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Hoạt động 9 tháng của Ngành Công 

Thương:

Sản xuất, xuất khẩu và tiêu 

thụ nội địa đều vượt chỉ tiêu

Các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, 

thương mại đều tăng trưởng và đặc 

biệt việc kiềm chế nhấp siêu ở mức 

thấp là một trong những điểm nhẩn 

quan trọng mà ngành Công Thương 

đã đạt được trong 9 tháng qua.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ tại thị 

trường nội địa, bình ổn thị trường cuối 

năm, hoàn thành tốt và đạt chất lượng 

những chỉ tiêu được giao cho cả năm 

2010 là những nhiệm vụ trọng tâm mà 

toàn ngành phải thực hiện trong quý 4, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy 

Hoàng đã nhấn mạnh tại buổi giao ban 

trực tuyến của Bộ Công Thương diễn ra 

ngày 4/10/1010.

Sản xuất, tiêu thụ nội địa và XK đều 

vượt chỉ tiêu.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Lê Văn Được 

cho biết: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

xuất công nghiệp đến hết quý 3/2010 đã 

tăng cao hơn kế hoạch đề ra cho cả năm, 

đạt 13,8% thay cho kế hoạch năm là 

12%. Đầu tư phát triển được đẩy mạnh, 

xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng 

cao đạt 20,5% với 51,5 tỷ USD, tăng 

23,2% so với cùng kỳ năm trước và nhập 

khẩu đạt 60,8 tỷ USD. Các ngành sản 

xuất trọng điểm như điện, công nghiệp 

chế biến, sắt thép dệt may, da giày đều 

có mức tăng trưởng cao. Theo đó, giá trị 

sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 9 

ước đạt 70,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% 

so với cùng kỳ và tính chung 9 tháng qua 

đã đạt 574,4 nhìn tỷ đồng, tăng 13,8% so 

với cùng kỳ. Ông Được cho rằng, với 

mức tăng trưởng này thì kế hoạch thực 

hiện giá trị sản xuất công nghiệp năm 

2010 dự kiến tăng 14% là có thế thành 

hiện thực.

Một điểm sáng trong bức tranh của 

ngành Công Thương 9 tháng qua chính 

TIN TỨC

SỰ KIỆN
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là sự phát triển mạnh của thị trường nội 
địa, thị trương tương đối ổn định và 

không xảy ra “sốt” hàng. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 

tháng 9 ước đạt 134.879 tỷ đồng, tăng 
nhẹ so với tháng 8 và đưa kết quả của 9 

tháng qua lên 1.146.161 tỷ đồng, tăng 
25,4% so với cùng kỳ năm 2009. Thị 

trường trong nước đã rất sôi động, các 
chương trình xúc tiến thương mại được 

triển khai tích cực, nguồn cung hàng hóa 
luôn được đảm bảo trong những ngày lễ 

tết. Đặc biệt, góp phần vào phục vụ kỷ 

niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà 

Nội, ngành Công Thương mà cụ thể là 
Sở Công Thương Hà Nội đã có sự chuẩn 

bị kỹ càng về nguồn cung, đảm bảo các 

điểm bán hàng bình ổn giá, phục vụ đầy 

đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 
người tiêu dùng thủ đô. Tổng công ty 

Xăng dầu cũng đã lên kế hoạc và đảm 

bảo hoàn thành việccấp xăng dầu cho thị 

trường Hà Nội trong những ngày đại lễ. 
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá: 

qua công tác kiểm tra việc thực hiện dự 

trữ và bình ổn hàng hóa trên địa bàn thủ 

đô trong những ngày diễn ra Đại lễ, Sở 
Công Thương Hà Nội đã thực hiện rất tốt 

việc chủ động tìm nguồn hàng, giá cả. 

Tuy nhiên, cần đẩy mạnh hơn nữa khâu 

truyền thông để người dân biết được cụ 
thể các điểm bán hàng bình ổn giá, 

không gây xáo trộn khi nguồn cung bị 

hạn chế do cấm xác xe vận chuyển vào 

thủ đô trong dịp này.

Nói về kiềm chế nhập siêu, Bộ trưởng 
Vũ Huy Hoàng vui mừng thông báo: Lần 

đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã có 
được con số nhập siêu thấp hơn nhiều so 

với kim ngạch XK. Theo đó, cán cân 
thương mại tháng 9 ở mức nhập siêu ước 

khoảng 1,05 tỷ USD, bằng 17,2% kim 
ngạch XK và tính chung 9 tháng qua, 

nhập siêu ở mức 8,57 tỷ USD, bằng 
16,6% kim ngạch XK. Bộ trưởng nhấn 

mạnh: Với một nước có nền kinh tế đang 
phát như VN, tỷ lệ nhập siêu dưới 

20% so với kim ngạch XK là phải chấp 

nhận và sẽ giảm dần trong những năm 

tiếp theo. Mục tiêu của Chính 
phủ đếnnăm 2015 thì tỷ lệ giảm nhập 

siêu sẽ ở mức 14-15%.

