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Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

“Gồng mình” trong cơn 

khủng hoảng  

Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế 

Trung ương (CIEM) vừa công bố kết 

quả khảo sát môi trường kinh doanh 

trong năm 2009 đối với DN nhỏ và vừa 

(SME). Báo cáo được thực hiện với sự 

phối hợp của CIEM, Viện Khoa học 

Lao động và xã hội (ILSSA) và Đại 

học Copenhagen (Đan Mạch) đã chỉ rõ 

những tác động rõ rệt của khủng 

hoảng kinh tế đối với DNNVV. 

 

Ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng 

TS. John Rand, Trưởng nhóm nghiên 

cứu cho biết, đối tượng thực hiện khảo 

sát là hơn 2.500 DN nhỏ và vừa tại 9 

tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Tp.Hồ Chí 

Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, 

Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và 

Long An. Quá trình khảo sát chủ yếu 

được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 

năm 2009. Kết quả: 65% DNNVV khẳng 

định họ chịu tác động tiêu cực của khủng 

hoảng kinh tế thế giới năm 2009, trong 

đó các DN ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 

và Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề 

nhất. Tỷ lệ DN cho biết họ gặp khó khăn 

trong kinh doanh cũng tăng mạnh. Tỷ lệ 

“sống sót” của DN vừa và nhỏ có xu 

hướng giảm từ 94% (năm 2007) xuống 

còn 91,6% (năm 2009). Trong khi đó, 

các công ty TNHH có mức tăng trưởng 

chỉ đạt 3,8% so với mức trung bình 10% 

của các năm 2005 và 2007. Nguyên nhân 

được đưa ra do DN dễ bị “tổn thương” 

trước các cú “sốc” của kinh tế thế giới và 

những tác động của các yếu tố bên ngoài. 

 
TIN TỨC 

SỰ KIỆN 
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Ngoài ra, khả năng cạnh tranh của DN 

còn hạn chế do sản phẩm chất lượng 

thấp, chi phí sản xuất quá cao, khó khăn 

trong việc tìm đầu vào và đầu ra… 

Thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn 

Theo các chuyên gia, thiếu vốn và khó 

tiếp cận vốn tín dụng được coi là khó 

khăn lớn nhất. 49% DN cho rằng họ gặp 

khó khăn tín dụng năm 2009 so với 46% 

năm 2007. Thậm chí, gần 75% DN ở khu 

vực nông thôn gặp khó khăn về tín dụng 

do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

không đủ để thế chấp khi các DN này 

nộp đơn vay từ các nguồn chính thức. 

Bên cạnh đó, một bộ phận các DN hộ gia 

đình, các DN đóng tại khu vực thành thị 

thường gặp khó khăn trong vay vốn tín 

dụng cao hơn so với các loại DN khác. 

Vì vậy, họ phải tìm kiếm vốn từ khoản 

vay tín dụng phi chính thức để duy trì 

sản xuất trong cuộc khủng hoảng. Giai 

đoạn 2007-2009, có khoảng 86% DN 

vay mượn từ các nguồn phi chính thức, 

tức là cứ 4 DN thì có 3 DN phải đi vay 

từ người thân hoặc vay nặng lãi. Đáng 

chú ý, gánh nặng quan liêu – hành chính 

cũng đè nặng lên DN. Khảo sát cho thấy 

có đến 34% DN vừa và nhỏ phải chi các 

khoản chi phí phi chính thức trong năm 

2009, trong khi con số này chỉ là 26% 

vào năm 2007. Bên cạnh đó, 21% DN 

phải chi các khoản chi phí phi chính thức 

để đối phó với các cơ quan thuế trong 

năm 2007 và tăng lên 27% trong năm 

2009. 20% DN phải chi các khoản phi 

chính thức để có được các dịch vụ công, 

trong khi 10% đưa ra các khoản chi này 

nhằm có được điều kiện thuận lợi trong 

đấu thầu để có được hợp đồng của Chính 

phủ. Tuy nhiên, các khoản chi hối lộ 

bình quân lại rất nhỏ, dao động từ 0,4 - 

0,7% tổng doanh thu. 

Qua bản báo cáo, nhiều chuyên gia kinh 

tế cho rằng, các phân tích trong báo cáo 

đã chỉ ra một số xu hướng quan trọng 

trong SXKD của DNNVV trong khủng 

hoảng cũng như những tác động mà DN 

gặp phải. Những phân tích này giúp 

người quản lý DN và nhà làm chính sách 

có cách nhìn dài hạn và hướng đi đúng 

hơn khi ra quyết định.  

(Theo Công thương) 
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Bảo vệ ngành chăn nuôi 

trong nước 

Chăn nuôi heo, gia cầm là hai lĩnh vực 

đứng đầu của ngành chăn nuôi của 

Việt Nam. Để bảo vệ ngành chăn nuôi, 

các cơ quan chức năng đã có biện 

pháp quản lý chặt về việc nhập khẩu 

thực phẩm ngoại, trong đó tăng 30-

40% thực phẩm nhập khẩu và tạm 

dừng nhập một số mặt hàng như lục 

phủ ngũ tạng động vật.  

 

 Để cứu ngành chăn nuôi trong nước 

đang cơn “suy thoái” do dịch bệnh và 

các chi phí tăng cao, Bộ Tài chính vừa 

ban hành Thông tư số 133, nội dung quy 

định hầu hết các loại thực phẩm nhập 

khẩu sẽ phải chịu thuế từ 30 đến 40% và 

có hiệu lực từ ngày 24/10/2010. 

Theo giới kinh doanh, việc thuế thịt nhập 

khẩu chịu mức thuế tăng lên 30-40% sẽ 

ảnh hưởng đến một số người tiêu dùng 

dùng giá hàng nhập sẽ tăng, nhưng đây 

là điều kiện cần để đảm bảo lợi ích lâu 

dài, phát triển ngành chăn nuôi trong 

nước. 

