 

đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp 

luật.

Thảo luận trong phiên họp, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho biết nên 

thực hiện trong thời hạn 5 năm. Trưởng 

ban Dân nguyện Trần Thế Vượng cũng 

tán thành ý kiến này và cho rằng, chính 

sách miễn, giảm này luôn có sự thay đổi.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội 

Uông Chu Lưu thì tán thành việc thực 

hiện trong 10 năm. Đa số các ý kiến cũng 

ủng hộ phương án này. Kết luận vấn đề, 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức 

Kiên nói: “Sẽ trình Quốc hội cả 2 

phương án để nghiên cứu, thảo luận và 

lựa chọn. Bản thân tôi nghiêng về 

phương án thực hiện trong 10 năm bởi 

quãng thời gian này có lẽ chưa có quá 

nhiều thay đổi mang tính đột biến và 45-

50% dân số vẫn sống gắn với ruộng đất”. 

( Theo Dân Việt)
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Chóng mặt vì giá thực phẩm 

tươi sống

Trong vòng 10 ngày qua, thị trường đồ 

tươi sống phía Nam chứng kiến giá 

thay đổi nhanh chóng.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, một số mặt hàng 

thực phẩm tăng giá dù nguồn cung không 

bị thiếu hụt.

Theo khảo sát ở một số chợ lẻ thuộc khu 

vực quận 8, quận 4, quận 3, giá cá điêu 

hồng sống từ 35.000 đồng hồi cuối tháng 

8, nay tăng đến 55.000 đồng/kg, cá rô 

đồng 55.000 đồng nay lên 75.000 

đồng/kg, cá nục ướp đá cỡ vừa 28.000 

đồng nay vọt lên 45.000 đồng/kg…

Không chỉ có mặt hàng thủy hải sản, 

trong vòng mười ngày qua, thị trường thịt 

gia cầm phía Nam cũng chứng kiến giá 

thay đổi nhanh. Từ đầu tháng 9 đến nay, 

giá gà công nghiệp tăng trung bình mỗi 

ngày khoảng 1.000 đồng/kg, lên mức đỉnh 

40.000 đồng/kg, tăng 60% so với cách 

nay hai tháng; tương tự gà thả vườn tăng 

68%, từ 23.000 đồng lên 54.000 đồng/kg.

Bữa cơm teo tóp

Sáng 11/9, bà Hoàng Thị Mỹ, ngụ quận 8 

đi chợ Rạch Ông phải lượn tới lượn lui 

khu vực bán thực phẩm tươi sống mà 

chẳng biết nên mua loại gì. Bà Mỹ phân 

trần: “Tiền chợ một ngày có 100.000 

đồng, mà giá thực phẩm quá cao, cá thịt 

tăng đã đành, mà rau củ cũng tăng”.

Bà Trinh, đi chợ Thủ Đô, quận 5 than thở: 

“Con tôi mỗi tháng đưa mẹ 3 triệu đi chợ 

từ năm ngoái đến giờ, nó đâu biết rau tần 

ô đã cắt rễ hồi tháng 5 có 12.000 đồng/kg, 

bây giờ 30.000 đồng/kg, muốn kèm chút 

tôm tươi cho nồi canh ngon thì 100g tôm 

mất thêm 3.000 đồng so với trước”.

Đánh giá về sức mua, bà Tấn, đại diện 

ban quản lý chợ Tân Định, cho biết đây 

đang là thời điểm ế nhất trong năm vì vào 

mưa. Hơn nữa, giá thực phẩm tăng quá 

cao cũng khiến các sạp bán chậm lại. 

“Trừ thịt heo vì bị heo tai xanh nên giảm 

giá, còn lại gà, bò, cá, tôm, cua, mực, rau 

củ… thứ gì cũng tăng giá”, bà Tấn nói.

GIAO 
THƯƠNG
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Người bán lẻ đẩy giá?

Ông Nguyễn Đăng Phú, phó giám đốc 

chợ Bình Điền thừa nhận, lượng thủy hải 

sản về chợ trong một tháng trở lại đây hụt 

khoảng 5%, còn 600 tấn/đêm kéo theo giá 

bán sỉ các mặt hàng tăng khoảng 6 – 7% 

so với sáu tháng đầu năm. Có một số mặt 

hàng tăng cao đến hơn 20% như tôm sú, 

mực tươi là do xuất khẩu hút hàng và do 

bị trở ngại trong việc đánh bắt.