Tiêu thụ hàng Việt: Cần thực hiện liên 
tục và dài hạn

Chương trình người Việt Nam ưu tiên 

dùng Hàng Việt Nam và bình ổn giá cả 

thị trường mà ngành Công Thương là 
một “mắt xích” quan trọng trong việc 

triển khai thời gian qua đã gặt hái được 

những kết quả bước đầu. Ông Phạm Đức 

Tiến, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà 
Nội cho biết: bên cạnh các chương trình 

khuyến mãi diễn ra rầm rộ, ngành Công 

Thương Hà Nội đã tiếp tục triển khai đợt 
2 chương trình người Việt ưu tiên dùng 

hàng Việt với việc tổ chức 31 phiên chợ 

tại 7 huyện. Không chỉ các DN thương 

mại mà nhiều DN sản xuất đã triển khai 
đại lý tới địa bàn nông thôn, bước đầu có 
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sự ổn định hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều ý 
kiển từ các sở Công Thương cho rằng, 

cần phải có kế hoạch dài hạn và cụ thể 
hơn cho chương trình này mới mong gặt 

hái được thành công. Trần Vinh 
Nhung, Phó giám đốc Sở Công 

Thương TP Hồ Chí Minh chia sẻ: chúng 
tôi đã đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với 

các sở Công Thương trong khu vực 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong 

việc xây dựng phát triển nguồn hàng, để 
đảm bảo cung ứng hàng ổn định, không 

có sốt hàng đột biến. Hướng củaTPHồ 

Chí Minh là xây dựng hệ thống bán lẻ, 

bình ổn các mặt hàng thiết yếu. Thành 
phố sẽ xây dựng các hệ thống mạng lưới, 

các cửa hàng bán hàng ổn định cho các 

khu vực có nhu cầu như các KCN, các 

vùng ngoại thành; phát triển mạng 
lưới chợ, trung tâm thương mại theo 

chuỗi phân phối lớn trong thành phố và 

các tỉnh lân cận.Bà Nguyễn 

Thị Điền, Giám đốc Sở Công 
Thương Bình Dương bày 

tỏ: Bình Dương đã tổ chức được 17 

phiên chợ nông thôn, chợ công nhân 

và đều đạt doanh thu trên 1 tỷ 
đồng/phiên. Tuy nhiên, qua dư luận của 

người tiêu dùng, hàng hóa chưa phong 

phú, chưa thỏa mãn nhu cầu do mỗi 

phiên chợ chỉ có khoảng 20- 25. Bởi thế, 
không thể trách người tiêu dùng khi 

không mua hàng của mình, mà 

các tổng công ty, DN cần quảng bá 

sản phẩm thì nên liên hệ với Sở Công 
Thương các tỉnh để phối hợp cùng đưa 

hàng Việt về nông thôn, mở rộng và đa 
dạng háo chủng loại sản phẩm. Theo bà 

Điền, Bộ Công Thương nên duy trì 
chương trình “Tuần hàng Việt”, có sự 

quảng bá sản phẩm Việt Nam chung cho 
cả nước thì sẽ ghi được hình ảnh trong 

lòng người tiêu dùng tốt hơn. Từng địa 
phương làm sẽ không có nhiều hiệu quả.

Đồng quan điểm này, Ông Phan 

Văn Đa, Giám đốc sở Công thương 

Lâm Đồng bộc bạch: việc đưa hàng Việt 
về nông thôn trong thời gian qua đã có 

nhiều kết quả tốt nhưng mới chỉ làm 

phần ngọn chứ chưa làm phần gốc. Tại 
mỗi địa phương mở các phiên chợ hàng 

Việt được 1-2 ngày là rút hết. Vì thế, để 
việc này có ý nghĩa thực tế thì các DN 

phải có đại lý ổn định và lâu dài thì hàng 
hóa mới “ở lại” với người dân, Bộphải 

l àm cách nào để hàng hóa cắm rễ lại thị 

trường nông thôn chứ không chỉ là 

những phiên chợ giới thiệu.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh

giá: Chúng tôi rất đồng tình về các ý kiến 

đã nêu. Đề nghị các DN, các thành phần 

kinh tế quan tâm đến việc đưa hàng 

về nông thôn không phải theo chiến dịch, 

theo đợt mà phải có hệ thống phân phối, 

đại lý. Đối với vai trò của nhà nước, 

Bộ Công Thương đã có thỏa thuận 

với Liên minh các Hợp tác xã thực hiện 

thí điểm ở một số địa phương, huy động 

các HTX nông nghiệp ở các địa phương 

tham gia làm đại lý phân phối hàng hóa 
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của DN, thu mua sản phẩm của nông 

dân, làm đại lý sản phẩm nông nghiệp... 

tiến tới nhân rộng mô hình này ra toàn 

quốc. Để nhân rộng kết quả việc bình ổn 

giá của thành phố Hồ Chí Minh cũng 

như đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng 

Việt, ngày 6/10 Phó thủ tướng Hoàng 

Trung Hải sẽ chủ trìcuộc trực tuyến về 

vấn đề này tại hai đầu cầu của Hà Nội và 

TP. Hồ Chí Minh với 22 Sở Công 

Thương, 2 tổng công ty và đại diện các 

bộ, ngành.

