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Thực phẩm biến đổi gene: 
An toàn hay không?

(LĐ) - Một đề tài của TT Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3 
(Quatest3), vừa được nghiệm thu cho 

thấy, hơn 1/3 trong số 323 mẫu gạo, 

củ, quả được chọn ngẫu nhiên ở các 

chợ, siêu thị TPHCM bị biến đổi gene.

Trong khi đó, Viện Di truyền nông 

nghiệp lại khẳng định hầu hết các loại 
thực phẩm biến đổi gene đều đảm bảo an 

toàn chất lượng. Thực hư về mức độ an 

toàn của loại thực phẩm này vẫn còn là 
vấn đề tranh cãi.

Nhan nhản thị trường

Thực phẩm biến đổi gene (Genetically 
Modified Organism - GMO) đã xuất hiện 

trên nhiều mẫu nông sản, thực phẩm 

đang được bày bán hàng ngày như: Ngô 

và những sản phẩm chế biến từ ngô; đỗ 
tương và các sản phẩm từ đỗ tương; gạo, 

cà chua, khoai tây... Theo kết quả báo 

cáo của Quatest3 sau khi lấy mẫu gạo, 

củ, quả ngẫu nhiên tại 17 chợ, siêu thị tại 
TPHCM, thực phẩm GMO chiếm tỉ lệ 

lớn: Trong 111 mẫu có hàm lượng biến 
đổi gene nói trên thì có 45 mẫu ngô 

(chiếm 40,54%), 29 mẫu đỗ tương 
(chiếm 26,13%), 15 mẫu khoai tây 

(chiếm 13,51%), 10 mẫu cà chua (chiếm 
9,01%)...

Ngoài ra còn 22/45 mẫu ngô được xác 

định dương tính với GMO, nhưng chưa 
xác định được loài, do hiện nay việc xây 

dựng và phát triển các tiêu chuẩn về 
phép thử mới chưa theo kịp tốc độ phát 

triển của các loại GMO mới. Đối với đỗ 
tương cũng có 17 mẫu chưa xác định loại 

biến đổi gene...

Sản phẩm biến đổi gene phải ghi nhãn để người 
tiêu dùng được biết

Từ tháng 8.2005, Thủ tướng Chính phủ 

đã ban hành quy chế lý an toàn sinh học 

đối với sinh vật biến đổi gene, sản phẩm, 

hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến 
đổi gene. Theo đó, cho phép nghiên cứu, 

sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi 

gene hoặc sản phẩm của chúng đã được 

cấp giấy chứng nhận an toàn, song trên 
nhãn phải ghi rõ: “Sản phẩm có sử dụng 
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công nghệ chuyển gene”. Nhưng trên 

thực tế, nhà sản xuất đến thời điểm này 

khi đưa các sản phẩm trên lưu thông trên 
thị trường “cố tình” quên thực hiện quy 

định này.

GS Chu Phạm Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch 

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật 
TPHCM - cho rằng, việc ghi nhãn đối 

với GMO khi sản phẩm lưu hành trên thị 
trường là cần thiết. Tuy nhiên, VN cần 

phải có một cơ quan nhà nước theo dõi 

ảnh hưởng lâu dài của các loại thực 

phẩm này trên sức khoẻ con người. Các 
nước trên thế giới cho người tiêu dùng 
quyền được lựa chọn ăn hay không ăn 

thực phẩm biến đổi gene.

Có an toàn hay không?

Trong khi việc lấy mẫu một số loại rau 

củ cho kết quả dương tính GMO trên cà 
chua, khoai tây... thì theo Viện Di truyền 

nông nghiệp, nông sản GMO xét về chất 

lượng ít nhất là an toàn bằng nông sản 

tiêu dùng thông thường, nếu không muốn 
nói là an toàn hơn. Viện trưởng – PGS-

TS Lê Huy Hàm cho biết, tất cả thực 
phẩm GMO đều phải tuân thủ quy trình 

sản xuất nghiêm ngặt, được đánh giá tỉ 
mỉ chất lượng trong phòng thí nghiệm và 

trồng trong nhà lưới, nhà kính với các 
bước chặt chẽ, an toàn.

Trên thế giới, các loại cây trồng GMO 

được khẳng định hoàn toàn ưu thế là 
ngô, đỗ tương và cải dầu (80% diện tích 

đỗ tương và 30% diện tích ngô trên thế 

giới là cây trồng GMO). Hai loại cây 

trồng này được nhập khẩu rộng rãi vào 
nhiều nước, trong đó có VN. Mỗi năm, 

nước ta nhập khoảng hơn 1 triệu tấn ngô, 

2 triệu tấn đỗ tương để làm thức ăn chăn 

nuôi, trong đó phần lớn đều là nguyên 
liệu GMO.

Ngoài ba loại thực phẩm kể trên, ông Lê 
Huy Hàm quả quyết: “Hầu như các loại 

rau củ thông dụng hàng ngày đều ít có 

khả năng là thực phẩm GMO. Những 

thực phẩm cây trồng GMO đều đảm bảo 
an toàn về chất lượng. Không loại trừ 
khả năng cho kết quả dương tính giả trên 

những mẫu rau củ kiểm định”.

Theo ông Hàm, nông sản được lựa chọn 

trước khi được ứng dụng trồng rộng rãi 

đều phải qua quá trình khảo nghiệm chặt 

chẽ với thời gian hàng năm trời. Kèm 
theo đó là các máy móc thiết bị hiện đại 

và đắt tiền nên thường thì phải là nông 
sản mang lại giá trị cao về kinh tế và là 

hàng nông sản chủ lực thì mới được ưu 
tiên lựa chọn gây trồng theo phương 

pháp GMO. Về điều này, nguyên Phó 
Viện trưởng Vệ sinh y tế công cộng 
TPHCM BS Nguyễn Xuân Mai cho biết: 

“Nếu việc biến đổi một số gene để 
phòng, chống sâu bệnh, giúp cây lúa chịu 

hạn tốt, tăng cường chất sắt, vitamin A, 
B thì đây là việc hữu ích”.