Còn lại các loại cá biển, cá đồng chỉ tăng 

giá khoảng 3 – 4%, tuy một vài loại biến 

động tăng trên 10% nhưng chỉ một hai 

ngày sau lại quay về mức cũ.

Nguyên nhân lượng hải sản về chợ đầu 

mối giảm nhẹ là do đang vào vụ Nam, 

mùa khai thác thấp điểm nhất trong năm. 

Theo ông Nguyễn Văn Hoa, ngư dân ở 

Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa – Vũng 

Tàu thì luồng đánh bắt trải dài từ Bình 

Thuận đến Cà Mau bị ảnh hưởng biển 

động, sản lượng giảm rõ rệt. Còn một số 

loài thủy sản nuôi thì bị tác động bởi tỷ 

giá tăng gây áp lực lên giá thức ăn, làm 

đội chi phí giá thành.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Phú cho 

rằng, giá bán lẻ tăng đến 20 – 30% so với 

chợ sỉ là điều bất thường, ở đây do tiểu 

thương tự đẩy giá. Tôi tìm hiểu qua các 

chủ bán sỉ, họ cũng không lý giải được tại 

sao giá ở các chợ lẻ lại tăng cao như thế”, 

ông Phú nói thêm.

Thịt gia cầm không thiếu hụt nguồn cung, 

vẫn tăng giá. Ông Nguyễn Xuân Minh, 

giám đốc công ty thực phẩm Gia Nghĩa, 

doanh nghiệp chuyên giết mổ gia cầm cho 

biết, nguồn cung gà công nghiệp cho thị 

trường thành phố không thiếu, nhưng giá 

nhập vào lò mổ thì ngày nào cũng thấy 

tăng.

Phân khúc thị trường thịt gà công nghiệp, 

vốn chiếm số thị phần lớn nhất hiện nay 

đang thuộc về ba công ty nước ngoài là 

C.P, Japfa, Emivest. Thông thường, từ 

tháng 7 đến hết tháng 8 hàng năm, thị 

trường gia cầm ế ẩm do sức tiêu thụ sụt 

giảm trong mùa ăn chay. Năm nay, sức 

mua gia cầm tăng do dịch heo tai xanh.

Ông Lê Thanh Phương, giám đốc chăn 

nuôi của công ty TNHH Emivest thừa 

nhận nguồn cung không thiếu, sức mua 

tuy tăng nhẹ nhưng vài ngày gần đây 

đang có xu hướng giảm mạnh do giá quá 

cao, người dân không kham nổi. Tuy 

nhiên, các công ty khác tăng giá nên… 

Emivest không thể không tăng theo.

Theo tính toán, giá thành chăn nuôi một 

ký gà hơi hiện nay vào khoảng 22.000 

đồng, trừ hết chi phí doanh nghiệp lời 

12.000 đồng. Như vậy, cứ một con gà 

xuất chuồng (trọng lượng 2,5 – 2,6 

kg/con) ở thời điểm này, doanh nghiệp bỏ 

túi khoảng 30.000 – 32.000 đồng.

Theo Sài gòn tiếp thị
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“Việt Nam là nơi đầu tư rất 

hiệu quả”

(VOV) - Đó là nhận xét chung của 

nhiều đại biểu dự Hội thảo “Quan hệ 

Việt – Mỹ đang phát triển đến đâu và 

hai nước sẽ làm gì trong trong thời gian 

tới”, diễn ra sáng 15/9 (theo giờ Hà 

Nội), tại Washington, Mỹ.

  

Việt Nam tiếp tục là nước rất quan trọng 

đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp 

của Mỹ- đó là nhận xét của nhiều thành 

viên tham dự cuộc hội thảo này. Thương 

mại hai chiều Việt-Mỹ đã tăng hơn 700% 

trong vòng 1 thập kỷ qua, nhiều nhà đầu 

tư Mỹ tìm đến Việt Nam để khai thác thị 

trường lao động trẻ và thị trường tiêu thụ 

đầy tiềm năng.