Quý 4: Các ngành mũi nhọn phải dốc 

toàn lực

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm mà Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng giao 

cho các đơn vị trong ngành Công 

Thương. Theo đó, trong quý 4, Chính 

phủ đặt quyết tâm CPIkhông tăng quá 

1,5% để đạt mục tiêu tăng trưởng CPI cả 

năm là khoảng 8%. Bởi thế, các đơn vị, 

tổng công ty cần Tập trung cho sản xuất, 

đầu tư cho XNK như đã làm trong thời 

gian qua với mục tiêu thực hiện được các 

chỉ tiêu được giao, thực hiện cóchất 

lượng và hiệu quả. Phát triển thị trường 

trong nước cần đặc biệt quan tâm tới quý 

4 bởi giá cả có thể có nhiều biến động do 

các ngành hoàn thành kế hoạch năm và 

gối đầu sang năm sau. Sức ép về mặt 

hàng hóa, giá cả là rất lớn nên yêu cầu 

bình ổn giá là quan trọng; DN cần đảm 

bảo đủ hàng, các sở đảm bảo bình ổn giá. 

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tiêu thụ hàng 

Việt, nhất là tại các tổng công ty, các dự 

án đầu tư trong ngành phải ưu tiên sử 

dụn thiết bị trong nước sản xuất để kiềm 

chế nhập siêu. Trong những tháng cuối 

năm, việc cũng cần đẩy mạnh các hoạt 

động hội nhập, ngoài hội nghị cấp cao 

Asean vào tháng 10 thì còn nhiều hiệp 

định thương mại tự do đã ký và cần triển 

khai đàm phán các hiệp định với nhiều 

nước khác. Đặc biệt, ngành điện phải chủ 

động triển khai khắc phụ khó khăn, đưa 

ra giải pháp những tháng cuối năm đảm 

bảo nhu cầu phục vụ đời sống và các 

phương án cụ thể cấp điện cho năm 

2011. Tổng công ty Điện lực Việt Nam 

cũng phải chuẩn bị báo cáo cho Chính 

phủ giải pháp căn cơ về điện trong năm 

tới và những năm tiếp theo, đảm bảo 

điện cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Nhu cầu tiêu thụ điện những tháng cuối 

năm rất lớn, ngành điện cần cân đối, nếu 

nguồn cung từ dự án điện dùng khí phải 

tạm dừng để bảo dưỡng thì huy động dầu 

để đảm bảo đủ điện cho hệ thống. Tập 

đoàn Than và Khoáng sản cố gắng khắc 

phục khiếm khuyết kỹ thuật giai đoạn 

đầu ở nhà máy điện Sơn Động, Cẩm 

phả... để sớm đưa các nhà mày này vào 

hoạt động phục vụ nền kinh tế.

(Theo Công thương)
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Thông tin cho doanh nghiệp: Vừa 

thiếu, vừa yếu

Việc tiếp cận thông tin về pháp luật, 

chính sách của Nhà nước, có vai trò hết 

sức quan trọng trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh của DN, tạo môi 

trường kinh doanh thông thoáng. Thế

nhưng, DN đang bị “đói” thông tin trên 

cả 2 nội dung: tiếp cận các thông tin 

xây dựng pháp luật và các quy định 

pháp luật sau khi được ban hành.

Thông tin cần: khó tiếp cận

Thông tin phục vụ nhà đầu tư và DN, 

được xây dựng với mục đích giúp cho nhà 

đầu tư và DN có thể tiếp cận được các 

quy hoạch, kế hoạch; các quy trình thủ 

tục liên quan đến đầu tư; các chính sách 

ưu đầu tư; các văn bản pháp lý cần thiết 

của Nhà nước, địa phương... một cách kịp 

thời, nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện nay, 

nhiều DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa 

đang rất khó trong việc tiếp cận thông tin. 

Đơn cử như tại Hải Phòng, trong cuộc 

thăm dò ý kiến mới đây nhất đối với các 

DN nhỏ và vừa, đa số các DN khi được 

hỏi đều trả lời: yếu tố cần thiết nhất đối 

với họ là thông tin. Nhưng những thông 

tin họ cần thì không có, thông tin có thì 

họ không cần, hoặc nếu có thì chất lượng 

và tính thời sự của thông tin chưa đáp ứng 

yêu cầu của DN. Ngoài ra, một số DN 

làm ăn với đối tác nước ngoài khi muốn 

có những bản dịch chuẩn của văn bản quy 

phạm pháp luật, nhưng hầu như không có. 

Tại Bắc Ninh, 70% DN khẳng định rằng 

họ không biết về 8 quy trình cần thiết 

gồm: khảo sát địa điểm, chứng chỉ quy 

hoạch, cấp phép môi trường, giấy chứng 

nhận đầu tư, quyết định giao, cho thuê 

đất, áp giá thuê đất, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng… 

để được thực hiện đầu tư tại địa 

phương…

Gần đây nhất, sau khi lấy ý kiến 124 Hiệp 

hội DN đại diện cho khoảng 70.000 DN 

hội viên, báo cáo “Đánh giá chất lượng 

hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật 

của các Bộ liên quan đến DN” của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã 

cho thấy, khó khăn lớn nhất của các hiệp 
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hội hiện nay là khả năng tiếp cận thông 

tin, thể hiện ở cả 2 nội dung: tiếp cận các 

thông tin xây dựng pháp luật, các quy 

định pháp luật sau khi được ban hành. Cụ 

thể: DN gặp khó khăn nhất trong việc tiếp 

cận tới các thông tin xây dựng pháp luật 

để có thể tham gia góp ý, hoặc là không 

thể tiếp cận được tới các dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật, không được mời 

tham gia góp ý đối với những dự thảo đó. 