( Theo Lao động)
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ĐBSCL buồn rũ 

vì lũ muộn

TP - Đang mùa lũ mà 

trên nhiều cánh đồng ở 

Đồng bằng sông Cửu 

Long, nhất là các tỉnh 

thượng nguồn, rơm rạ 

vẫn khô rang. Không thể 

bắt thủy sản, không thể 

thu hút khách du lịch... 

như những năm trước, 

người dân có thể phải 

trông chờ cứu trợ, cứu 

đói.

Nông dân ở Tứ giác Long 

Xuyên đi mót lúa chét. 

Vắng vẻ cá, cua

Thông thường, nước tràn 

vào đồng ruộng từ tháng 

bảy âm lịch, nhưng năm 

nay đã đầu tháng tám mà 

lũ vẫn chưa về. Từ quốc lộ 

30 rẽ vào tỉnh lộ 843 

hướng thị trấn Tràm Chim 

(Tam Nông, Đồng Tháp), 

dọc hai bên đường, các 

cánh đồng trơ gốc rạ, 

nước chỉ mới ngấp nghé 

dưới bờ kênh.

Ở xã Phú Thọ (Tam 

Nông), được coi là vương 

quốc cá lóc, bà con đang 

phải ngồi chơi xơi nước vì 

đa số vốn ít, phải đợi lũ 

lên mới bắt đầu nuôi cá 

lóc và cá bông trong mùng 

lưới. “Cứ cái đà ngồi 

không mà ăn như thế này 

thì đến khi nước xuống sẽ 

không còn một hột lúa mà 

sạ vụ đông xuân”, ông Ba 

Tam ở ấp Phú Thọ A than 

thở.

Không có lũ, người nuôi 

cá lóc trong hầm cũng lao 

đao bởi “cứ mua cá biển 

cho ăn hoài với giá như 

hiện nay thì chỉ có nước 

phá sản”, như lời ông Tư 

Hoành, hàng xóm của ông 

Ba Tam. Theo tính toán 

của bà con trong xã, với 

một bè nuôi cá lóc hay 

một mùng nuôi cá bông 

kích thước 3m x 3,5m x 

2m thả khoảng 1.000 con 

giống thì qua 3 tháng mùa 

lũ sẽ lãi trên 6 triệu đồng, 

cao hơn làm 10 công lúa.

Anh Trần Văn Coi ở xã 

Tân Mỹ (Thanh Bình, 

Đồng Tháp) chỉ chiếc 

thùng đựng ít cua chỉ lớn 

hơn ngón tay, lắc đầu nói: 

“Năm nay không có nước 

kể như thua rồi, làm hè 

thu xong bán hết lúa sắm 

mấy dàn dớn, nhưng đến 

nay đồng vẫn khô rang thì 

làm gì có cá linh. Mỗi lần 

thăm chỉ được vài con cua 

đồng nhỏ thôi”.

Ở huyện biên giới Tân 

Hồng (Đồng Tháp), nhiều 

người đã đóng bè xong 

nhưng chưa thể hạ thủy vì 

không có nước. Một số hộ 

đầu tư câu lưới, lờ lọp 

cũng phải để đó chờ nước 

lên. Ông Nguyễn Văn 

Đông, một nông dân ở 
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huyện đầu nguồn An Phú 

(An Giang), chép miệng: 

“Mọi năm, kỳ này đã vào 

vụ thả câu, giăng lưới, nhổ 

bông súng. Các loài đặc 

sản rắn, rùa, ếch tha hồ mà 

ăn nhậu, cứ ra đồng là 

có”.

Trước đây, tại An Giang, 

mùa nước nổi mỗi năm 

mang lại doanh thu 

khoảng 1.500 tỷ đồng, giải 

quyết việc làm cho hàng 

trăm ngàn lao động. Mùa 

nước nổi không về, có thể 

thất thu hàng trăm tỷ 

đồng.

Ế ẩm ngư cụ

Chài lưới đang nằm chờ lũ 

nên nghề làm ngư cụ gặp 

nhiều khó khăn. Xã Vĩnh 

Thạnh (Lấp Vò, Đồng 

Tháp) có gần 50 hộ 

chuyên đan lưới, nhưng cơ 

sở sản xuất nào cũng đìu 

hiu, đối mặt nguy cơ lỗ 

nặng. Ông Trần Tấn Hoài, 

chủ một cơ sở đan lưới 

quy mô lớn, nói: “Năm 

nay, dù giá vật tư cao hơn 

năm rồi, tôi vẫn không 

tăng giá bán, mỗi tay lưới 

cá linh dài 90m giá chỉ 

70.000 đồng. Nhưng đến 

thời điểm này chưa bán 

được bao nhiêu. Năm nay 

lũ không về chắc chắn 

chúng tôi sẽ lỗ nặng, 

không kể chuyện kẹt vốn 

vì hàng không bán hết”.

Làng làm lờ lọp truyền 

thống ở xã Hòa Long (Lai 

Vung, Đồng Tháp) cũng 

trong cảnh đìu hiu, buồn 

tẻ. Ông Tư Thanh, chuyên 

làm lọp tép mấy chục năm 

nay, cho biết: “Làm lọp 

thì bán được quanh năm, 

nhưng bán chạy nhất vào 

mùa lũ. Năm nay, đã đến 

mùa nước lên rồi, nhưng 

không nghe lái mua lọp 

hối thúc tăng số lượng 

như mọi năm”. Tại điểm 

bán xuồng ở thị trấn Tràm 

Chim, bà Nguyễn Thị Ánh 

Hồng lắc đầu than thở: 

“Từ đầu vụ tới giờ, gian 

hàng tôi mới bán được 

hơn chục chiếc. Thời điểm 

này năm rồi, tôi đã bán 

được gần trăm chiếc”.