Riêng 8 tháng đầu năm 2010, lượng thực 

phẩm nhập khẩu chính ngạch các loại đã 

vượt qua con số 70.000 tấn. Theo một số 

nhà nhập khẩu thực phẩm, thịt gà nhập 

khẩu vào thời điểm giữa tháng 9/2010 

vào khoảng 1,2 - 1,3 USD/kg, thịt heo từ 

1.700 - 1.850 USD/tấn. Trong khi đó, tại 

TP. Hồ Chí Minh, giá thịt gà tam hoàng 

làm sẵn 75.000-80.000 đồng/kg, thịt heo 

loại ngon 65.000-70.000 đồng/kg. So với 

thịt gà, heo sản xuất trong nước, thịt 

ngoại giá rẻ hơn phân nửa. Hàng ngoại 

giá rẻ là lợi thế cho người tiêu dùng 

nhưng với người chăn nuôi đây là một 

bước cản lớn vì thịt nội dù bán giá cao 

nhưng chịu lỗ vì thấp hơn giá thành và 

hàng ngoại sẽ chiếm hết thị phần. Theo 

tính toán của người chăn nuôi ở khu vực 

miền Đông Nam bộ, giá thức ăn chăn 

nuôi vào thời điểm tháng 9 so với giữa 

tháng 8 năm 2010 đã tăng trên 20%, 

trong khi thực phẩm chỉ tăng có 7%. 

Theo cam kết với WTO, đến hết năm 

2012, WTO cho phép đánh thuế nhập 

khẩu thịt gà là 40%, thịt heo 25% và 
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trứng gia cầm lên tới 80%. Như vậy việc 

tăng thuế nhập khẩu thịt là cần thiết đối 

với ngành chăn nuôi trong nước vào thời 

điểm này, khi mà dịch bệnhh đang lan 

rộng, và chi phí đầu vào tăng cao hơn giá 

thành sản phẩm. 

Để giảm bớt khó khăn cho ngành chăn 

nuôi, Bộ Công Thương đã đã có Thông 

tư về việc tạm ngừng 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 kể từ ngày 1/10/2010. Đối với 

những lô hàng phủ tạng gia súc, gia cầm 

đông lạnh và không đông lạnh tạm nhập 

để tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa 

khẩu Việt Nam đã có vận đơn xếp hàng 

lên phương tiện vận tải trước ngày 

15/9/2010 đã về đến cảng, cửa khẩu Việt 

Nam trước ngày 1/10/2010 vẫn được 

thực hiện thủ tục tạm nhập để tái xuất, 

chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam tại 

cơ quan hải quan. 

Để giải tỏa ách tắc hàng thịt đông lạnh 

nhập khẩu bị vướng mắc thủ tục tại cảng, 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ban hành Thông tư số 53 về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 86 và Thông tư 

06 (hai văn bản quy định nghiêm ngặt 

liên quan đến việc nhập khẩu thực 

phẩm). Theo Thông tư 53, Cục Thú y sẽ 

là đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối 

với các lô hàng thực phẩm đông lạnh 

nhập khẩu. Cục Thú y sẽ cấp cho các lô 

hàng sản phẩm động vật nhập khẩu đạt 

yêu cầu mẫu giấy mới chứng nhận đủ 

tiêu chuẩn cả về kiểm dịch và an toàn vệ 

sinh thực phẩm. Đối với các lô hàng thủy 

sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm, Cục 

Thú y cũng sẽ gộp chung kiểm dịch và 

an toàn vệ sinh thực phẩm vào một mẫu 

giấy mới để cấp cho doanh nghiệp thay 

thế mẫu giấy trước đây chỉ xác nhận 

kiểm dịch. 

Sau khi có Thông tư 53, Trung tâm Thú 

y vùng VI đã tiến hành kiểm nghiệm hơn 

100 container hàng đông lạnh bị kẹt 

nhiều thời gian ở cảng Cát Lái TP.Hồ 

Chí Minh và số hàng này đã được thông 

quan. Để giải quyết nhanh thực phẩm 

đông lạnh nhập khẩu, đặc biệt là nguyên 

liệu thủy hải sản dùng để chế biến và tái 

xuất, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn giao cho các cơ quan thú y vùng 

được quyền cấp giấy phép nhập khẩu cho 

doanh nghiệp, trước đây do Cục Thú y 

cấp. Với quy định mới này, doanh 

nghiệp đăng ký thủ tục nhập khẩu 

nguyên liệu thủy sản sẽ được giải quyết 

giấy tờ nhanh chóng.  

(Theo Công thương) 
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Thế giới đã có 134 triệu ha 

cây trồng biến đổi gen 

(Dân Việt) - Tại hội thảo về Công 

nghệ sinh học (CNSH) do Đại sứ 

quán Mỹ và Bộ NN&PTNT Việt Nam 

tổ chức ngày 30-9, Tiến sĩ Reynaldo 

V.Ebora - Giám đốc Viện Sinh học 

phân tử và CNSH quốc gia 

Philippines cho rằng, cây trồng biến 

đổi gen (GMO) là giải pháp tối ưu 

nhất đối với VN. 

Tiến sĩ Reynaldo, diễn giả chính của 

cuộc hội thảo cho biết, năm 2009, thế 

giới đã có 25 quốc gia sản xuất GMO 

với diện tích 134 triệu ha, chiếm 9% 

tổng diện tích đất trồng trên toàn thế 

giới.  

Hơn 14 triệu nông dân trên toàn thế 

giới đã áp dụng trồng GMO và hiện đã 

cung cấp 77% sản lượng đậu nành, 

49% sản lượng bông vải và 26% sản 

lượng ngô toàn cầu năm 2009. Ngoài 

ra, 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã 

công nhận việc nhập khẩu cây trồng 

chuyển gen để tiêu thụ và sản xuất. 

Cây trồng sử dụng CNSH đã được 

thương mại hóa suốt 14 năm qua chưa 

phát hiện sự cố nào gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe. Các lợi ích kinh tế mang lại 

cho nông dân trồng cây GMO, chỉ tính 

riêng năm 2008 ước tính đạt 9,2 tỷ 

USD nhờ sản lượng tăng và chi phí sản 

xuất giảm. Dự kiến đến năm 2015, thế 

giới sẽ có khoảng 40 nước cho phép 

trồng cây chuyển gen, diện tích lên đến 

200 triệu ha, chủ yếu là ngô, đậu tương, 

bông vải, thuốc lá, cà tím, cà chua, đu 

đủ... 

Truyền đạt về kinh nghiệm ứng dụng 

CNSH của nông dân Philippines, Tiến 

sĩ Reynaldo V.Ebora cho biết, nông 

dân Philippines bắt đầu trồng ngô biến 

đổi gen từ năm 2003, đến nay các số 

liệu tính toán cho thấy năng suất bình 

quân đạt khá cao, trên 4 tấn/ha. Thu 

nhập của 1kg ngô GMO cao hơn so với 

các giống ngô lai trước đây. 