Còn khi văn bản đã ban hành, DN cũng 

khó tiếp cận hoặc chỉ có thể tiếp cận sau 

một thời gian dài. Theo các hiệp hội, chất 

lượng văn bản quy phạm pháp luật không 

cao dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng, 

thể hiện ở các khía cạnh như pháp luật 

chưa điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã 

hội phát sinh, còn chồng chéo, mẫu thuẫn, 

pháp luật không rõ ràng. Việc xây dựng 

pháp luật hiện hành vẫn còn thiên về tạo 

thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước mà 

chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của các DN.

Cần cơ chế minh bạch

Để góp phần tạo lập một môi trường kinh 

doanh tối ưu hơn cho DN, đã đến lúc thiết 

lập cơ chế tiếp cận thông tin minh bạch và 

hợp lý từ các cơ quan Nhà nước, trong đó 

cần quy định những thông tin nào DN, 

người dân được tiếp cận. Cần làm rõ trách 

nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan 

Nhà nước, tránh tình trạng coi thông tin là 

tài sản riêng của cơ quan, không cho phép 

DN được dễ dàng tiếp cận.

Nhằm hỗ trợ thông tin cho DN, Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký 

quyết định số 585/QĐ-TTg chính thức 

phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý 

liên ngành dành cho DN giai đoạn 2010-

2014. Theo đó, sẽ khắc phục cơ bản tình 

trạng DN gặp khó khăn trong việc tiếp 

cận thông tin pháp luật. Chương trình lựa 

chọn một số địa phương triển khai, bảo 

đảm 95% DN có điều kiện tiếp cận 

thường xuyên với thông tin pháp luật qua 

các hình thức phù hợp. Chương trình 

cũng nêu rõ việc thông tin pháp lý cho 

DN được thực hiện dưới nhiều hình thức 

khác nhau, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp 

thời, có hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh, thực tiễn pháp lý trong 

kinh doanh cho DN đồng thời thực hiện 

xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chương trình phổ biến kiến thức cơ bản 

về pháp luật kinh doanh trên các phương 

tiện thông tin đại chúng cho DN.

Mặc dù vậy, việc triển khai thực hiện 

chương trình cũng không dễ, bởi nó đòi 

hỏi những thay đổi cơ bản về thái độ của 

các cơ quan Nhà nước đối với quyền tiếp 

cận thông tin của DN, cũng như những 

cải cách trong cơ chế tiếp cận thông tin 

công. (Theo Công thương)
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Quy hoạch thủy lợi Đồng 

bằng sông Cửu Long: 

Xung đột lợi ích tôm – lúa

(Dân Vịêt) - Nhiều nhà chuyên môn, 

nhà khoa học đã tranh luận gay gắt 

xung quanh “Báo cáo tổng thể quy 

hoạch thủy lợi khu vực ĐBSCL trong 

điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng” vừa được Viện Quy hoạch Thủy 

lợi miền Nam đưa ra trao đổi, lấy ý 

kiến.

Nhiều ý kiến khác nhau về lợi ích của 

các vùng chuyên nuôi tôm hoặc trồng 

lúa tại ĐBSCL đã khiến cho việc chọn 

lựa phương án thủy lợi cho vùng này 

chưa ngã ngũ...

Trong các phương án được đưa ra bàn 

thảo (chủ yếu là xây thêm đê bao, đê 

biển, mở rộng kênh chính, nâng đường, 

nạo vét cống… với kinh phí lên đến 

hàng trăm nghìn tỷ đồng), Viện Quy 

hoạch Thủy lợi miền Nam đề xuất xây 

cống tại những cửa sông lớn như Hàm 

Luông, Tha La, Cổ Chiên, Cung Hầu, 

Vàm Cỏ… để ngăn mặn, trữ ngọt. Song 

vấn đề đặt ra là làm sao để vừa bảo đảm 

ổn định năng suất của các vụ lúa mùa, 

vừa không ảnh hưởng đến sản lượng 

thủy sản (chủ yếu là tôm)...

Đại diện tỉnh Bạc Liêu cho biết: Giữa 2 

tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng luôn xảy ra 

tranh cãi trong việc quy hoạch thủy lợi 

để phát triển cây lúa và con tôm sú. Nếu 

đắp đê ngăn mặn để phát triển cây lúa ở 

Sóc Trăng thì nguồn nước mặn không 

về được một số huyện của tỉnh Bạc 

Liêu, khi đó con tôm sú không còn 

đường để phát triển và ngược lại.
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Cùng chung quan điểm, TS Nguyễn 

Minh Niên - Viện Nghiên cứu nuôi 

trồng thủy sản 2 đồng tình: “ĐBSCL 

đóng góp 70% sản lượng thủy sản cho 

cả nước, nhưng quy hoạch thủy lợi cho 

nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau, Bạc 

Liêu chưa được quan tâm đúng mức, 

ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi. 

Phải làm sao để mùa khô vẫn đảm bảo 

nước lợ nuôi tôm, mùa mưa thì có nước 

ngọt để trồng lúa, bởi 2 vấn đề này liên 

quan mật thiết đến đời sống người dân 

đồng bằng…”.

Nhiều ý kiến bày tỏ một phần ủng hộ dự 

án của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền 

Nam, nhưng mặt khác cũng chưa hoàn 

toàn thống nhất trong một số quan điểm 

mà Viện đề ra.