Ông Brian Huseman, Giám đốc chính 

sách công Tập đoàn Intel- đơn vị đã có 

kinh nghiệm đầu tư và gặt hái được nhiều 

thành công tại Việt Nam cho rằng: “Việt 

Nam có lực lượng dân số trẻ và có nhiều 

tham vọng. Đội ngũ nhân công làm việc 

chăm chỉ và sẵn sàng đối mặt với những

thử thách. Nền kinh tế Việt Nam là nền 

kinh tế mới nổi, là nơi đầu tư hiệu quả, 

Việt Nam tiếp tục là nơi hấp hẫn các nhà 

đầu tư Mỹ đến để kinh doanh”.

Bà Barbara Weisel, trợ lý đại diện 

Thương mại Mỹ ở khu vực Đông Nam Á 

và Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Chỉ 

trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã có 

những tăng trưởng vượt bậc, có những 

thay đổi và cải cách lớn. Một điều làm 

chúng tôi rất ấn tượng đó là Chính phủ 

Việt Nam cố gắng điều hành các vấn đề 

đó một cách liên tục và cố gắng tìm ra 

hướng đi tốt nhất”.

Thay mặt cho phía Việt Nam, nguyên Bộ 

Trưởng Thương Mại Trương Đình Tuyển 

đã giải đáp những câu hỏi của các doanh 

nghiệp Mỹ cũng như bà con Việt kiều, 

đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp hãy 

đến Việt Nam để đầu tư.

Nhận xét về cuộc Hội thảo, Ông Louis 

Nguyễn, Việt kiều Mỹ, hiện đang đầu tư 

kinh doanh tại Việt Nam chia sẻ: “Hội 

thảo là cơ hội tốt, thực tế có nhiều người 

hỏi các câu hỏi khó nhưng Việt Nam đã 

trả lời rất minh bạch và rõ ràng. Các quan 

chức Việt Nam trả lời với sự hiểu biết về 

cả hai bên, về suy nghĩ của Việt kiều và 

người Mỹ”./. ( Theo VOV NEWS)
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“Chớ để mất cơ hội tăng tốc 

xuất khẩu gạo!”

Tháng 8/2010, Hiệp hội Lương thực 

Việt Nam (VFA) đã liên tiếp ba lần 

tăng giá sàn xuất khẩu gạo.

“Năm 2008 và 2009, lượng gạo xuất khẩu 

và diễn biến giá xuất khẩu luôn có chiều 

hướng nghịch nhau, khi thị trường đạt 

mức cao nhất thì lo ngại về an ninh lương 

thực và lạm phát trong nước cao đã dẫn 

đến thực thi chính sách ngưng xuất 

khẩu”.

Bình luận về động thái đáng chú ý này, 

ông Phạm Quang Diệu, Kinh tế trưởng 

của Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo 

thị trường nông sản (Agromonitor), nói:

- Vào đầu tháng 8/2010, VFA có đề xuất 

xin nâng khối lượng gạo xuất khẩu cả

năm nay lên 6,5 triệu tấn. Thế nhưng Ban 

chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo định 

hướng chỉ nên xuất 6,1 triệu tấn, và đưa 

giá bán lên để làm gia tăng giá trị kim 

ngạch.Nhằm thực thi chỉ đạo này, thời 

gian qua, VFA đã liên tục nâng giá sàn 

xuất khẩu gạo lên cao. Hiện nay, giá sàn 

xuất khẩu gạo 5% tấm là 450 USD/tấn; 

gạo 25% tấm có giá sàn 410 USD/tấn.

Từ đầu năm đến giữa năm 2010 là thời 

điểm giá thấp thì ta xuất rất nhiều. Khối 

lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu 

năm lên tới 4,8 triệu tấn. Còn trong 4 

tháng cuối năm, thời điểm giá cao ngất 

ngưởng thì lại chỉ được xuất có 1,3 triệu 

tấn gạo.Doanh nghiệp thường cố gắng 

xuất khẩu khi giá thấp. Lúc giá thấp, 

doanh nghiệp chỉ cần ký được hợp đồng 

và quay lại ép giá nông dân. Còn khi nhu 

cầu thị trường thế giới đạt mức giá cao, là 

cơ hội tốt để doanh nghiệp tăng tốc xuất 

khẩu thu lợi nhuận cao và sẵn sàng thu 

mua lúa giá cao của người nông dân, thì 

lại bị khống chế xuất khẩu.