Viện Công nghệ Khoa học Thực vật 

Thụy Sĩ đã thành công trong việc tạo ra 

giống lúa "vàng" giàu beta-caroten 

(vitamin A) và giống lúa này đã được 

Quỹ Rockefeller tài trợ để triển khai ở 

một số nước đang phát triển. Với giống 

lúa này, người ta hy vọng sẽ cứu được 

nhiều người trong số 500.000 người bị 

mù lòa trên thế giới hàng năm. 

Những trang trại trồng ngô GMO cho 

năng suất tăng 37%, lợi nhuận tăng 

khoảng 10.132 peso/ha, giảm khoảng 

60% chi phí thuốc trừ sâu. Ngoài việc 

chuyển được vào cây trồng gen kháng 
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sâu hại, gen kháng thuốc diệt cỏ, còn 

chuyển được cả gen đề kháng với một 

số bệnh do virus, vi khuẩn và nấm gây 

ra ở cây trồng. GMO cũng không gây 

ra hiện tượng xuất hiện cỏ dại khi luân 

canh. 

 

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Huy 

Hàm - Viện Di truyền Nông nghiệp cho 

biết, hiện Việt Nam đang trồng thí 

điểm cây ngô biến đổi gen giai đoạn 

2010 - 2015. Đến đầu năm 2011, VN sẽ 

trồng khảo nghiệm trên diện rộng ở hai 

miền Nam - Bắc, sau đó sẽ thu thập và 

trình hồ sơ về an toàn thức ăn chăn 

nuôi và an toàn thực phẩm đối với sản 

phẩm các giống ngô GMO và dự kiến 

thương mại hóa từ cuối năm 2011. 

Tuy nhiên, ông Lê Huy Hàm cũng cho 

rằng, hiện VN đang gặp một số khó 

khăn khi ứng dụng CNSH trong nông 

nghiệp như: Chưa hoàn thiện được cơ 

chế, chính sách và hệ thống văn bản 

pháp luật; kinh phí tạo giống GMO cao 

bởi thông thường để tạo một giống cây 

trồng GMO phải mất 8 - 10 năm, tương 

ứng với một khoản kinh phí 50 - 100 

triệu USD.(Theo Dân Việt). 

Xuất khẩu gạo đạt gần 5,4 triệu tấn 

 

So với cùng kỳ năm 2009, xuất khẩu 

gạo tăng 418.000 tấn (về lượng) và 

261 triệu USD (về giá trị).   

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 9 

tháng qua, xuất khẩu gạo của nước ta 

đạt gần 5,4 triệu tấn với kim ngạch hơn 

2,2 tỉ USD. 

Trong tháng 9, Việt Nam chủ yếu giao 

hàng loại gạo 5% tấm (chiếm 43,6% 

tổng số xuất khẩu), tiếp theo là gạo 

15% tấm (chiếm 22,6%). Thị trường 

châu Á và châu Phi chiếm gần 75% 

tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt 

Nam./. 

 (Theo VOV news) 
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Ngân hàng Nhà nước 

Thay đổi tỷ lệ cấp tín dụng 

từ nguồn vốn huy động  

Sau một thời gian nhận được nhiều ý 

kiến trái chiều về Thông tư 13, ngày 

27-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 

đã ban hành Thông tư 19 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 13 

quy định về các tỷ lệ bảo đảm an 

toàn trong hoạt động ngân hàng. 

Thông tư 19 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-

10. 

 

Cụ thể, trong Thông tư 19, NHNN đã 

sửa đổi khoản 2 điều 1 của Thông tư 13 

về các tỷ lệ bảo đảm an toàn, dùng từ 

"tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy 

động" thay cho "tỷ lệ cấp tín dụng so 

với nguồn vốn huy động". Thông tin 

quan trọng nhất được đưa ra trong 

Thông tư 19 là sửa đổi điều 18 của 

Thông tư 13 về tỷ lệ cấp tín dụng từ 

nguồn vốn huy động. Theo đó, tổ chức 

tín dụng chỉ được sử dụng vốn huy 

động để cấp tín dụng nếu trước và sau 

khi cấp tín dụng, tổ chức đó bảo đảm tỷ 

lệ về khả năng chi trả và các tỷ lệ bảo 

đảm an toàn khác. Việc cấp tín dụng từ 

nguồn vốn huy động không được vượt 

quá 80% đối với ngân hàng, 85% với tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng. 

 

NHNN cũng vừa ban hành quyết định 

về việc giữ nguyên lãi suất cơ bản 

VND cho tháng 10 ở mức 8%/năm. 

Đây là tháng thứ 11 liên tiếp, lãi suất 

cơ bản VND ổn định. Cụ thể, lãi suất 

tái cấp vốn của NHNN đối với tổ chức 

tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết 

khấu của NHNN đối với các tổ chức tín 

dụng là 6%/năm; lãi suất cho vay qua 

đêm trong thanh toán điện tử liên ngân 

hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong 

thanh toán bù trừ của NHNN đối với 

các ngân hàng là 8%/năm.(Theo Hà 

Nội mới) 

 
CHÍNH 
SÁCH 
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Định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước năm 2011 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 

định số 59/2010/QĐ-TTg ban hành 

định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước áp dụng 

cho năm ngân sách 2011, năm đầu của 

thời kỳ ổn định ngân sách mới. 

 

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước là cơ sở để xây dựng dự 

toán chi ngân sách của từng Bộ, ngành,  

Chi quản lý hành chính các Bộ, ngành 

tối đa 30 triệu đồng/biên chế/năm 

Quyết định quy định cụ thể định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ và các cơ quan 

khác ở Trung ương bao gồm: Chi quản lý 

hành chính; chi sự nghiệp y tế; đào tạo 

và nghiên cứu khoa học. 

Theo đó, định mức phân bổ dự toán chi 

quản lý hành chính cho khối cơ quan 

hành chính từ 19-30 triệu đồng/biên 

chế/năm (tùy thuộc vào số biên chế của 

cơ quan). Đối với khối các cơ quan Tư 

pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra 

Chính phủ, định mức phân bổ năm 2011 

là 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp 

y tế, đào tạo thực hiện theo quy định hiện 

hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn 

vị sự nghiệp công lập. Mức kinh phí 

ngân sách cấp chi thường xuyên hàng 

năm cho các đơn vị này trên cơ sở yêu 

cầu các đơn vị phấn đấu nâng mức tự 

trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí và 

nguồn khác của mình để dành nguồn ưu 
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tiên bố trí cho những đơn vị hoạt động 

chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

Việc phân bổ dự toán chi nghiên cứu 

khoa học được thực hiện dựa trên các 

nhiệm vụ chuyên môn về khoa học và 

công nghệ. 

