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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

- IPSARD: 5 năm một chặng đƣờng 

- Nhìn lại quá khứ và hƣớng đến tƣơng lai 

- Áp dụng chuẩn mới, số hộ nghèo tăng 

CHÍNH SÁCH 

- “Phao” hỗ trợ ngƣ dân treo lơ lửng 

- Miền Bắc se lạnh, Tây Bắc Bộ trời mƣa 

- Nhiều công cụ, biện pháp bình ổn giá 

- Tăng thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu ƣu đãi 

GIAO THƢƠNG 

- Việt Nam không có sữa bột Similac chứa bọ 

- Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 104,5 tỷ USD 

- Hội chợ ECON EXPO tại TP HCM 

- CPI tháng 9 tăng 1,31%: Điểm mặt nguyên nhân 
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Nhóm biên tập : 

Phòng truyền thông – Trung tâm 

thông tin PTNNNT - Viện Chính 

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  6,  ngày 24 tháng 9 năm 2010 
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IPSARD: 5 năm một chặng đƣờng 

 

Ngày 09-09-2005, Viện Chính sách và Chiến lƣợc Phát triển 

Nông nghiệp – Nông thôn (IPSARD) - tiền thân là Viện Kinh 

tế Nông nghiệp - chính thức đƣợc thành lập, với định 

hƣớng trở thành cơ quan nghiên cứu chính sách, hoạch 

định chiến lƣợc cho Bộ NN &PTNT, tham mƣu cho Đảng và 

Nhà nƣớc về lĩnh vực nông nghiêp – nông thôn. Chặng 

đƣờng 5 năm đầu tiên đã đi qua với nhiều thành tựu và 

những dấu mốc đáng ghi nhận. 

Với tinh thần quyết tâm và đoàn kết của đội ngũ cán bộ 

công nhân viên, dƣới sự chỉ đạo kiên quyết và sáng tạo của 

lãnh đạo các đơn vị trong Viện, Viện đã khắc phục nhiều 

khó khăn thách thức, đƣa Viện từ một viện duy nhất còn lại 

trong gần 30 cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ còn áp 

dụng chế độ bao cấp sự nghiệp sang trở thành một trong ba 

Viện đầu tiên của Bộ thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong thời gian gần đây, Viện đã 

chủ động đẩy mạnh quá trình đổi mới toàn diện, nắm bắt kịp 

thời yêu cầu của Bộ ngành, liên tục tham gia tích cực vào 

quá trình tham mƣu xây dựng chính sách và đã tạo đƣợc 

những dấu ấn quan trọng khẳng định vai trò của Viện đóng  

góp vào sự nghiệp phát triển 

nông nghiệp nông thôn 

Hoạt động nghiên cứu và 

tham mƣu chính sách 

Hoạt động tham mƣu chính 

sách là mảng công tác có tiến 

bộ vƣợt bậc của Viện trong 

năm 2008 và 2009. Chuyển 

từ một Viện thuần tuý làm 

công tác nghiên cứu, với 

quyết tâm trở thành cơ quan 

tham mƣu chiến lƣợc cho Bộ, 

chỉ trong một thời gian rất 

ngắn, Viện chủ động phối 

hợp chặt chẽ với các Ban, 

Cục, Vụ thuộc Bộ triển khai 

thực hiện có trọng điểm các 

nhiệm vụ của Bộ. Các hoạt 

động này đã trực tiếp gắn 

nghiên cứu của Viện với các 

cơ quan quản lý nhà nƣớc, 

triển khai có hiệu quả các 

nhiệm vụ Bộ giao và gắn với 

giải quyết những vấn đề thực 

tiễn đặt ra, góp phần nâng 

cao chất lƣợng tham mƣu tƣ 

vấn. Một số kết quả nghiên 

cứu đã đƣợc đƣa vào xây 

dựng các văn bản quản lý 

ngành. Nhờ làm tốt công tác 

tham mƣu, uy tín của Viện đã 
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tăng lên rõ rệt, trở thành bộ phận nghiên cứu 

chính sách đƣợc nhiều cơ quan nghiên cứu 

chiến lƣợc của Đảng, Chính phủ và Quốc 

hội yêu cầu tƣ vấn, là địa chỉ tin cậy của 

nhiều cơ quan báo chí truyền thông hàng 

đầu. 