Và, chúng ta đang có nguy cơ để tuột mất 

cơ hội tăng tốc khối lượng gạo xuất khẩu 

với giá bán cao, mặc dù Chính phủ luôn 

hướng vào tăng thu nhập cho nông dân 

với chỉ tiêu định lượng đảm bảo mức lãi 

trên 30%.
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Vậy theo nhận định của ông, vì sao Nhà 

nước lại khống chế xuất khẩu gạo vào 

thời điểm này?

Theo tôi có hai nguyên nhân.

Một là, lo ngại an ninh lương thực trong 

nước. Cơ quan điều hành xuất khẩu gạo 

không nắm chắc được con số thống kê về

nguồn cung gạo trong nước. Ngay cả số

lượng gạo đã xuất khẩu, mỗi cơ quan, mỗi 

bộ, ngành lại đưa ra những con số rất 

khác nhau. Thậm chí có tháng, số liệu 

xuất khẩu gạo của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải 

quan vênh nhau đến hơn 25%.

Phải nắm chắc cung, cầu thì mới nên đưa 

ra định hướng được lượng xuất khẩu. Về

cầu, thì hiện các doanh nghiệp đã ký được 

hơn 6 triệu tấn, nên việc VFA xin nâng 

lượng xuất khẩu lên là có lý. Nhưng về

cung, ta không thể tính được khối lượng 

hiện còn dự trữ trong dân. Thậm chí, số

liệu tồn kho trong doanh nghiệp cũng 

chưa chắc đã đáng tin cậy, vì nhiều doanh 

nghiệp báo cáo một đằng, nhưng lại làm 

một nẻo. Họ thường ký hợp đồng xuất 

khẩu trước rồi mới thu mua gạo sau.

Khi không nắm chắc số lượng, thì xu 

hướng thận trọng trong việc xuất khẩu 

gạo là điều dễ hiểu.

Hai là, từ năm 2007 trở lại đây, những 

biến động vĩ mô, đặc biệt là mức lạm phát 

tăng mạnh trong năm 2008 cùng thời 

điểm với khủng hoảng lương thực xảy ra 

đã đặt ra những thách thức song hành 

giữa công tác điều hành nền kinh tế trong 

việc kiềm chế lạm phát với ổn định giá 

gạo nội địa thông qua công tác điều hành 

xuất khẩu gạo.

Như vậy, khác với trước đây chính sách 

điều hành xuất khẩu gạo bên cạnh mục 

tiêu đem lại lợi nhuận cho cộng đồng 

doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người 

trồng lúa còn cần phải tính đến mục tiêu 

kiềm chế lạm phát. Việc “hy sinh” xuất 

khẩu gạo cho kiềm chế lạm phát đang là 

một giải pháp được thực thi. Số liệu thực 

tế cho thấy rõ xu hướng này.

Năm 2008 và 2009, lượng gạo xuất khẩu 

và diễn biến giá xuất khẩu luôn có chiều 

hướng nghịch nhau, khi thị trường đạt 

mức cao nhất thì lo ngại về an ninh lương 

thực và lạm phát trong nước cao đã dẫn 

đến thực thi chính sách ngưng xuất khẩu.

Vậy theo ông, an ninh lương thực trong 

nước vào thời điểm này có đáng lo ngại?
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Cục trưởng Cục Trồng trọt đã nói rằng, 

nguồn cung gạo đủ cho xuất khẩu tới 7 

triệu tấn cả năm cũng chưa ảnh hưởng tới 

an ninh lương thực. Năm ngoái ta xuất 6 

triệu tấn mà vẫn còn dư 1 triệu tấn chuyển 

sang xuất khẩu vào năm 2010.

Năm nay, sản lượng lương thực tăng lên. 

Mới đây Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đưa ra 

nhận định rằng, việc sản lượng lúa mì của 

Nga và một số nước châu Âu bị sụt giảm 

do hạn hán chỉ là nhất thời thôi, hầu hết 

các nước châu Á đều tăng sản lượng 

lương thực. Hiện thời tiết đã mưa nhiều 

trở lại, hạn hán đã chấm dứt, nên lo ngại 

về an ninh lương thực là không có cơ sở.

Ông nhận định thế nào về hiệu quả của 

chính sách hỗ trợ thu mua tạm trữ lúa 

gạo?