Giám đốc Sở VHTTDL 

tỉnh An Giang, bà Bùi Thị 

Hồng Hà, cho biết, ngay 

từ đầu năm, một số hãng 

du lịch trình Sở kế hoạch 

tổ chức du lịch sinh thái 

mùa nước nổi (đi thuyền 

hái bông điên điển, giăng 

lưới bắt cá đồng, cắm trại, 

nấu nướng, ăn uống giữa 

đồng lũ...). “Nhưng với 

tình hình như thế này thì 

kế hoạch du lịch mùa 

nước nổi coi như đã bị phá 

sản. Ngay cả việc tổ chức 

đi ghe thuyền vào các 

kênh rạch trong rừng cũng 

gặp khó khăn”, bà Hà nói.

Nhọc nhằn kiếm sống

Cả vùng Tứ giác Long 

Xuyên (An Giang) yên 

ắng như trong mùa khô. 

Lũ chưa về, lúa chét mọc 

lên, bà con rủ nhau đi mót 

lúa chét trên đồng. Ở 

Đồng Tháp, nhiều nông 

dân cũng đi mót lúa chét. 

Anh Ngô Ngọc Giàu ở ấp 

Phú Thọ C, xã Phú Thọ 

(Tam Nông, Đồng Tháp), 

cho biết, hơn tháng qua, 

vợ chồng anh đã mót được 
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hơn 20 giạ lúa chét. “Coi 

như tạm ổn trong mấy 

tháng lũ”, anh Giàu tự an 

ủi.

Một số hộ đã đầu tư câu 

lưới, lờ lọp chuyển sang 

nuôi vịt cho ăn lúa chét 

cầm chừng, chờ nước về 

sẽ khai thác cá, tôm. Một 

số gia đình dọc tỉnh lộ 844 

(đoạn từ thị trấn Tràm 

Chim đi ngã ba An Long) 

chuyển sang làm đất trước 

sân nhà gieo hạt giống cây 

bạch đàn. “Vụ này tuy giá 

bán không cao bằng vụ 

tháng 10, nhưng đâu biết 

làm gì bây giờ”, anh Ngô 

Tấn Thêm cười nói. Theo 

tính toán của anh Thêm, 

nếu vụ này bán hết 

100.000 cây bạch đàn 

giống, anh sẽ kiếm được 

trên 5 triệu đồng, nhưng 

bán hết là rất khó.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, 

Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân huyện Tam Nông 

(Đồng Tháp), cho biết, 

toàn huyện có 20.989 hộ 

dân thì có đến 2.380 hộ 

nuôi thủy sản và 4.150 hộ 

đánh bắt trong tự nhiên. 

“Nếu lũ không về sẽ phải 

lo nhiều thứ. Như vụ đông 

xuân tới, chi phí làm đất 

và phân bón sẽ tăng, rồi 

chuột và sâu bệnh phá 

hoại cũng sinh sôi, trong 

khi nguồn lợi thủy sản 

khai thác được chẳng bao 

nhiêu. Thất nghiệp nhiều, 

không thể không tính đến 

chuyện cứu trợ, cứu đói”, 

ông nói. (Theo SGGP)

Nhu cầu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng cao

TP - “Hiện tại, nhu cầu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới rất lớn” - ông 

Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết 

như vậy chiều 16-9 tại cuộc họp báo về tình hình xuất khẩu gạo 2010 diễn ta tại 

TPHCM.

Theo ông Phong, thị trường gạo năm 2010 có nhiều diễn biến đảo chiều liên tục, khó 

lường. Thời điểm đầu năm, thị trường tương đối trầm lắng nhưng kể từ cuối tháng 7, 

giá gạo nội địa tại Việt Nam bắt đầu tăng. Giá gạo tăng mạnh kể từ tháng 8-2010, việc 

duy trì giá sàn xuất khẩu được thực hiện để giãn tiến độ đăng ký hợp đồng cho phù 

hợp với năng lực cung ứng lúa gạo hàng hóa xuất khẩu. 

Hiện tại giá xuất khẩu của Việt Nam đã ở chung mặt bằng giá với gạo các nước xuất 

khẩu lớn như Thái Lan. Các bộ ngành, địa phương thống nhất giữ giá lúa tốt theo 

hướng có lợi cho người trồng lúa. Giá lúa thu mua ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần 

qua tăng khá nhanh, loại thấp cấp ở mức 4.100 - 4.200 đồng/kg; loại tốt từ 4.500 -

4.800 đồng/kg; lúa chất lượng cao từ 5.200 - 5.500 đồng/kg. 
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Việt Nam cần cảnh giác với 

“nợ ngầm” 

Ngưỡng nợ công của VN đang ở mức 

an toàn theo các đánh giá của Chính 

phủ và các tổ chức quốc tế.

Song theo đại diện cấp cao của Quỹ Tiền 

tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam hôm 15.9, 

tại hội thảo về "Nợ công - kinh nghiệm 

quốc tế và bài học cho VN" do Uỷ ban 

Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối 

hợp với Tổ chức Phát triển Liên Hợp 

Quốc (UNDP) tổ chức, đã lưu ý rằng: VN 

cần tính đến những rủi ro đối với những 

khoản nợ mà Chính phủ không công khai 

bảo lãnh (còn gọi là "nợ ngầm") và chú ý 

đến chỉ số niềm tin để duy trì vốn quốc tế.

“Nợ ngầm có thể đánh úp các bạn”

Cảnh báo về mức nợ công đã tới ngưỡng 

của VN, tuy vẫn nằm trong mức an toàn, 

song TS Benedict Bingham - đại diện 

thường trú của IMF - cho rằng, đang có 

tới 3 con số về tỉ lệ nợ công của VN trên 

GDP. Chính phủ VN đưa ra mức nợ công 

(tính đến 31.12.2009) là 52,6%/GDP, 

nhưng theo IMF tại VN thì con số này là 

49% và một số liệu nữa của IMF tại 

Wasington (Mỹ) lại là 44%. Điều này có 

nguyên nhân từ định nghĩa “nợ công”.