Phân bổ thêm cho các địa phương khó 

khăn 

Định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách cho các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương bao gồm chi cho 

sự nghiệp giáo dục; đào tạo và dạy nghề; 

y tế; quản lý hành chính;  văn hóa  - 

thông tin; phát thanh truyền hình; thể dục 

thể thao; đảm bảo xã hội; quốc phòng; an 

ninh, khoa học công nghệ; kinh tế; trợ 

giá, trợ cước; hoạt động môi trường. 

Trong đó, đối với chi sự nghiệp giáo dục, 

định mức phân bổ theo dân số trong độ 

tuổi đến trường từ 1-18 tuổi như sau: 

định mức phân bổ vùng đô thị là 

1.241.680 đồng/người dân/năm; vùng 

đồng bằng là 1.460.800 đồng/người 

dân/năm; miền núi - vùng đồng bào dân 

tộc ở đồng bằng, vùng sâu là 1.986.880 

đồng/người dân/năm; vùng cao - hải đảo 

là 2.775.520 đồng/người dân/năm. 

Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế 

theo tiêu chí dân số cũng được xác định 

theo từng vùng. Cụ thể, vùng đô thị là 

105.600 đồng/người dân/năm; vùng đồng 

bằng là 142.700 đồng/người dân/năm; 

miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng 

bằng, vùng sâu là 186.940 đồng/người 

dân/năm và vùng cao - hải đảo là 

261.140 đồng/người dân/năm. 

Quyết định nêu rõ, đối với các tỉnh thuộc 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long được 

phân bổ thêm 7% số chi tính theo định 

mức dân số nêu trên. 

Đối với các tỉnh có dân số dưới 500 

nghìn dân thì được phân bổ thêm 12%; 

những tỉnh có dân số từ 500-800 nghìn 

dân được phân bổ thêm 10% số chi tính 

theo định mức dân số trên. (Theo 

Chinhphu.vn) 
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Xây dựng khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y trở 

thành khu kinh tế động lực 

quan trọng 

Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y (tỉnh Kon Tum) nằm trong hệ 

thống các KKT cửa khẩu của Việt 

Nam; có một cửa khẩu quốc tế với Lào 

và một cửa khẩu quốc gia với Cam-

pu-chia; là trung tâm trong tam giác 

phát triển ba nước Việt Nam - Lào - 

Cam-pu-chia, gắn kết với hành lang 

kinh tế Ðông - Tây đã được Thủ tướng 

ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-

chia phê duyệt quy hoạch tại Tuyên bố 

Viêng Chăn ngày 24-11-2004 về việc 

thiết lập tam giác phát triển ba nước 

Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. 

KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y là điểm 

nhấn trong chiến lược liên kết nhằm tạo 

cơ hội hợp tác, phát triển đồng đều giữa 

các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mê 

Công, là giao điểm quan trọng nối liền 

các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền 

trung, Ðông - Nam Bộ Việt Nam với các 

tỉnh Nam Lào, Ðông - Bắc Cam-pu-chia, 

Thái-lan và Mi-an-ma. 

Với nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng 

của KKT đối với sự phát triển giao lưu 

kinh tế quốc tế cũng như thúc đẩy quá 

trình xây dựng Tam giác phát triển khai 

thác lợi thế sẵn có của ba nước, khai thác 

hiệu quả nguồn lực vốn có của mỗi nước 

nhằm đưa khu vực biên giới trước đây 

vốn còn nghèo và chậm phát triển thành 

một khu vực phát triển bền vững, có 

KKT động lực. Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 

KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Quyết 

định số 225/QÐ-TTg ngày 8-2-2007 về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y; Tỉnh ủy Kon Tum đã có Nghị 

quyết số 02-NQ/TU ngày 24-4-2007 về 

đầu tư xây dựng và phát triển các vùng 

kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2007-2010, đã xác định ba vùng kinh tế 

động lực của tỉnh, trong đó KKT cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y gắn với vùng kinh tế 

động lực huyện Ngọc Hồi và hiện nay 

đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư 

và có tác động nhất định đến phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trên tinh thần đó, từ khi thành lập đến 

nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính 

phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, sự 

phối hợp của chính quyền địa phương 

các cấp, đồng thời được sự quan tâm 

giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương; 

sự phối hợp của Chính phủ Lào (tỉnh Át-

ta-pư) và sự nỗ lực cố gắng khắc phục 

mọi khó khăn, đến nay, nhiệm vụ đầu tư, 

xây dựng và phát triển KKT đã đạt được 
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một số kết quả quan trọng, làm tiền đề 

cho việc xây dựng phát triển KKT cửa 

khẩu trong thời gian tiếp theo. 

Từ năm 1999 đến 2010, nguồn vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản cho KKT cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y là 1.056,267 tỷ đồng. Quy 

hoạch chi tiết các khu chức năng và cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đã dần dần 

hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc kêu 

gọi các nhà đầu tư trong nước và nước 

ngoài đến tìm hiểu và đầu tư tại KKT. 

KKT đã khởi sắc, hạ tầng khu đô thị 

đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 

dựng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; 

đời sống nhân dân từng bước được nâng 

cao, góp phần giúp nhân dân xóa đói, 

giảm nghèo; giao lưu quan hệ kinh tế 

quốc tế tốt, ngày càng thân thiện, góp 

phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật 

tự an toàn xã hội trong khu vực tam giác 

ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. 

Hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y từ năm 2005 đến nay ngày 

càng sôi động, nhất là từ tháng 5-2006, 

sau khi quốc lộ 18B hoàn thành đưa vào 

sử dụng, các doanh nghiệp Việt Nam 

đang đầu tư tại Lào, ngành du lịch mở 

nhiều tuyến du lịch qua lại cửa khẩu. Số 

lượng khách, phương tiện, xuất, nhập 

cảnh qua lại cửa khẩu ngày càng tăng. 

Tất cả mọi hoạt động tại cửa khẩu, năm 

sau đều tăng so với năm trước. 

Trong thời gian qua có 51 dự án đăng ký 

đầu tư tại đây với tổng vốn đăng ký hơn 

91.000 tỷ đồng. Ðến nay có 16 dự án 

thực hiện với tổng vốn đầu tư 146 tỷ 

đồng, trong đó có tám dự án hoàn thành 

(20,15 tỷ đồng) và tám dự án đang giai 

đoạn xây dưng cơ bản (125,85 tỷ đồng); 

31 dự án hết hiệu lực đã thu hồi chủ 

trương đầu tư. 