Trước việc có nhiều luồng ý kiến thắc 

mắc, tranh luận xung quanh vấn đề ưu 

tiên phát triển cây lúa hay con tôm, Thứ 

trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học 

khẳng định: Việc quy hoạch thủy lợi 

khu vực ĐBSCL vô cùng cần thiết và 

cấp bách trong chiến lược phát triển 

kinh tế, xã hội, vì đây là vùng chịu tác 

động mạnh nhất của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Bộ luôn cân nhắc và thận 

trọng trước việc tác động, ảnh hưởng 

của quy hoạch đến năng suất và sản 

lượng lúa, thủy sản của cả nước. Còn 

ông Nguyễn Ngọc Anh - Viện trưởng 

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam 

cho biết: Viện sẽ tiếp tục dự thảo lấy ý 

kiến để nhanh chóng tìm ra phương án 

hiệu quả nhất.

Phải xem xét đến hiệu quả kinh tế 

của cây lúa và con tôm sú, cái nào đem 

lại hiệu quả cao hơn, để từ đó tính 

phương án có ngăn đê chống mặn hay 

không.

Ý kiến của đại diện tỉnh Bạc Liêu

(Theo Dân Việt)
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Vụ giống hành rởm: 70% 

hộ đã nhận tiền đền bù

(Dân Việt) - Về vụ hàng trăm hộ dân 

trồng hành tây bị thiệt hại hàng tỷ 

đồng do mua phải giống hành rởm, 

các chủ đại lý đã hoàn trả lịa tiền cho 

dân.

Ngày 4-10, ông Nguyễn Trọng Đạt -

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Đạo, 

huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cho biết, chủ 

đại lý cấp 1 là ông Trần Trọng Vinh ở 

xã Thạch Khôi (huyện Gia Lộc) đã trả 

lại tiền bán giống cho các chủ đại lý xã 

Hưng Đạo để các đại lý hoàn trả tiền 

mua giống cho dân.

UBND xã đã thông báo trên hệ thống 

loa phát thanh hướng dẫn các hộ dân 

thống kê chính xác số lượng hành giống 

VL-277 F1 mua năm 2010 và diện tích 

hành trồng bị thiệt hại để làm cơ sở yêu 

cầu đền bù thiệt hại.

Hiện, trong số các hộ mua hạt hành 

giống ở xã Hưng Đạo, 70% số hộ đã 

nhận tiền đại lý trả lại, còn 30% số hộ 

cương quyết không nhận vì không được 

đền bù công chăm sóc, phân bón và 

thiệt hại lỡ thời vụ...

Ông Lê Đình Khanh - Chủ tịch Hội 

Nông dân tỉnh Hải Dương cho rằng, 

Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Hải 

Dương cần phải vào cuộc làm rõ nguồn 

gốc lô hạt hành giống VL-277 F1 do 

Công ty TNHH và Thương mại Hoa Sen 

nhập khẩu và cung ứng cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Dương - Giám đốc 

Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương cho 

biết, Sở đã cử cán bộ chuyên môn 

xuống xã Hưng Đạo lấy mẫu hành 

giống để kiểm tra; đồng thời thảo công 

văn gửi cho Công ty Hoa Sen yêu cầu 

cử người ra Hải Dương kiểm tra, giải 

quyết vụ lô giống kém chất lượng. Sở 

cũng đã khuyến cáo và sẽ hướng dẫn 

nông dân xã Hưng Đạo chuyển những 

diện tích hành tây phải nhổ bỏ sang 

trồng các loại rau màu. 

(Theo Dân Việt)
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Hồ tiêu lại sốt

Thời điểm này, khi các nhà chuyên môn 
tìm giải pháp cứu cây tiêu Gia Lai đang 

chết hàng loạt thì nông dân tiếp tục đổ xô 
trồng mới hàng trăm ha hồ tiêu, do giá 

quá sốt.

Gia Lai hiện có hơn 5.000ha hồ tiêu cho 
thu hoạch, tập trung nhiều ở hai huyện 

Chư Sê và Chư Pứh. Vụ 2009 - 2010, giá 
hồ tiêu tăng đột biến, từ khoảng 35.000 

đồng/kg đầu vụ đến trên 80.000 đồng 
trong các tháng 8, 9, khiến nông dân hồ 

tiêu Gia Lai “trúng lớn”. Với giá 80 triệu 

đồng một tấn, sau khi trừ chi phí, nông 

dân trồng tiêu có lãi hơn một nửa. Vụ 
này, nhiều hộ dân ở các huyện Chư Sê, 

Chư Pứh, Chư Prông, Đăk Doa có thu từ 

1 đến 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi người 

trồng tiêu đang phấn khởi với vụ tiêu 
được giá, thì hàng nghìn ha tiêu trên địa

bàn tỉnh này bị chết rụi. Nguyên nhân tiêu 

chết hàng loạt, được cho là do ảnh hưởng 

của hai cơn bão số 9 và số 11 năm ngoái, 
nước ngập lâu làm hỏng bộ rễ, gây sâu 

bệnh, cộng thêm nắng hạn năm nay kéo 

dài... Và giải pháp đưa ra là khuyến cáo 
nông dân chuyển đổi diện tích tiêu chết 

sang cây trồng khác.