Theo ông Benedict, theo định nghĩa của 

IMF, “nợ công” chỉ bao gồm các khoản 

nợ của Chính phủ, nợ do Chính phủ bảo 

lãnh và nợ của chính quyền địa phương, 

kể cả nợ tạm ứng từ hệ thống ngân hàng, 

nợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; 

nhưng không bao gồm một số khoản nợ 

của khu vực công (như nợ của doanh 

nghiệp nhà nước) và các khoản ngầm 

định khác không được Chính phủ công 

khai bảo lãnh. Tuy nhiên, các khoản nợ 

ngầm này sẽ tác động không nhỏ đến tình 

hình nợ công của Chính phủ, vì nếu nợ 

ngầm mất khả năng thanh toán thì sẽ ảnh 

hưởng ngay lập tức đến hệ thống ngân 

hàng, cuối cùng Chính phủ cũng là người 

đứng ra gánh chịu. 

Theo ông Benedict, những khoản vay đối 

với chương trình vay trợ giá, hay bảo lãnh 

tiền gửi không có dự phòng đều không 

được tính là nợ công, nhưng rút cục thì 

Chính phủ vẫn không thể không liên đới. 

Vấn đề nữa được IMF khuyến cáo là 

ngưỡng nợ trên dưới 50% GDP có vẻ là 

ngưỡng an toàn, phù hợp với thông lệ các 

nước, nhưng tỉ lệ nợ này sẽ không nói lên 

điều gì nếu không lưu ý đến cơ cấu nợ và 

phải có dự phòng cho ngưỡng này. “Hiện 
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với thị trường mới nổi như VN, Chính 

phủ đang muốn tỉ lệ nợ chỉ đạt mức trung 

bình khoảng từ 35-40% để có dự phòng 

rủi ro.

“Đặc biệt, trong 10-20 năm tới đây, VN 

sẽ thuộc những quốc gia không được 

hưởng những nguồn vốn ưu đãi nữa mà 

phải vay thương mại nhiều hơn, vì thế chi 

phí nợ sẽ tăng lên, điều này buộc các khu 

vực DN, cả Nhà nước, tư nhân và các 

ngân hàng phải tính đến nợ dự phòng, rủi 

ro về hối đoái và tái cấp vốn”, ông 

Benedict nói.

QH sẽ giám sát chặt chẽ

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài 

chính đối ngoại (Bộ Tài chính)- ông 

Hoàng Hải khẳng định, với Luật Quản lý 

nợ công ban hành năm 2009, tình trạng 

nợ công và việc quản lý nợ đang trong 

tầm kiểm soát. Hầu hết các khoản vay 

nước ngoài của Chính phủ có kỳ hạn dài, 

lãi suất cố định và ưu đãi. Hiện vốn vay 

Chính phủ chiếm khoảng 17% tổng vốn 

đầu tư toàn xã hội, bù đắp bội chi cho 

ngân sách khoảng 5% GDP. 

Chỉ tiêu nợ công tính đến cuối năm 2009 

bằng 52,6% GDP. Trong đó, nợ Chính 

phủ 41,9% (thấp hơn ngưỡng an toàn 

Chính phủ quy định 50%), nợ Chính phủ 

bảo lãnh 9,8%, nợ chính quyền địa 

phương 0,8%. Nợ nước ngoài của quốc 

gia so với GDP đến 31.12.2009 là 38,8% 

(thấp hơn ngưỡng an toàn Chính phủ quy 

định 50%). Nghĩa vụ trả nợ Chính phủ so 

với thu ngân sách nhà nước là 15,8% 

(ngưỡng an toàn là 30%). “Chính phủ 

đang giao Bộ Tài chính cùng các bộ, 

ngành liên quan xây dựng ngưỡng an toàn 

nợ đến năm 2020, khi lãi suất vay tăng 

dần và các khoản vay có tính chất thương 

mại tăng lên, đồng thời tính toán cả đến 

các phương án thay đổi lãi suất” - ông 

Hoàng Hải cho biết. Đối với những khoản 

“nợ ngầm” được khuyến cáo, theo ông 

Hải, về nguyên tắc, DN vay, DN phải có 

nghĩa vụ lo trả nợ. Tuy nhiên, đối với 

những khoản vay quốc tế, hoặc phát hành 

trái phiếu quốc tế, Chính phủ sẽ đứng ra 

trả, sau đó yêu cầu DN vay phải có kế 

hoạch hoàn trả các khoản vay. 

Trao đổi với báo giới, ông Phùng Quốc 

Hiển - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính -

Ngân sách của Quốc hội - cho biết, tới 

đây Quốc hội sẽ yêu cầu Ngân hàng Nhà 

nước báo cáo cụ thể về cả tình hình nợ 

của khu vực DN qua hệ thống ngân hàng, 

vì vấn đề này khá quan trọng liên quan 

đến bức tranh nợ công. Từ khi có Luật 

Quản lý nợ công, Chính phủ sẽ phải báo 

cáo QH về nợ công hàng năm và báo cáo 

kế hoạch trả nợ trong trung hạn. Vấn đề là 

làm rõ về hiệu quả đầu tư và an toàn tài 

chính. (Theo Nhân dân)
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Giá gạo xuất 