Hiện nay có một số nhà đầu tư đang 

khảo sát để lập dự án đầu tư như Tập 

đoàn giấy Tân Mai khảo sát đầu tư trồng 

rừng nguyên liệu giấy; Công ty CP đầu 

tư Sài Gòn - Tây Nguyên khảo sát đầu tư 

trồng cao-su và xây dựng nhà máy chế 

biến lốp xe hơi; Tổng công ty Dầu Việt 

Nam đăng ký đầu tư xây dựng bốn cây 

xăng, Doanh nghiệp tư nhân Plây Cần 

đăng ký đầu tư xây dựng nhà hàng, 

khách sạn, một số dự án khai thác đá xây 

dựng đang làm thủ tục đăng ký đầu tư. 

KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y còn đang 

trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng để 

thu hút đầu tư. Tuy nhiên với những dự 

án đã thu hút được, bước đầu đã mang lại 

một số hiệu quả về kinh tế và xã hội. 

Trong sáu dự án đã đầu tư hoàn thành đi 

vào sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu 

trong thời gian qua ước đạt 15,650 tỷ 
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đồng, giải quyết việc làm cho 559 lao 

động, thu nhập bình quân của công nhân 

làm việc tại các dự án này từ 1,2 triệu 

đến 2,7 triệu đồng/người/tháng. 

Tuy nhiên trong quá trình phát triển, 

KKT còn gặp một số khó khăn như: Tình 

hình kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum và 

các tỉnh biên giới Lào - Cam-pu-chia còn 

nhiều khó khăn. Là vùng có điểm xuất 

phát còn thấp so với bình quân chung 

của cả ba nước, vì vậy để xây dựng nơi 

đây trở thành vùng kinh tế động lực, 

trung tâm liên kết trên hành lang kinh tế 

Ðông - Tây trong tam giác phát triển ba 

nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia như 

mục tiêu, đòi hỏi phải tốn nhiều thời 

gian, công sức và nguồn vốn với sự quan 

tâm đặc biệt, đúng mức của các ngành, 

các cấp từ trung ương đến địa phương. 

Là một tỉnh nghèo, nguồn thu của ngân 

sách địa phương còn rất khó khăn (tổng 

thu ngân sách trên địa bàn chỉ đáp ứng 

khoảng 20% tổng chi ngân sách địa 

phương). Mức đầu tư từ ngân sách trung 

ương cho mục tiêu đầu tư phát triển KKT 

đã được quan tâm. Nguồn vốn được phân 

bổ bình quân hằng năm tăng từ 16,48 tỷ 

đồng/năm (1999-2005) lên 188,18 tỷ 

đồng/năm (2006-2010), tuy nhiên cũng 

chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát 

triển theo mục tiêu đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. Hiện tại các doanh 

nghiệp đầu tư vào khu kinh tế mới chỉ là 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô 

vốn thấp, triển khai thực hiện dự án 

chậm, chưa thu hút đầu tư được các 

doanh nghiệp ngoài tỉnh và nước ngoài 

có quy mô vốn lớn đầu tư đa dạng hóa 

ngành nghề với công nghệ cao... Cùng 

với đó là việc  đầu mối quản lý của KKT 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong thời gian 

qua thiếu ổn định, đã làm ảnh hưởng đến 

tâm lý của các nhà đầu tư, dẫn đến một 

số dự án đã đăng ký đầu tư nhưng chủ 

đầu tư đang tạm dừng triển khai hoạt 

động. 

Ðể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

này, Ban quản lý KKT tỉnh Kon Tum 

đang  đề ra các giải pháp thực hiện như: 

Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 

cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư 

tại KKT; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 

dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng tại 

KKT, sớm đưa các công trình này vào 

khai thác, sử dụng,  đồng thời có biện 

pháp để huy động, kêu gọi đầu tư thông 

qua các hình thức BOT, BT, BO, liên 

doanh, liên kết, 100% vốn nước ngoài... 

để đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu trong 

KKT; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các 

khu chức năng để có điều kiện kêu gọi 

đầu tư; đa dạng hóa các hoạt động xúc 

tiến đầu tư thông qua các hoạt động đối 

ngoại, các diễn đàn quốc tế, các hoạt 
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động xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ 

hợp tác giữa các nước, các tỉnh trong khu 

vực tam giác phát triển và các trung tâm 

kinh tế lớn của cả nước. Có chế độ ưu 

đãi thỏa đáng để thu hút các trí thức, 

nghệ nhân, công nhân có trình độ tay 

nghề cao đến làm việc tại KKT. Tăng 

cường phân cấp và ủy quyền cho Ban 

quản lý KKT trong một số lĩnh vực quản 

lý đầu tư, quản lý xây dựng, quy hoạch, 

thanh, kiểm tra các hoạt động trong khu 

công nghiệp, KKT và chế tài xử lý đối 

với các doanh nghiệp vi phạm, nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho công tác 

quản lý và thu hút đầu tư của Ban quản 

lý KKT. 

Hy vọng với các giải pháp được Ban 

quản lý KKT đề ra, cùng với các cơ chế 

chính sách thu hút đầu tư đặc biệt, KKT 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y sẽ là điểm đến 

hấp dẫn của các nhà đầu tư. Bờ Y sớm 

trở thành một cửa khẩu quốc tế sầm uất, 

trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh 

Kon Tum cũng như của khu vực.

 

Một số cơ chế chính sách thu hút đầu tư 

Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định chung của Nhà nước (cơ chế, 

chính sách ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 33/2009/QÐ-TTg ngày 2-3-2009 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu), 

KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y được áp dụng một số cơ chế, chính sách theo Quyết định 

số 217/2005/QÐ-TTg ngày 05/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Thông tư 

số 06/2006/TT-BTC ngày 4-4-2006 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum không 

ban hành cơ chế, chính sách nào riêng đối với KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

 

(Theo Nhân dân) 
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Sacombank tài trợ nhập 

khẩu nông phẩm từ Hoa 

Kỳ 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài 

Gòn Thương Tín (Sacombank) là một 

trong bốn ngân hàng Việt Nam được Tổ 

chức bảo lãnh tín dụng xuất khẩu Hoa 

Kỳ (thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) 

chọn cấp hạn mức bảo lãnh tín dụng 

xuất khẩu theo chương trình GSM 102 

với tổng hạn mức là 20 triệu USD. 