Tuy nhiên, do giá tiêu lên quá cao trong 
vụ vừa qua, đã khiến nông dân bất chấp 

dịch bệnh, “ầm ầm” mở rộng diện tích 

mới.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch 

Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê, cho biết, hàng 
nghìn hộ dân các huyện Chư Sê, Chư Pưh 

đang mở rộng diện tích hồ tiêu, với trung 
bình mỗi hộ từ vài trăm đến vài nghìn gốc 

tiêu, dù đất vùng này đã không còn. 
Nhiều hộ dân đã phá vườn cà phê đang 

sắp đến vụ thu hoạch để chuyển sang 
trồng tiêu. Ông Nguyễn Hường, chuyên 

đúc trụ tiêu ở xã Nam Yang cho biết, 
tháng này, ông đã đúc hơn 6.000 trụ tiêu 

cho người dân trong xã. Riêng xã này, vụ 
tiêu năm nay có khoảng 30.000 trụ tiêu 

được trồng mới.

Việc người dân rầm rộ trồng tiêu như năm 
nay đã đẩy giá trụ và giống hồ tiêu tăng 

cao. Giá mỗi trụ tiêu lục giác là 92.000 

đồng và trụ tiêu vuông 75.000 đồng. Nếu 

tính chi phí vận chuyển đến tại rẩy và 
công dựng trụ thì mỗi trụ được tính thêm 

khoảng 13.000 đồng. Giá giống cũng tăng 

vùn vụt. Để đầu tư một trụ tiêu hoàn 

chỉnh, nông dân phải phi phí từ 100.000 
đến 130.000 đồng. Tuy nhiên, năm nay 

tình hình mưa nắng thất thường, nhiều 

vườn tiêu sau khi “xuống giống” gặp phải 

nắng hạn đã chết hơn 50%.

Anh Phan Công Minh, xã Nam Yang, 

Đăk Đoa than: “Năm nay, nông dân trồng 

tiêu phần lớn đều khốn đốn. Mùa này, tôi 
đầu tư khoảng gần 20 triệu đồng tiền 

giống cho 400 trụ tiêu. Nắng nóng kéo dài 

gần một tháng qua đã thiêu chết hết cả. 

Thiệt hại cả giống và chi phí phân bón, 
trên 30 triệu đồng”. (Theo Đất Việt)
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Rót 5.180 tỷ đồng cho tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước

Đây sẽ là vốn đầu tư phát triển thuộc 

ngân sách nhà nước dự kiến phân bổ 
cho các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng 
trong năm 2011, theo số liệu mới công 

bố của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

được phân bổ 3.500 tỷ đồng; Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam 45 tỷ đồng; Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam 1.334 tỷ 

đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) 215 tỷ đồng và Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ là 

60 tỷ đồng Riêng vốn đầu tư cho ngành 

đường sắt sẽ tập trung một số dự án trọng 
điểm như hiện đại hoá hệ thống thông tin 

tín hiệu đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Hà 

Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Thái Nguyên 

và khu đầu mối Hà Nội, Vinh – TP HCM, 
xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội.

EVN sẽ dùng khoản phân bổ này dành 
cho dự án thuỷ lợi – thuỷ điện Quảng Trị, 

chương trình cấp điện cho 5 tỉnh Tây 
Nguyên và dự án cung cấp điện cho đồng 

bào Khmer chưa có điện thuộc tỉnh Bạc 
Liêu. Còn VNPT dùng số vốn được cấp 

để thực hiện các dự án mạng truyền số 
liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước giai đoạn II và Mạng thông tin 
chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo 

điều hành, phòng chống thiên tai thống 

nhất trên phạm vi cả nước.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, năm 
2011 dự kiến vốn đầu tư phát triển thuộc 

nguồn ngân sách nhà nước do các Bộ, 

ngành ở Trung ương quản lý là 41.879 tỷ 

đồng , tăng 11,5% so với kế hoạch năm 
2010.

Cụ thể, vốn trong nước 34.379 tỷ đồng, 

ngoài nước 7.500 tỷ đồng. Số vốn này 

được bố trí cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ là 36.045,5 tỷ 

đồng, tăng 12,8%. Đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao cho các tập đoàn, tổng 

công ty là 5.180 tỷ đồng (năm 2010 là 
5.038 tỷ đồng). Các tổ chức chính trị, xã 

hội, nghề nghiệp 223,5 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, nhìn chung 
mức vốn đầu tư kế hoạch năm 2011 của 

hầu hết các Bộ, ngành có mức tăng 

khoảng 8 – 10% so với kế hoạch năm 

2010. Tuy nhiên, mức vốn bố trí này mới 
đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho các công 

trình, dự án quan trọng chuyển tiếp và 
một số nhiệm vụ cấp bách mới phát sinh. 

(Theo VnExpress)

CHÍNH 
SÁCH
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Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật cho nông thôn, miền 

núi

Đến 2015, chuyển giao và ứng dụng ít 

nhất 900 công nghệ tiên tiến và tiến bộ 

kỹ thuật mới vào các khâu: sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao; phát triển 

chăn nuôi theo hướng công nghiệp; ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ nông 

nghiệp, nông thôn và miền núi và hải 

đảo;...

Đó là 1 trong 4 mục tiêu cụ thể của 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển 

giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và 

miền núi giai đoạn 2011 - 2015 vừa được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định 1831/QĐ-TTg.