Chính sách hỗ trợ thu mua tạm trữ hiệu 

quả đến đâu, hiện chưa thể đo lường 

được. Các doanh nghiệp luôn vì lợi ích 

của họ trước, rồi mới tính đến lợi ích của 

nông dân. Kho dự trữ cũng thiếu, nên 

doanh nghiệp cũng không dám thu mua 

dự trữ lâu, nếu mua gạo rồi thì họ phải 

bán ra ngay, không đợi lúc giá cao được.

Có ý kiến cho rằng, không nên hỗ trợ lãi 

suất cho doanh nghiệp thu mua tạm trữ, 

mà tiền hỗ trợ lãi suất đó nên hỗ trợ trực 

tiếp cho nông dân. Nhưng hỗ trợ trực tiếp 

bằng cách nào? Chia tiền cho nông dân 

thì chẳng tác dụng gì trong việc thúc đẩy 

tiêu thụ gạo.

Ở Thái Lan, nhà nước trực tiếp mua tạm 

trữ cho nông dân. Nông dân sản xuất ra 

bao nhiêu lúa, nhà nước đều mua hết, cất 

vào kho. Khi giá lên cao, thì nhà nước 

mới mở kho bán cho doanh nghiệp xuất 

khẩu, rồi doanh nghiệp mới bán ra nước 

ngoài. Nước ta cũng cần nghiên cứu để có 

sự thay đổi về chính sách thu mua tạm trữ

không liên quan gì đến doanh nghiệp nữa. 

( Theo Vneconomy)
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Hợp tác toàn diện Việt Nam-
Lào trong nông nghiệp

Ngày 14/9, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
và Bộ Lâm nghiệp Lào đã ký kết biên bản 
hợp tác giữa hai bộ.Biên bản hợp tác nông 
nghiệp hai nước Việt Nam-Lào do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, Cao Đức Phát và 
ông Sitaheng Rasphone, Bộ trưởng Bộ
Nông Lâm nghiệp Lào ký kết, là một 
trong những lĩnh vực hợp tác trong khuôn 
khổ Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai 
nước.

Theo biên bản hợp tác trên, hai bên Việt 
Nam-Lào sẽ cùng thúc đẩy hợp tác toàn 
diện trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thủy 
sản và phát triển nông thôn. Trong đó, tập 
trung vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào 
tạo, đầu tư và thương mại.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục thực hiện các dự
án đang được triển khai như dự án Xây 
dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân của Lào; dự án 
Phân vùng nông nghiêp toàn quốc.

Biên bản hợp tác cũng nêu rõ việc thực 
hiện một số những dự án mới trong năm 
2011 như Quy hoạch phát triển thủy sản 
Lào giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh 
nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai của 
Lào; nâng cấp Trạm kiểm dịch động vật 
tại cửa khẩu Densavanh của Lào; dự án 
chuyển giao phần mềm quản lý lũ và hạn.

Ngành nông nghiệp hai nước sẽ tăng 
cường các hợp tác song phương và đa 
phương để thực hiện các cam kết công 
ước khu vực và quốc tế trong lĩnh vực 

biến đổi khí hậu, giảm khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính, chống suy thoái rừng và 
mất rừng (REDD+), an ninh lương thực, 
an toàn thực phẩm, tăng cường quản trị, 
thực thi luật lâm nghiệp và thương mại 
lâm sản.

Trước đó, lãnh đạo ngành nông nghiệp 
hai nước Việt Nam và Lào đã có cuộc hội 
đàm thông báo tình hình phát triển nông 
nghiệp của hai nước. Hai bộ trưởng đã 
nhất trí nhiều vấn đề như đẩy mạnh hoạt 
động thương mại, trao đổi hàng hóa nông, 
lâm sản giữa hai nước; tháo gỡ những trở
ngại, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư 
sản xuất tại Lào cũng như cho các doanh 
nghiệp Lào đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, hợp 
tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực 
nông nghiệp trong thời gian qua đã đạt 
được nhiều kết quả cụ thể như hàng hóa 
xuất nhập khẩu giữa hai nước đã được 
thực hiện kiểm dịch thực vật; phòng 
chống dịch bệnh động vật lây truyền qua 
biên giới; ký kết hợp tác bảo vệ rừng đầu 
nguồn và rừng biên giới Việt Nam-Lào; 
triển khai trồng cao su tại Lào sẽ đạt trên 
24.400ha vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị
tăng cường hợp tác giữa hai nước nhiều 
hơn nữa trong lĩnh vực thú y, kiểm dịch 
động vật và đẩy mạnh công tác lâm 
nghiệp trồng rừng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp 
Lào, Sitaheng Rasphone, hợp tác cần phải 
ưu tiên cho giai đoạn tới là tạo giống ngô 
lai cho Lào; phân vùng đất nông nghiệp 
tại Lào./. ( Theo Viet nam +)
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Giá ngô leo lên mức cao 