 

Sacombank sẽ tài trợ cho các L/C nhập 

khẩu nông phẩm từ Hoa Kỳ với lãi suất 

ưu đãi, thời hạn lên đến 12 tháng.  

 

Việc Sacombank tham gia triển khai 

"Chương trình bảo lãnh tín dụng xuất 

khẩu-GSM 102" có ý nghĩa quan trọng, 

góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nhập 

khẩu nông phẩm tiếp cận nguồn vốn với 

lãi suất và thời hạn ưu đãi. Đây cũng là 

cơ hội cho khách hàng nhập khẩu của 

Sacombank mở rộng giao thương với 

những nhà xuất khẩu uy tín của Hoa Kỳ. 

 

Điều kiện để được vay theo chương 

trình là hàng hoá trong hợp đồng phải là 

hàng nông phẩm như bông, bột mì, thức 

ăn gia súc... Danh mục các hàng hoá cụ 

thể được quy định trong danh sách hàng 

hoá đủ tiêu chuẩn tham gia vào chương 

trình GSM-102 do Bộ Nông nghiệp Mỹ 

ban hành. Đối với các nhà xuất khẩu, 

phải có văn phòng tại Mỹ và được 

Phòng tín dụng xuất khẩu của Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ duyệt đơn xin bảo lãnh. 

 

Sacombank cũng vừa phối hợp với Bộ 

Nông nghiệp Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự 

quán Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo 

"Chương trình bảo lãnh tín dụng xuất 

khẩu GSM 102" nhằm nêu rõ các lợi ích 

của chương trình bảo lãnh tín dụng xuất 

khẩu cho các nhà nhập khẩu Việt Nam./. 

(Theo Viet nam +) 

 
GIAO 
THƯƠNG 
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Cuộc chiến giành siêu thị 

Carrefour ở Đông Nam Á 

"Cuộc chiến" giành quyền sở hữu các 

chuỗi siêu thị của Carrefour tại Thái Lan, 

Malaysia và Singapore đang ngày càng 

nóng lên, trong bối cảnh tập đoàn bán lẻ 

hàng đầu của Pháp này có kế hoạch rút 

lui, do không thành công với chiến lược 

chi phối thị trường Đông Nam Á. 

 

Theo đó, Carrefour - hãng bán lẻ lớn thứ 

hai thế giới sau Wal-Mart của Mỹ - sẽ bán 

tổng cộng 43 siêu thị tại Thái Lan, 23 tại 

Malaysia, 2 tại Singapore và thu về 

khoảng 1 tỷ USD. 

Nhiều nhà phân tích đánh giá việc 

Carrefour bán tài sản tại Đông Nam Á 

cho dù có nền tảng tài chính vững mạnh, 

phản ánh thực tế rằng Carrefour đã đánh 

mất thị phần vào tay đối thủ cạnh tranh 

Tesco của Anh.Dự kiến, phiên đấu thầu 

mua tài sản của Carrefour sẽ diễn ra vào 

tháng 11 tới. 

 Nhà phân tích bán lẻ tại London (Anh), 

Jon Wright nhận định tiềm năng dài hạn 

của những tài sản mà Carrefour rao bán sẽ 

là yếu tố thu hút nhiều nhà đầu tư. Với 

chuỗi siêu thị đang đi vào hoạt động, 

nhiệm vụ duy nhất của các nhà đầu tư là 

tìm cách gia tăng lợi nhuận.  

Một loạt tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới 

như Tesco, Aeon (Nhật Bản) và Casino 

(Pháp) đã bày tỏ sự quan tâm đối với các 

chuỗi siêu thị của Carrefour tại Thái Lan.  

 

Một số công ty Thái Lan cũng có thể là 

khách hàng tiềm năng như công ty bán lẻ 

Central Group hay công ty chế tạo và sản 

xuất hàng tiêu dùng Berli Jucker PCL.  

 

Đối với thị trường Malaysia, Thứ trưởng 

Thương mại nước này, Mukhriz Mahathir 

tiết lộ, rất nhiều siêu thị tại Malaysia có 

kế hoạch mua lại tài sản của Carrefour.  

 

Carrefour đang chuyển hướng sang thị 

trường Ấn Độ, với kế hoạch mở cửa một 

đại siêu thị đầu tiên tại thủ đô New Delhi 

trong tháng 11 tới. 

Theo chuyên gia Wright, lĩnh vực siêu thị 

tại châu Á trị giá khoảng 389 tỷ USD năn 

2009 và dự kiến tăng trưởng 3,3%/năm 

cho tới năm 2014, so với ước đoán tăng 

trưởng 2,1%/năm trên quy mô toàn cầu./. 

(Theo Viet Nam +) 
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Thị trường gạo thế giới vẫn 

vững giá 

Theo nguồn tin Reuters, giá gạo Việt 

Nam tăng trong tuần qua do nhu cầu 

bốc xếp mạnh, trong khi giá gạo xuất 

khẩu của Thái Lan tăng mặc dù thiếu 

đơn đặt hàng, bởi đồng Baht tăng. Giá 

gạo Châu Á chắc chắn sẽ vững nhờ 

triển vọng nhu cầu mạnh từ Indonexia. 

 

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonexia 

Suswono cho biết Jakarta có thể nhập 

khẩu gạo trong năm nay hoặc năm tới để 

dự trữ do lũ lụt ảnh hưởng tới sản lượng. 

Các đại diện của Bulog – cơ quan thu 

mua quốc gia Indonexia – đã đến Thái 

Lan và Việt Nam để xem xét việc mua 

gạo. 

Các thương gia cho biết Indonexia – với 

tham vọng tự cung tự cấp gạo – chỉ muốn 

xem xét xem hai nước xuất khẩu gạo hàng 

đầu thế giới có thể cung cấp cho họ 

khoảng 300.000 tấn gạo, nếu cần. 

Bulog cần đảm bảo dự trữ gạo duy trì ở 

mức 1,5 triệu tấn, nhưng hiện đang chỉ có 

trong kho 1,3 triệu tấn.Một thương gia ở 

Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Một 

số thành viên của Vinafood 2 đã được yêu 

cầu bắt đầu mua gạo 15% tấm để dự 

trữ”.Vinafood 2, đơn vị xuất khẩu gạo 

hàng đầu thế giới, đã được chỉ định là đơn 

vị duy nhất bán gạo cho Indonexia. 