Các đóng góp điển hình là Đề án “Vấn đề 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn” phục vụ 

xây dựng Nghị Quyết 26 Trung ƣơng Đảng 

lần thứ 7 "Về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn năm 2008; xây dựng Chiến lƣợc Phát 

triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020; 

xây dựng Chiến lƣợc nghiên cứu khoa học 

công nghệ nông nghiệp nông thôn; Chiến 

lƣợc an ninh lƣơng thực quốc gia đến năm 

2020 và tầm nhìn 2030; Đề án xây dựng hệ 

thống thông tin phân tích ngành hàng và dự 

báo thị trƣờng … 

Thông tin chính sách 

Bám sát các vấn đề chính sách có tính thời 

sự, IPSARD định kỳ xuất bản các tài liệu 

tham khảo chính sách đặc biệt nhƣ: Bản tin 

“Kiến nghị Chính sách”, “Tài liệu tham khảo 

chính sách NNNT”. Những ấn phẩm này đã 

góp phần cung cấp thông tin cho các cấp 

lãnh đạo trong quá trình quản lý và quyết 

định chính sách. Nhiều tài liệu quan trọng đã 

ra mắt kịp thời: Tái cấu trúc nền kinh tế, 

vượt qua suy thoái toàn cầu, đẩy mạnh 

phát triển; Chiến lược phát triển NN NT 

Việt Nam, tầm nhìn 2030; Đánh giá ảnh 

hưởng của suy thoái kinh tế đến hộ nông 

thôn và các nhu cầu hỗ trợ chính sách; 

Mô hình đào tạo trong nông nghiệp ở các 

nước Châu Âu; mô hình tổ chức điều 

phối ngành hàng nông sản một số 

nước… 

Thông tin thị trƣờng 

Bám sát nhu cầu thông tin thị trƣờng, 

AGROINFO (trực thuộc IPSARD) cho ra đời 

các sản phẩm thông tin thị trƣờng dự 

báo ngắn hạn và dài hạn điển hình nhƣ các 

Báo cáo phân tích các ngành hàng nông sản 

(lúa gạo, cà phê, cao su, thịt – thực phẩm, 

hồ tiêu..), các Bản tin “Nông nghiệp và hội 

nhập”. Đây là những thông tin phân tích và 

dự báo thị trƣờng hữu ích cho các doanh 

nghiệp. 

Liên kết kinh doanh xã hội 

Viện Chính sách và Chiến lƣợc Phát triển 

Nông nghiệp nông thôn (IPSARD) là cơ 

quan tham mƣu nghiên cứu chính sách phục 

vụ công tác quản lý nhà nƣớc của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, phục vụ 

ngƣời sản xuất kinh doanh trong ngành. Để 

phục vụ thiết thực nhiệm vụ trên, Trung tâm 

Thông tin PTNNNT của Viện (AGROINFO) 

đã liên kết với một số đối tác thành lập nên 

Công ty CP Tƣ vấn và Đầu tƣ Phát triển 

Nông nghiệp nông thôn AgroVietLink. 

Sứ mệnh của AgroVietLink là tổ chức liên 

kết hợp tác để kết nối ngƣời nông dân, trang 

trại, nhà chế biến, và ngƣời kinh doanh trong 

một chuỗi gắn kết về quyền lợi và nghĩa vụ. 

Một trong những hoạt động ƣu tiên của  
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AgroVietLink là thành lập và vận hành Công 

ty TNHH GreenLink, hoạt động theo mô hình 

doanh nghiệp xã hội, thực hiện Dự án Chuỗi 

liên kết và phân phối nông sản sạch hữu cơ 

GreenLink, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu 

của tầng lớp khách hàng có uy tín trong xã 

hội, phục vụ cộng đồng, thu hút sự ủng hộ 

cho các hoạt động nghiên cứu, đề xuất chính 

sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, 

nông dân. 

Đƣợc đánh giá là hoạt động có ý nghĩa kinh 

tế - chính trị - xã hội quan trọng, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu của xã hội, Dự án đã nhận 

đƣợc sự ủng hộ của đông đảo các giới trí 

thức của Hà Nội, nhiều tổ chức trong và 

ngoài nƣớc nhƣ Hội Nông dân Việt Nam, 

các Viện nghiên cứu, các cơ quan truyền 

thông đại chúng, và các tổ chức quốc tế và 

các nhà lãnh đạo trung ƣơng và địa phƣơng. 

Tƣ vấn doanh nghiệp 

Thời gian gần đây, công nghệ cao đã 

đƣợc áp dụng trong nông nghiệp nƣớc ta và 

bƣớc đầu có một số thành tựu nhất định, 

góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng 

của một số sản phẩm nông nghiệp. Trong 

khi đó, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam 

cũng đang chuyển từ làm nhiều, nhanh, bán 

rẻ, sang sản xuất chất lƣợng cao, sạch, bán 

giá cao phục vụ đô thị lớn và thị trƣờng xuất 

khẩu. Để tăng cƣờng áp dụng công nghệ 

cao trong nông nghiệp, nâng cao chất lƣợng 

và giá trị gia tăng cho nông sản, Khu Công  

viên Nông nghiệp (Agropark) đã đƣợc áp 

dụng ở một số quốc gia trên thế giới đáp 

ứng các tiêu trí cơ bản sau: (i) khép kín về 

môi trƣờng, không có chất thải (đầu vào của 

khâu này là đầu ra của khâu khác); (ii) công 

nghệ cao trong sản xuất và chế biến; (iii) sản 

phẩm sạch, chất lƣợng cao, gắn với thị 

trƣờng đô thị và nâng cao khả năng liên kết 

giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Đây 

cũng là những vấn đề mà các doanh nghiệp, 

tập đoàn lớn trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ 

lãnh đạo các địa phƣơng đang rất quan tâm. 