nhất trong 23 tháng qua

Giá ngô kỳ hạn giao dịch tại sàn nông 

sản Chicago (Mỹ) đã tăng lên mức cao 

nhất trong 23 tháng qua trong phiên 

giao dịch đầu tuần này, do hoạt động 

đầu cơ khi thấy nhu cầu xuất khẩu 

đang tăng lên và nguồn cung ngô có 

khả năng bị thắt chặt tại Mỹ vì yếu tố

thời tiết bất lợi.

Kết thúc phiên 13/9 tại Chicago, giá ngô 

giao tháng 12/2010 tăng 5,25 xu (1,1%) 

lên 4,835 USD/bushel (25,4kg). Trong 

phiên, giá mặt hàng này có lúc đã lên tới 

4,865 USD/bushel, mức cao nhất kể từ 

tháng 12/08.

Cùng với ngô, giá các loạt nông sản khác 

giao dịch tại đây đều tăng, trong đó lúa 

mỳ giao tháng 12/2010 tăng 8,25 xu lên 

7,45 USD/bushel (27,2kg) lúc kết thúc 

phiên 13/9, sau khi đạt 7,545 USD/bushel 

đầu phiên, mức cao nhất kể từ ngày 

13/8/2010; giá đậu tương giao tháng 

11/2010 cũng tăng 3,5 xu lên 10.345 

USD/bushel (25,4kg).

Cả thị trường chứng khoán và thị trường 

nông sản toàn cầu đều đi lên cùng triển 

vọng hồi phục của kinh tế thế giới sau khi 

có số liệu tích cực từ kinh tế Trung Quốc 

và những quy định mới về ngân hàng xem 

ra ít khe khắt hơn dự tính. Chính những 

thông tin này đã thúc đẩy giới kinh doanh 

đổ tiền vào các kênh đầu tư có độ rủi ro 

cao hơn.

Trong khi đó, đồng USD giảm giá cũng là 

nhân tố tích cực hỗ trợ thị trường nông 

sàn, giúp tăng tính cạnh tranh của nông 

sản Mỹ xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

( Theo TTXVN)
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Thị trường điều thô ổn định

Theo tin từ Hiệp hội điều Việt Nam, trong 

tuần qua, giao dịch điều thô nội địa tại 

Việt Nam và Ấn Độ khá sôi động, giá ổn 

định nhưng khối lượng thành công không 

nhiều. Hiện nay, ngoại trừ cá nhà máy 

nhỏ thì các nhà máy lớn đã có đủ nguyên 

liệu sản xuất đến đầu vụ điều 2011.

Do giá điều thô Inđônêxia quá cao, các 

doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ đang 

chuyển hướng quan tâm đến điều thô vụ 

mới của Tazania và Mozambique giao 

hàng qúy 4/2010. Hiện, ngoại trừ các nhà 

máy nhỏ thì các nhà máy lớn đã có đủ 

nguyên liệu sản xuất đến đầu vụ điều năm 

2011.

Cũng đầu tuần qua, thị trường xuất khẩu 

và nội địa giao dịch điều nhân và các sản 

phẩm phụ của hạt điều trong nước khá sôi 

động. Mặt khác, sau kỳ nghỉ hè, người 

mua Hoa Kỳ và Châu Âu đang tích cực 

thu mua hàng phục vụ Noel và năm mới. 

Thị trường Trung Quốc giao dịch ổn định, 

tuy nhiên do chính sách thuế nhập khẩu 

mới của bạn tại các cửa khẩu biên giới 

phía Bắc, giá bán của Trung Quốc tuần 

này tiếp tục chững và giảm nhẹ…

( Theo Kinh tế nông thôn)