Việc Indonexia muốn mua gạo, cộng với 

nhu cầu bốc xếp nhiều gạo để chở cho 

Cuba, đã giữ giá gạo Việt Nam vững ở 

mức cao. 

Một thương gia ở Thành phố Hồ Chí 

Minh cho biết “Sau khi có tin bán gạo cho 

Cuba, giá bắt đầu tăng lên”.Vinafood 1, 

đơn vị xuất khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt 

Nam, đã đảm bảo một hợp đồng xuất 

khẩu 250.000 tấn gạo cho Cuba, hàng 

giao trước tháng 3/2011. 

Gạo 5% tấm của Việt Nam có giá 475 

USD/tấn, FOB, so với 450 USD/tấn tuần 

trước, trong khi gạo 25% tấm giá tăng lên 

430 USD/tấn, so với khoảng 420 – 435 

USD/tấn tuần trước. 

Trên thị trường Thái lan, gạo 100% B của 

Thái Lan giá tăng lên 495 USD/tấn, so 

với 490 USD/tấn tuần trước. 

Một thương gia ở Băngkốc cho biết: “Nhu 

cầu vẫn thấp, song các nhà xuất khẩu vẫn 
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cần chào bán với giá tăng để bù lại cho 

việc thiệt hại do đồng Baht tăng giá”. 

Ngày 29/9, đồng Baht giao dịch ở mức 

cao nhất của 13 năm, khoảng 30,48/51 

Baht/USD, và các nhà kinh tế dự báo giá 

sẽ còn tăng hơn nữa. 

Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất 

thế giới, đã bán 5,9 triệu tấn gạo từ đầu 

năm tới nay, giảm 6% so với cùng kỳ năm 

ngoái, khi họ xuất 6,3 triệu tấn. 

Chính phủ Thái Lan cho biết họ có thể 

thương lượng với một số chính phủ các 

nước về việc bán gạo dự trữ. 

Tuy nhiên, Chính phủ Thái từ chối bình 

luận về các chi tiết cụ thể. Họ cũng không 

tiết lộ thông tin đã bán bao nhiêu gạo dự 

trữ, song các thương gia và các quan chức 

của ngành tin rằng đã bán khoảng 2 triệu 

tấn, và còn khoảng 3 triệu tấn. 

Bộ trưởng Thương mại Porntiva Nakasai 

cho biết Chính phủ có thể bán thêm gạo 

dự trữ trong tháng 10. Song họ vẫn phải 

để lại khoảng 1 triệu tấn để đảm bảo an 

ninh. 

Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo 

nhiều nhất thế giới, dự tính năm 2011 sẽ 

giảm 50% lượng gạo nhập khẩu. Bộ 

trưởng Nông nghiệp Philippines Proceso 

Alcala cho biết, lý do giảm nhập khẩu gạo 

là chính phủ đã thực hiện nhiều chương 

trình hỗ trợ nông dân tăng năng suất các 

vụ mùa, trong khi lượng tiêu thụ gạo của 

người dân Philippies đang có xu hướng 

giảm. Tính trung bình hiện nay mỗi người 

Philippines tiêu thụ 119kg gạo/năm, so 

với mức 128kg năm 2009. 

Mục tiêu của Philippine là sẽ tự cung tự 

cấp gạo sau 3 năm nữa. Từ đầu những 

năm 1990 đến nay, Philippines thường 

xuyên phải nhập khẩu khoảng 1/10 lượng 

lương thực mà người dân nước này tiêu 

thụ. Năm nay, lượng gạo nhập khẩu lên 

mức kỷ lục, 2,45 triệu tấn, nhằm bù đắp 

cho lượng lương thực sụt giảm do một 

mùa khô hạn bất thường và bão cuối năm 

ngoái. 

Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) 

có trụ sở tại Manila cho rằng, tự túc lương 

thực phụ thuộc vào hai yếu tố chính: gia 

tăng sản xuất gạo và giảm mức tiêu thụ. 

Theo nhà nghiên cứu cao cấp Piedad 

Moya của IRRI, để gia tăng sản lượng 

gạo, Philippines cần có hệ thống thủy lợi 

tốt hơn và giống lúa có năng suất cao 

nhưng giá rẻ hơn. Đây là hai yếu tố mà 

Philippines bị thiếu trầm trọng. 

Theo IRRI, xây dựng và cải tạo hệ thống 

thủy lợi để gia tăng diện tích đất trồng lúa 

là yếu tố then chốt. Khoảng 1/4 diện tích 

trồng lúa của đảo quốc này phụ thuộc vào 
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nước trời, mỗi năm chỉ canh tác được một 

vụ, thay vì hai vụ như những cánh đồng 

có nước thủy lợi. 

Đơn vị nhập khẩu ngũ cốc quốc gia của 

Bănglađét sẽ tiến hành 2 cuộc đấu thầu để 

nhập khẩu 50.000 tấn lúa mì và 30.000 

tấn gạo sấy nhằm tăng dự trữ. Do không 

thu mua đủ đã đẩy giá lương thực ở 

Bănglađét tăng mạnh, buộc Chính phủ 

phải tiến hành nhập khẩu đúng lúc giá gạo 

trên thế giới tăng cao do nhu cầu tăng. 

Dự trữ gạo của Chính phủ CHDCND 

Triều Tiên có thể đạt tổng cộng 1,1 triệu 

tấn, đủ dùng trong 110 ngày. 

Trong một báo cáo chung vừa công bố, 

Hội châu Á (AS) và Viện Nghiên cứu Lúa 

gạo Quốc tế (IRRI) cho rằng các nước 

châu Á cần nâng mức dự trữ gạo của 

mình nhằm giúp ổn định giá trên thị 

trường và cải thiện an ninh lương thực ở 

châu Á, khu vực chiếm 65% số người 

nghèo đói của thế giới. 

Theo báo cáo trên, với dân số ngày càng 

gia tăng nhanh, châu Á cần đầu tư thêm 

hàng trăm triệu USD để tăng sản lượng 

gạo trong khu vực. Giá gạo đang có nguy 

cơ tăng cao, ảnh hưởng xấu đến thị 

trường. Báo cáo cho rằng biện pháp để 

giảm nguy cơ này là tăng mức dự trữ gạo, 

nhất là ở các nước châu Á lớn, vốn đang 

rất cần sự ổn định hơn của giá gạo trên thị 

trường. 