khẩu Việt Nam 

ngang Thái Lan

Quý 4, nhu cầu gạo của 

thế giới còn tăng

(SGGP).- Chiều 16-9, tại 

TPHCM, Bộ Công thương 

cùng với Bộ NN-PTNT, 

Bộ Tài chính, Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam tổ 

chức họp về tình hình xuất 

khẩu gạo những tháng còn 

lại năm 2010. Theo TS 

Phạm Văn Dư, Cục phó 

Cục Trồng trọt, năm 2010, 

dự kiến cả nước sản xuất 

39 triệu tấn lúa, trong đó 

ĐBSCL sản xuất khoảng 

21,3 triệu tấn lúa, tăng 

khoảng 800.000 tấn so với 

năm 2009. Lượng lúa thu 

hoạch từ cuối tháng 8 đến 

tháng 1-2011 khoảng 5,1 

tấn, tương đương 3,3 triệu 

tấn gạo. Cân đối tiêu thụ 

tại ĐBSCL và TPHCM từ 

tháng 9-2010 đến tháng 1-

2011 khoảng 1,7 triệu tấn, 

lượng gạo hàng hóa còn 

lại ước khoảng 1,5 triệu 

tấn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam 

(VFA) Trương Thanh 

Phong, đến 15-9, các 

doanh nghiệp xuất khẩu 

được 5,09 triệu tấn, tương 

đương 2,143 tỷ USD (giá 

FOB), trị giá CIF là 2,361 

tỷ USD. Giá xuất bình 

quân 424,24 USD/tấn. So 

cùng kỳ năm 2009 tăng 

5,86% về lượng, 10,19% 

về giá (FOB) và giá xuất 

khẩu tăng bình quân 16,64 

USD/tấn. Hiện tại giá gạo 

xuất khẩu Việt Nam là 

475 USD/tấn loại 5% tấm, 

bằng với giá gạo Thái 

Lan. Lượng gạo hàng hóa 

xuất khẩu năm nay 

khoảng 5,8 triệu tấn, cộng 

với lượng gạo tồn kho từ 

năm 2009 sẽ vào khoảng 

7,2 triệu tấn.

Trước tình hình giá gạo 

thế giới biến động và phức 

tạp, ông Phong cho biết, 

vấn đề hiện nay là giữ cho 

được giá mua lúa của 

nông dân từ nay đến vụ 

đông xuân 2010-2011, 

đảm bảo tiêu thụ hết lúa 

gạo hàng hóa của bà con, 

chủ động can thiệp, bình 

ổn thị trường trong nước 

khi có biến động. Trong 

đó, 2 tổng công ty 

(Vinafood 1 và Vinafood 

2) phải đảm bảo lượng dự 

trữ lưu thông cần thiết.

Theo nhận định, quý 4 

nhu cầu nhiều hơn nên giá 

gạo còn có thể tăng thêm 

dù không có nhiều khả 

năng tăng đột biến như 

năm 2008.

Thứ trưởng Bộ Công 

thương Nguyễn Thành 

Biên cho rằng, việc điều 

hành xuất khẩu gạo phải 

được đặt trong bối cảnh 

tổng thể để có biện pháp 

giải quyết sao cho phù 

hợp nhất. Làm sao để đảm 

bảo tiêu thụ hết lúa gạo, 

nông dân có lời nhưng 

không tác động nhiều đến 

người tiêu dùng. ( SGGP)
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VASEP và ba bộ hợp lực 

bảo vệ cá tra

(Dân Việt) - Hôm qua 16-9, Bộ Thương 

mại Mỹ (DOC) đã chính thức công bố 

kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành 

chính lần thứ 6 (POR6) về mức thuế 

chống phá giá cá tra của Việt Nam 

trong giai đoạn từ 1-8-2008 đến 31-7-

2009.

Theo đó, có bốn doanh nghiệp của Việt 

Nam đã bị tăng từ 0% lên đến 130%. Sau 

khi có kết quả sơ bộ trên, các doanh 

nghiệp đã cùng Hiệp hội Chế biến xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thuê 

luật sư để kháng cáo lên DOC. “Nếu kết 

quả chính thức vẫn giữ nguyên mức thuế 

này thì chúng tôi sẽ kiện DOC lên Tòa 

án Thương mại quốc tế” – bà Nguyễn 

Ngô Vi Tâm - đại diện Tập đoàn Thủy 

sản Vĩnh Hoàn nói.

Cùng ngày, VASEP đã ra ngay một 

thông cáo báo chí phản đối quyết liệt 

quyết định sơ bộ này của DOC.

“Việc thiếu khách quan của DOC khi 

chọn Philippines là quốc gia thay thế làm 

giá trị sản xuất đầu vào đối với cá tra 

Việt Nam thực chất là nhằm bảo hộ 

ngành sản xuất cá da trơn nội địa, đi 

ngược lại tinh thần tự do thương mại và 

cạnh tranh bình đẳng. Việc chọn 

Philippines làm quốc gia thay thế của 

DOC sẽ ảnh hưởng nguy hại đến cuộc 

sống và sinh kế của hàng triệu nông dân 

nuôi cá tra của Việt Nam đồng thời gây 

thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng và 

đe dọa việc làm của hàng vạn người lao 

động Mỹ” – ông Trương Đình Hòe, 

Tổng thư ký VASEP nói.

Cùng với các doanh nghiệp, Bộ 

NN&PTNT cũng đã “xắn tay vào cuộc”. 

Thứ trưởng Lương Lê Phương cho biết, 

Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với 

Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Đại 

sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ để nhờ tác động 

lên các cấp liên quan ở phía Mỹ về mặt 

ngoại giao và thương mại. Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT Cao Đức Phát đã có báo cáo 

lên Chủ tịch nước về vấn đề này.

( Theo Dân Việt)
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Sắp có nghị định về cơ chế 

tiền lương cho doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước

Nghị định về cơ chế tiền lương đối với 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ 

được Chính phủ xem xét ban hành 

trong quý 4/2010, cùng với nghị định 

về tổ chức thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối 

với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

và nghị định chuyển doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước thành công ty cổ 

phần.

Tại văn bản 1626/TTg-ĐMDN được ban 

hành ngày 13/9, Thủ tướng chỉ đạo, 

trong khi chưa ban hành đủ các văn bản 

quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động 

đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước, các bộ, ngành, địa phương, các tập

đoàn kinh tế và tổng công ty 91 thực 

hiện đúng quy định về cơ chế quản lý đối 

với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Cụ thể, về tổ chức thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty 

nhà nước chưa chuyển đổi áp dụng các 

quy định có liên quan tại Nghị định 

25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010.

Đối với các tổng công ty 91 thì áp dụng 

các quy định tại Nghị định số 

132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005, Nghị 

định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 

và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 

19/3/2010.