Các dự án ứng dụng và chuyển giao khoa 

học và công nghệ được hình thành theo 

nhóm gắn với mục tiêu và nội dung cụ thể 

như nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo 

bảo đảm an ninh lương thực và chất lượng 

gạo xuất khẩu; ứng dụng công nghệ cao 

trong nông nghiệp; phát triển chăn nuôi 

theo hướng công nghiệp, khép kín từ sản 

xuất đến chế biến và thị trường tiêu thụ; 

phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng 

máy công cụ cải tiến, cơ khí hóa các khâu 

sản xuất, nâng cao chất lượng lao động;...

Tập huấn kỹ thuật cho ít nhất 40.000 

nông dân

Chương trình sẽ đào tạo bồi dưỡng để 

nâng cao năng lực quản lý và tổ chức 

triển khai dự án cho ít nhất 1.000 lượt cán 

bộ quản lý ở địa phương. Đào tạo, tập 

huấn kỹ thuật cho ít nhất 1.800 cán bộ kỹ 

thuật địa phương và 40.000 nông dân để 

có một mạng lưới cộng tác viên trực tiếp 

ở địa phương, những người thường xuyên 

bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục 

triển khai dự án khi cán bộ chuyển giao 

công nghệ đã rút khỏi địa bàn.

Chương trình còn xây dựng và triển khai 

các chuyên đề giới thiệu và phổ biến kiến 

thức khoa học, tập huấn kỹ thuật trên các 

phương tiện thông tin đại chúng ở Trung 

ương và các địa phương trong cả nước.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng hỗ trợ 

hình thành ít nhất 60 doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến ở 

khu vực nông thôn và miền núi, trong đó 

có ít nhất 25 doanh nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao.

Chương trình sẽ được thực hiện từ 2011 -

2015 với kinh phí dự kiến là 1.200 tỷ 

đồng. 

(Theo Chinhphu.vn)
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Áp thuế suất 25% cho thu 

nhập từ quảng cáo trên báo

Thuế suất thuế TNDN 25% sẽ được áp 

dụng đối với thu nhập từ hoạt động 

quảng cáo trên báo của các cơ quan 

báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập 

(bao gồm cả Báo tự đảm bảo hoàn toàn 

và Báo tự đảm bảo một phần chi phí 

hoạt động thường xuyên).

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 

150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá 

trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập 

doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ 

quan báo chí.

Theo đó, đối với Báo tự đảm bảo chi phí 

hoạt động có hoạt động thương mại, cung 

cấp dịch vụ như quảng cáo, đăng tải thông 

tin và các dịch vụ khác thuộc đối tượng 

chịu thuế TNDN thì Báo hạch toán các 

khoản doanh thu, chi phí để xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Còn đối với Báo tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động, nếu hạch toán được doanh 

thu, chi phí thì kê khai, nộp thuế như Báo 

tự đảm bảo chi phí hoạt động.

Trường hợp hạch toán được doanh thu 

nhưng không hạch toán và xác định được 

chi phí, thu nhập của hoạt động kinh 

doanh thì kê khai, nộp thuế TNDN tính 

theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, 

dịch vụ như sau: Đối với dịch vụ là 5%; 

kinh doanh hàng hóa 1% và hoạt động 

khác là 2%.

Hạch toán riêng doanh thu quảng cáo 

để nộp thuế GTGT

Thông tư quy định rõ, Báo tự đảm bảo chi 

phí hoạt động phải hạch toán riêng doanh 

thu hoạt động quảng cáo để nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Các Báo này được khấu trừ toàn bộ thuế 

GTGT đầu vào của tài sản cố định hình 

thành từ Quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp của Báo và tài sản cố định dùng 

đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không 

chịu thuế GTGT...

Còn đối với Báo tự bảo đảm một phần chi 

phí hoạt động thì không được kê khai, 

khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, 

dịch vụ mua vào bằng các nguồn kinh phí 

do Nhà nước cấp. 

(Theo chinhphu.vn)



15ĐIỂM TIN BÁO 

Hàn Quốc là đối tác 

thương mại lớn thứ 4 của 

Việt Nam

Theo nhận định của các đại biểu tham 
dự hội thảo “Nâng cao hiệu quả sử

dụng Hiệp định Thương mại tự do 

(FTA) ASEAN-Hàn Quốc” cho hàng 

hóa các nước ASEAN và Việt Nam, 
Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại 

lớn thứ tư của Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo diễn ra ngày 4/10, đại 

biểu tham dự đều nhất trí rằng sau khi 

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-
Hàn Quốc có hiệu lực, ASEAN đã trở

thành đối tác hợp tác kinh tế quan trọng 
của Hàn Quốc.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam 
ngày càng chặt chẽ. Trong nhiều năm 

qua, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn 

thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy 

và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của 
Việt Nam.

Theo ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ

Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Công 
Thương, kim ngạch thương mại hai chiều 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ năm 2007 

đến nay đã liên tục tăng. Cụ thể, năm 
2007, kim ngạch thương mại hai chiều 

Việt-Hàn đạt 6,587 tỷ USD; năm 2008 là 
8,850 tỷ USD; 2009 là 9,040 tỷ USD và 

đến tháng Bảy đã đạt được 6,476 tỷ USD.