Báo cáo của AS và IRRI lưu ý rằng việc 

xây dựng các kho dự trữ lớn hơn sẽ rất 

tốn kém nhưng sẽ giúp ngăn ngừa các cú 

sốc về giá. Để đạt được mục tiêu đó, các 

chính phủ ở châu Á có thể tạo ra một thị 

trường giao sau đối với mặt hàng gạo tại 

Xingapo, trung tâm giao dịch gạo của khu 

vựcGạo hiện vẫn là loại lương thực chủ 

chốt của châu Á, nơi ngũ cốc chiếm gần 

một nửa chi phí sinh hoạt của những 

người nghèo. Báo cáo nêu rõ: "Đối với 

những người có thu nhập dưới 1,25 

USD/ngày, việc tiếp cận nguồn lương 

thực đầy đủ trên thị trường thường rất đắt 

đỏ. Những người nghèo ở châu Á, mà hầu 

hết trong số họ đều không có đất để sản 

xuất lượng gạo dôi dư, là những đối 

tượng đặc biệt dễ bị tổn thương". 

Báo cáo của AS và IRRI được đưa ra 

ngay sau khi Tổ chức Nông-Lương của 

Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo rằng việc 

dành ít ưu tiên cho ngành nông nghiệp 

trong ba thập kỷ qua đã dẫn đến tình trạng 

biến động về giá hàng hoá, nhất là lương 

thực. Theo ước tính của IRRI, khoản đầu 

tư hàng năm 120 triệu USD ở châu Á giai 

đoạn 2010-2030 có thể giúp tăng 8,5% 

năng suất trong 25 năm tới. Và điều này 

có thể giảm 15% số người nghèo ở châu 

Á. (Theo Thương vụ VN) 
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Giá cao su tăng theo giá dầu 

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường 

Tokyo tăng trong phiên giao dịch kết 

thúc tháng, 30/9, bởi giá dầu mỏ đang ở 

mức cao nhất của 7 tuần và giá cao su 

physical cũng vững ở mức cao. 

 

Trên thị trường Tokyo, giá cao su kỳ hạn 

tháng 2 tăng 2,9 Yên hay 1% đạt 312,7 

Yên/kg. Trong ngày, có lúc giá đạt mức 

313,2 Yên/kg, gần chạm mức cao nhấ 

trong vòng 5 tháng là 314,7 yen/kg đạt 

được vào ngày 27/9. Như vậy, thị trường 

cao su thế giới đã tăng giá 6,5% trong 

tháng 9/2010, và tăng 1,5% trong nửa đầu 

tài khoá (tháng 4 – tháng 9). Tại Mỹ, giá 

dầu duy trì ở mức cao nhất trong vòng 7 

tuần, 77,86 USD/thùng. 

Tuy nhiên, thị trường đang có nhiều yếu 

tố tác động trái mình. Sản lượng công 

nghiệp của Nhật tháng 8 giảm ngoài dự 

kiến, giảm 0,3% - dấu hiệu cho thấy sự 

hồi phục kinh tế đang mất đà do xuất 

khẩu tăng chậm lại.Ông Gu Jiong, chuyên 

gia phân tích tại công ty môi giới thị 

trường hàng hóa Yutaka Shoji, cho rằng 

thị trường này sẽ có nhiều biến động khi 

chính phủ Nhật can thiệp để hạ giá đồng 

yên. 

Thị trường cao su cũng đang bị tác động 

mạnh bởi thị trường chứng khoán. Một số 

nhà đầu tư có tâm lý ngại rủi ro trước 

những diễn biến tài chính mới từ khu vực 

đồng Euro. Tuy nhiên, sản xuất ở Trung 

Quốc tháng 9/2010 tăng trưởng tháng thứ 

2 liên tiếp. Kinh tế Trung Quốc như vậy 

đang bình ổn sau khoảng thời gian các 

nhà hoạch định chính sách đưa ra nhiều 

biện pháp hạn chế tín dụng để ngăn bong 

bóng tài sản. 

Doanh số bán xe ô tô tại Trung Quốc 

tháng 8/2010 tăng trưởng tháng đầu tiên 

trong 5 tháng. Doanh số bán xe ô tô tại 

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ vượt qua 

Mỹ năm thứ 2 liên tiếp. 

Nhu cầu cao su dùng làm lốp xe ngày 

càng tăng trong khi nguồn cung cao su thế 

giới tiếp tục bị thắt chặt do thời tiết ẩm 

ướt. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất cao 

su tự nhiên, nguồn cung cao su tự nhiên 

năm tới sẽ bị hạn chế do sản lượng từ các 

cây cao su có tuổi giảm và tốc độ cho sản 

lượng của cây chậm lại. (Theo Thương vụ 

VN) 
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Vàng vẫn ổn định trên 

31,5 triệu đồng/lượng 

Dân Việt - Đầu tuần mới, vàng trong 

nước tăng nhẹ so với giá đóng cửa 

cuối tuần qua. Tại Hà Nội, vàng 

miếng hiệu rồng Thăng Long của 

Bảo Tín Minh Châu lúc 09h19' mua 

vào 31,48 triệu đồng/lượng, bán ra 

31,56 triệu đồng/lượng. 

 

Như vậy, giá vàng chỉ giảm 10.000 

đồng/lượng trên giá bán ra so với cuối 

ngày 2-10. 

Trên thị trường thành phố Hồ Chí 

Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài 

Gòn niêm yết giá giao dịch vàng SJC 

cùng thời điểm là 31,48 – 31,52 triệu 

đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 

lần lượt là 50.000 đồng và 40.000 

đồng/lượng so với chiều thứ bảy tuần 

trước. 

Các loại vàng miếng thương hiệu 

Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty 

vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay NJC 

của công ty vàng bạc đá quý Phương 

Nam có giá mua bán dao động từ 

31,43 đến 31,54 triệu đồng/lượng. 

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần tại 

thị trường châu Á, kim loại quý 

thường ít biến động do hoạt động giao 

dịch thưa thớt và thị trường thiếu vắng 

các thông tin kinh tế quan trọng, có 

sức ảnh hưởng lớn lên giá vàng và 

ngoại tệ. Gía vàng giao ngay trên biểu 

đồ 24 giờ của Kitco lúc 09 giờ 16 là 

1.315,90USD/Oz. 

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do 

Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 

nay (4-10) là 18.932. Tỷ giá giao dịch 

của ngân hàng thương mại là 19.490 – 

19.500 (mua vào – bán ra). 

(Theo Lao động) 

 

 