Còn các tập đoàn kinh tế nhà nước áp 

dụng quy định tại Nghị định 

101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 về thí 

điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và 

quản lý tập đoàn kinh tế Nhà nước. Các 

tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải 

thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 1568/CT-TTg 

ngày 19/8/2010.

Về cơ chế quản lý tài chính, Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu các công ty nhà nước 

chưa chuyển đổi phải áp dụng theo quy 

định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP 

ngày 19/3/2010 của Chính phủ và Thông 

CHÍNH 
SÁCH
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tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 

của Bộ Tài chính.

Về cơ chế tiền lương, các tập đoàn kinh 

tế nhà nước trong thời gian chưa xây 

dựng hệ thống thang lương, bảng lương 

theo quy định tại Nghị định số 

101/2009/NĐ-CP ngày 5/11/2009 của 

Chính phủ, các công ty nhà nước chưa 

chuyển đổi thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, các tổ chức, đơn 

vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương 

như công ty nhà nước được tiếp tục áp 

dụng chế độ tiền lương quy định tại các 

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, số 

206/2004/NĐ-CP, số 207/2004/NĐ-CP 

ngày 14/12/2004 và Nghị định số 

141/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của 

Chính phủ cho đến khi có quy định mới.

Trước đó, tại Nghị quyết số 33/ NQCP 

của phiên họp thường kỳ Chính phủ, 

ngày 3/9/2010, Thủ tướng giao Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư dự thảo nghị định về tổ 

chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước; Bộ Tài 

chính dự thảo nghị định thay thế Nghị 

định số 109/2007/NĐCP ngày 26/6/2007 

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước thành công ty cổ phần; Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội dự thảo 

nghị định về cơ chế tiền lương đối với 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trình 

Chính phủ xem xét và ban hành trong 

quý 4/2010. ( Theo Vn Economy)

Giải quyết các trường hợp tồn 

đọng về chính sách đối với 

TNXP

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng 

vừa giao Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì rà soát, 

lập kế hoạch giải quyết dứt điểm các 

trường hợp tồn đọng về chính sách đối 

với thanh niên xung phong (TNXP) đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến, ưu tiên giải quyết trước đối với 

các đồng chí TNXP tham gia kháng 

chiến 

chống 

Pháp và 

chống 

Mỹ

Rà soát, lập kế hoạch giải quyết dứt điểm 

các trường hợp tồn đọng về chính sách 

đối với TNXP.

Đồng thời, Bộ LĐTBXH cần đề xuất 

điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế Quyết 

định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 
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14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chính sách đối với TNXP đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định.

Theo đánh giá tổng kết 10 năm thực 

hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg 

ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính 

phủ, công tác giải quyết chế độ chính 

sách đối với TNXP đã đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. TNXP được giải quyết 

một số chế độ như bảo hiểm y tế, hỗ trợ 

mai táng, trợ cấp do nhiễm chất độc hóa 

học trong chiến tranh…

Từ năm 2005 đến 2009, Hội Cựu TNXP 

phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh đã quy tập 800 hài cốt liệt 

sĩ TNXP, xây dựng 560 ngôi nhà tình 

nghĩa, xóa 1.100 nhà dột nát, tặng 15.600 

sổ tiết kiệm và hơn 20 nghìn phần quà, 

suất học bổng cho gia đình, con em cựu 

TNXP.

Tuy nhiên, công tác giải quyết chế độ 

cho cựu TNXP còn một số hạn chế như 

tiến độ giải quyết còn chậm, thiếu chính 

xác, bị một số đối tượng không phải là 

TNXP lợi dụng…

Bởi vậy, việc điều chỉnh, sửa đổi hoặc 

thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-

TTg đang được đặt ra. Chẳng hạn như về 

đề nghị trợ cấp một lần đối với TNXP 

tham gia kháng chiến sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ không chuyển ngành, trở về 

địa phương, chưa được hưởng chế độ trợ 

cấp 1 lần theo QĐ 104; trợ cấp hàng 

tháng đối với TNXP tham gia kháng 

chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

không chuyển ngành, trở về địa phương, 

hiện sống cô đơn không có người chăm 

sóc, nuôi dưỡng,...

VGP News

Hiện cả nước có khoảng 350.000 cựu TNXP, trong đó có hơn 253.000 cựu TNXP 

thuộc diện được xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo QĐ 104 (chiếm tỷ lệ gần 

72%).

Sau 10 năm thực hiện QĐ 104 của Thủ tướng Chính phủ, đã có gần 126.000 TNXP 

được giải quyết hưởng chế độ, chính sách theo QĐ 104 (đạt gần 50% so với tổng số 

TNXP thuộc diện xem xét giải quyết chế độ). Trong đó có 4.897 liệt sĩ, 33.872 thương 

binh, trợ cấp một lần 83.620 người và trợ cấp thường xuyên 3.563 người và 12.094 

TNXP được vay vốn ưu đãi thông qua các tổ chức đoàn thể.



14ĐIỂM TIN BÁO 

Đề nghị tăng 15% giá bán 

lẻ điện ở nông thôn

Sở Công Thương Hà Nội vừa đề xuất 

tăng giá bán lẻ điện đầu ra tại nông 

thôn thêm 15%, bao gồm cả 10% tổn 

thất điện lưới.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, thời gian 

qua, cơ quan này nhận được nhiều kiến 

nghị của các tổ chức kinh doanh ở nông 

thôn phản ánh tình trạng bất hợp lý trong 

cách tính giá điện tại khu vực này, gây 

khó khăn cho quá trình thực hiện giá bán 

điện năm 2010 theo thông tư 08 của Bộ

Công Thương.

Trên cơ sở đó, Sở kiến nghị Bộ Công 

Thương cân đối, điều chỉnh giá bán lẻ 

điện đầu ra cho các mục đích: Sản xuất 

cấp điện dưới 6 KV, bơm nước mua tại 

trạm biến áp và trường học lên 15%, đã 

bao gồm cả 10% tổn thất điện năng cho 

phép.