Từ nay đến năm 2015, Việt Nam và Hàn 

Quốc sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương 
mại hai chiều của hai nước lên tới 20 tỷ

USD. Tính trong bảy tháng đầu năm nay, 

cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt 

Nam sang Hàn Quốc như sau nhóm hàng 
thủy sản, dệt may, dầu thô và than đá là 

mặt hàng chiếm ưu thế; thủy sản chiếm tỷ

trọng tới 12,8%; dệt may chiếm 11,1% và 

dầu thô là 10,6%.

Trong khi đó, mặt hàng vải, máy móc 

thiết bị dụng cụ, phụ tùng và sắt thép lại 

là nhóm hàng chính mà Việt Nam nhập 
khẩu từ Hàn Quốc. Ba nhóm hàng này đã 

chiếm tới 34% tỷ trọng tổng kim ngạch 

nhập khẩu của Việt Nam.Tại hội thảo, 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Thành Biên cho biết, cơ cấu xuất nhập 

khẩu của Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều 

thuận lợi, các mặt hàng có tính bổ sung 

lẫn nhau. Hội thảo lần này sẽ mang đến 
thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp hai 

nước vận dụng tốt hơn Hiệp định Thương 
mại tự do ASEAN-Hàn Quốc. (Theo 

TTXVN)

GIAO 
THƯƠNG
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Giá đường thế giới giảm

do nỗi lo về nguồn cung 

dịu bớt

Giá đường thô và đường tinh luyện 

đã giảm 15% tính từ đầu năm 2010 

đến nay.

Giá đường thô giao kỳ hạn hạ và có 

chuỗi thời gian giảm giá dài nhất trong 

5 tháng bởi lo lắng về khả năng nguồn 

cung tại Braxin, nước cung cấp đường 

lớn nhất thế giới, giảm.

Ông Kyle Tapley, chuyên gia khí 

tượng học nông nghiệp tại MDA 

EarthSat, cho rằng phần lớn khu vực 

trồng mía đường tại Braxin đã có mưa 

trong tuần qua và mưa sẽ tiếp tục 

trong tuần này.

Ông Expedito Rebello, trưởng bộ phận 

nghiên cứu tại Viện khí tượng học 

Braxin, khẳng định thời kỳ hạn hán 

kéo dài 4 tháng chuẩn bị kết thúc.

Tại thị trường New York, giá đường 

thô giao tháng 3/2011 hạ 0,37 cent 

tương đương 1,6% xuống 22,99 

cent/pound. Giá đường như vậy đã 

giảm tới 4 phiên liên tiếp, chuỗi thời 

gian giảm giá dài nhất từ tháng 

5/2010. Giá đường thô giao theo hợp 

đồng trong phiên hôm qua chạm mức 

22,49 cent/pound, mức thấp nhất từ 

ngày 21/09/2010.

Giá đường thô đã tăng 43% từ ngày 

30/06/2010.

Ông Jeff Bauml, chủ tịch công ty môi 

giới R.J. O’Brien & Associates, cho 

rằng giá đường đang trong giai đoạn 

tạm nghỉ.

Tại thị trường London, giá đường 

trắng giao kỳ hạn giao tháng 12/2010 

hạ 14,10USD/tấn tương đương 2,3% 

xuống 606USD/tấn.

Giá đường thô và đường tinh luyện đã 

giảm 15% tính từ đầu năm 2010 đến 

nay. 

(Theo Thương vụ VN)
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Giá vàng trong nước vẫn 

tiếp tục tăng

Dân Việt - Giá vàng trong nước sáng 

nay tiếp tục tăng nhẹ, dù thế giới hạ. 

Vàng miếng SJC niêm yết tại công ty 

vàng bạc đá quý Phú Qúy (Hà Nội) 

lúc 10h45' là 31,55 – 31,61 triệu 

đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy giá vàng tăng lần lượt là 

50.000 đồng và 40.000 đồng/lượng so 

với sáng hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại 

thành phố Hồ Chí Minh công bố giá 

vàng SJC lúc 10 giờ 55 là 31,54 –

31,58 triệu đồng/lượng (mua vào –

bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng trên 

cả giá mua và bán so với cùng thời 

điểm ngày 4-10.

Giá vàng thế giới đêm qua giảm nhẹ 

trong một phiên giao dịch tương đối 

trầm lắng. Gía vàng giao sau tháng 12 

đóng cửa phiên giao dịch tại thị 

trường Mỹ hạ 1USD còn 

1.316,80USD/Oz, trong khi giá vàng 

giao ngay hạ 2,90USD còn 

1.316USD/Oz.

Hoạt động bán vàng chốt lời gia tăng 

trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu 

phục hồi. Sau khi chạm mức thấp nhất 

trong hơn 8,5 tháng vào phiên giao 

dịch cuối tuần trước, chỉ số đo lường 

sức mạnh đồng USD phục hồi nhẹ so 

với euro, khi các báo cáo mới nhất cho 

thấy Ireland – một thành viên của Liên 

minh châu Âu (EU) sẽ đối mặt với 

thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.

Qũy đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế 

giới SPDR Gold Trust hôm qua cũng 

bán ra 0,432 tấn vàng, đưa tổng lượng 

vàng mà tổ chức này nắm giữ còn 

1.301,913 tấn. Đây cũng là phiên thứ 

ba liên tiếp, quỹ này mở trạng thái 

bán. (Theo Dân Việt)

Ttrong khi giá vàng thế giới giảm thì giá 

vàng trong nước vẫn duy trì đà tăng