Điều 8, thông tư số 8 của Bộ Công 

Thương quy định, đối với các tổ chức 

quản lý điện nông thôn, giá mua buôn 

điện nông thôn đầu vào sử dụng cho mục 

đích khai thác tại công tơ tổng là 1.010 

đồng mỗi kWh, cộng với chi phí chịu 

trực tiếp tổn thất điện năng trên hóa đơn 

là 10%, chưa kể chi phí quản lý khác… 

Mức giá này khiến các doanh nghiệp lỗ 

nặng. Chẳng hạn, giá bán cho sản xuất 

cấp điện áp dưới 6KV đang lỗ 88 đồng 

mỗi kWh và bán cho các đối tượng là 

trường học lỗ 48 đồng mỗi kWh.

Hiện nay, giá bán điện bơm nước mua tại 

trạm biến áp là 703 đồng mỗi kWh và 

đến từng trạm bơm là 717 đồng mỗi 

kWh, chênh lệch 14 đồng và không đủ 

bù tổn thất điện năng. Đây là chưa kể chi 

phí quản lý, vận hành, sửa chữa, trích 

khấu hao tài sản, thu hồi vốn đầu tư và 

tái đầu tư nâng cấp. Các hộ kinh doanh 

cho rằng, theo quy định, tổn thất điện 

năng lưới điện hạ áp cho phép 10%, như 

vậy giá điện được phép bán phải là 703 

đồng x 10% + 703 = 770 đồng cho mỗi 

kWh

( Theo KTNT)
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PVFCCo: Góp 

phần giữ ổn 

định giá phân 

đạm trong nước

Tổng Công ty Phân bón 

và Hóa chất Dầu khí 

(DPM) cho biết, hiện 

Tổng Công ty đang tiếp 

tục duy trì sản xuất ổn 

định, tăng cường đưa 

hàng về các vùng miền 

trên cả nước và luôn 

đảm bảo lượng dự trữ

tối thiểu là 70.000 tấn 

urea Phú Mỹ trong kho 

để sẵn sàng đáp ứng 

theo nhu cầu thị trường.

Dự tính, tổng nhu cầu

cho vụ Đông Xuân 

2011 trên toàn quốc vào 

khoảng 600.000 tấn 

urea. Theo kế hoạch, từ 

nay đến cuối năm DPM 

sẽ cung ứng ra thị 

trường khoảng 320.000 

tấn Đạm Phú Mỹ và các 

loại phân bón nhập 

khẩu khác.

Bên cạnh đó, sau khi 

Hệ thống thu hồi khói 

thải CO2 của Nhà máy 

Đạm Phú Mỹ đi vào 

hoạt động, bổ sung cho 

thị trường trong nước 

60.000 tấn urea/năm, 

nâng công suất Nhà 

máy lên 800.000 tấn 

urea/năm. Từ đó tăng 

sản lượng của Nhà máy 

Đạm Phú Mỹ trong 3 

tháng cuối năm thêm 

15.000 tấn urea.

Như vậy, với kế hoạch 

sản suất, nhập khẩu và 

dự trữ hàng của Tổng 

Công ty, cộng với 

lượng hàng tồn kho trên 

thị trường và kế hoạch 

nhập khẩu các đơn vị 

khác, tổng lượng cung 

ứng cho vụ Đông Xuân 

2011 sẽ là khoảng 

705.000 tấn, đáp ứng đủ 

nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, với việc 

đảm bảo sản lượng và 

nguồn cung Đạm Phú 

Mỹ và các loại phân 

bón khác, Tổng Công ty 

sẽ đồng thời triển khai 

các giải pháp nhằm tăng 

cường vai trò điều tiết, 

bình ổn giá thị trường 

phân bón trong nước 

như: đẩy mạnh công tác 

củng cố, xây dựng hệ 

thống phân phối; công 

tác dự báo thị trường; 

chính sách giá...

Trong 8 tháng đầu năm 

2010, Tổng Công ty sản 

xuất được 534.875 tấn 

Đạm Phú Mỹ, tương 

đương 72,28% kế 

hoạch năm và triển khai 

nhập khẩu trên 108.000 

tấn phân bón các loại 

(chủ yếu là phân đạm) 

để cung ứng ra thị

trường.

( Theo KTNT)
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TRUNG QUỐC: Vi phạm vệ 

sinh an toàn thực phẩm có 

thể lĩnh án tử hình 

(LĐ) - Ngày 16.9, Trung Quốc cảnh 

báo những kẻ vi phạm nghiêm trọng 

quy tắc an toàn vệ sinh thực phẩm có 

thể phải lĩnh án tử hình. Đây là động 

thái mới nhằm chấn chỉnh lại ngành 

công nghiệp này.

Hơn 300.000 trẻ Trung Quốc bị ốm vì 

uống sữa nhiễm melamine.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Toà án 

Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân 

dân Tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp 

cho biết, các trường hợp vi phạm an toàn 

thực phẩm trên diện rộng hay nghiêm 

trọng sẽ phải bị trừng phạt với mức án 

cao nhất là tử hình.

Thông báo được đăng tải ngày 16.9 còn 

tuyên bố sẽ trừng trị mạnh hơn những 

quan chức nhận hối hộ và bảo vệ hoặc lờ 

đi những kẻ vi phạm an toàn thực phẩm.

Những năm gần đây, người tiêu dùng 

Trung Quốc ngày càng quan tâm tới vấn 

đề an toàn thực phẩm sau khi xảy ra nhiều 

vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng như 

dầu ăn “bẩn,” sữa độc hại và thịt siêu nạc, 

gây hoang mang trong dư luận, làm mất 

lòng tin của người tiêu dùng cả trong và 

ngoài Trung Quốc.

Theo thống kê của công an Trung Quốc, 

từ tháng 6.2009 đến nay, nước này đã 

điều tra và phát hiện gần 200 vụ liên quan 

đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt giữ 

hơn 230 đối tượng phạm tội. Một trong 

những vụ bê bối vệ sinh thực phẩm gần 

nhất liên quan đến một cơ sở sản xuất dầu 

ăn đã sử dụng những hợp chất có thể dẫn 

đến ung thư.

Trước đó, hồi năm 2008, vụ sữa nhiễm 

độc melamine làm 6 trẻ em thiệt mạng và 

300.000 trẻ ốm, đã gây cơn chấn động về 

tình trạng an toàn thực phẩm tại nước 

GIAO 
THƯƠNG
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Việt Nam 3 năm liền được bình chọn là thị trường hàng đầu

Cơ quan Thương mại và đầu tư Anh Quốc và Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc 

tập đoàn Economist, các nhà đầu tư trên thế giới vừa ra công báo xác định Việt 

Nam là một trong những thị trường hàng đầu nằm ngoài các nước BRIC (Brazil, 

Nga, India và Trung Quốc).

- Hiện các nhà đầu tư trên thế giới đang kỳ vọng rất lớn vào thị trường Việt Nam.

Trong báo cáo “Kỳ vọng lớn: Kinh doanh với các thị trường đang nổi” cho rằng, chính 

những thị trường này đang là cỗ máy tăng trưởng toàn cầu trong tương lai. Vì thế, hơn 

520 lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp trên toàn cầu đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới 

các thị trường tiềm năng, họ tin tưởng lợi nhuận sẽ vượt xa các rủi ro ở cả thị trường 

BRIC và các thị trường đang nổi khác. Là một trong ba thị trường hàng đầu ngoài các 

nước BRIC, Việt Nam vẫn được các doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng đầu tư trong 

vòng hai năm tới.

Trao đổi về vấn đề này, Ông Vince Cable, Bộ trưởng Thương mại Anh cho biết: 

“Sựcân bằng quyền lực kinh tế toàn cầu đang chuyển về phía những thị trường đang 

nổi, điều này đã được nhìn nhận trong báo cáo của Cơ quan Đầu tư và thương mại 

Anh. Các công ty của Anh đang tận dụng chuyên môn của mình để thúc đẩy tăng 

trưởng và thịnh vượng tại những thị trường này.”Kết quả khảo sát cho thấy, 3 thị 

trường hàng đầu cho các nhà đầu tư trong vòng hai năm tới là Trung Quốc (20%), 

Việt Nam (19%) và Ấn Độ (18%).

Bảng so sánh xếp hạng với năm 2008 và 2009:

10 mục tiêu đầu tư 

hàng đầu năm 2010

Xếp hạng 2010 Xếp hạng 

2009

Xếp hạng 2008

Việt Nam 1 1 1

Indonesia 2 6 5
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Mê hị cô 3 3 5

Ac-hen-ti-na 4 12 8

A-rập xê út Cùng hạng 4 10 10

Nam Phi 6 4 8

Ni-gie-ri-a 7 2 12

Malaysia 8 5 12

Các tiểu vương quốc 

A-rập thống nhất

Cùng hạng 8 2 3

Thổ Nhĩ Kỳ Cùng hạng 8 8 9

Như vậy, trên cả các nước BRIC, Việt Nam được bình chọn là điểm đầu tư số một 

trong vòng ba năm liên tục. ( Theo Công thương)

Benin đề nghị Việt Nam hỗ

trợ sản xuất lương thực

Tại Phủ Tổng thống ở thủ đô kinh tế

Cotonou của Benin, Đại sứ đặc mệnh 

toàn quyền nước ta tại Cộng hòa Benin 

Cao Xuân Thấn đã trình Thư ủy nhiệm 

của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 

lên Tổng thống Thomas Boni Yayi.

Tại cuộc tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm 

ngày 11/9, Tổng thống Thomas Boni 

Yayi nhắc lại những ấn tượng sâu sắc 

trong chuyến thăm chính thức Việt Nam 

năm 2006.

Ông cám ơn Chủ tịch nước Nguyễn Minh 

Triết và các quan chức Việt Nam đã đón 

tiếp Tổng thống trọng thị và chân tình, 

bày tỏ khâm phục trước những thành tựu 

mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã 

đạt được trong cuộc đấu tranh giải phóng 

dân tộc trước đây cũng như trong sự

nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Tổng thống Thomas Boni Yayi đặc biệt 

ca ngợi những thành tựu về nông nghiệp 

của Việt Nam, từ một nước phải nhập 

khẩu lương thực đã vươn lên thành 
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nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Tổng thống Thomas Boni Yayi cho biết 

nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia và kỹ

thuật viên nông nghiệp Việt Nam, sản 

lượng lúa tại Benin đã tăng từ 50.000 

tấn/năm lên 150.000 tấn/năm.

Tổng thống thiết tha đề nghị Việt Nam hỗ

trợ, giúp đỡ Benin sớm tự túc được lượng 

thực và giải quyết công ăn việc làm cho 

thanh niên nông thôn, góp phần ổn định 

xã hội và phát triển đất nước.

Đại sứ Cao Xuân Thấn đã chuyển lời 

chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch nước 

Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn 

Tấn Dũng tới Tổng thống Thomas Boni 

Yayi.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu to 

lớn mà nhân dân Benin đã giành được 

dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Yayi 

trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội và đối ngoại.

Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự được nhận 

nhiệm vụ tại Benin trong bối cảnh quan 

hệ mọi mặt giữa hai nước đang tiếp tục 

củng cố và phát triển.

Đại sứ hứa sẽ sớm chuyển thông điệp của 

Tổng thống tới Chủ tịch nước Nguyễn 

Minh Triết và các nhà lãnh đạo Việt Nam, 

đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để

góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị

truyền thống và hợp tác giữa Chính phủ

và nhân dân hai nước có bước phát triển 

mới về chất trong thời gian tới vì lợi ích 

của nhân dân hai nước. ( Theo TTXVN)