Năm 2010, Trƣờng Đại học Wageningen 

và Viện Chính sách và Chiến lƣợc Phát triển 

NNNT đã phối hợp tƣ vấn giúp lãnh đạo và 

doanh nghiệp triển khai nghiên cứu khả thi 

cho mô hình Công viên Nông nghiệp Tích 

hợp (AgroPark tích hợp) đầu tiên của Việt 

Nam, tại Tỉnh Thái Nguyên, và một số mô 

hình khác ở các tỉnh miền Trung, Nam bộ.. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng 

làm nên thành công đó là nhờ IPSARD đã có 

đƣợc những sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan tổ 

chức: Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban 

Nha; Cơ quan Hợp tác Phát triển Đan Mạch; 

Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB; Tổ 

chức Nông Lƣơng thế giới, … 

Nhiều trƣờng Đại học, Viện nghiên cứu trong 

và ngoài nƣớc đã đồng hành cùng IPSARD: 

Đại học Wageningen (Hà Lan); Đại học 

Copenhagen (Đan Mạch); Đại học Quốc gia  
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Úc, Đại học Kinh tế Stockhom, Viện Nghiên cứu Chính sách 

Quốc tế - IFPRI … 

Dựng

 

Lãnh đạo 8 viện ký tờ trình gửi lên Chính phủ về việc xây 

dựng quy chế tự chủ cho cơ quan nghiên cứu thuộc bộ NN 

Phát triển đối tác 

IPSARD cũng đã có đƣợc sự tin cậy, hợp tác của nhiều đối 

tác là cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn 

báo chí: Các đơn vị trực thuộc Bộ NN &PTNT, Bộ LĐ–TB & 

XH, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên,; 

Báo Nông thôn Ngày nay, Kênh truyền hình INFO TV, 

INVEST TV, Báo Đầu tƣ, Báo Điện tử Vietnamnet… 

“Hội nghị gặp mặt cán bộ, đối tác và khách hàng của 

Viện Chính sách và Chiến lƣợc PTNNT” đƣợc IPSARD tổ  

chức để nhìn lại chặng 

đƣờng phát triển 5 năm đã 

qua, giới thiệu tầm nhìn, 

định hƣớng phát triển, sản 

phẩm mới…; đồng thời là 

dịp để ghi nhận sự hợp tác, 

những tình cảm tốt đẹp của 

những ngƣời đồng hành 

suốt chặng đƣờng đầu 

tiên… 

Đây là cơ hội để IPSARD 

cùng các đối tác, cùng tiếp 

xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác 

mới trong các lĩnh vực mà 

các bên cùng quan tâm: Xây 

dựng mô hình Công viên 

nông nghiệp (AgroPark), Mô 

hình trồng rau an toàn, Mô 

hình liên kết nông dân với 

Doanh nghiệp; Hoạt động tƣ 

vấn đầu tƣ, xúc tiến thƣơng 

mại nông nghiệp nông thôn; 

Hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa NNNT… 

IPSARD mong muốn đƣợc 

cùng các đối tác, khách 

hàng nâng tầm quan hệ, 

phối hợp hành động vì sự 

phát triển bền vững và thịnh 

vƣợng. 
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15 năm Hiệp hội mía đường Lam Sơn: 

                            Nhìn lại quá khứ và hƣớng đến tƣơng lai 

AGROINFO – Ngày 22 tháng 9 năm 2010, tại Nhà máy 

đƣờng Lam Sơn (Thọ Xuân – Thanh Hóa) đã diễn ra Hội 

thảo “Định hƣớng phát triển giai đoạn 2010- 2020, Xây 

dựng các doanh nghiệp nông nghiệp gắn liền với chƣơng 

trình xây dựng nông thôn mới tại vùng mía đƣờng Lam 

Sơn”… 

Hội thảo đã đánh giá lại chặng đƣờng 15 năm hình thành 

và phát triển của Hiệp hội Mía đƣờng Lam Sơn; đồng thời 

thảo luận về những vấn đề có tính chiến lƣợc cho định 

hƣớng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 

 

 TS Đặng Kim Sơn Viện trƣởng IPSARD phát 

biểu tham luận 

Tham dự Hội thảo có nhiều đại biểu là nhà quản lý, nhà 

nghiên cứu đã đồng hành cùng chặng đƣờng phát triển 

đầu tiên của Hiệp hội mía đƣờng Lam Sơn: Ông Lê Huy  

Ngọ, nguyên Bộ trƣởng Bộ 

NN &PTNT; TS Trần Quốc 

Toản, nguyên Phó chủ nhiệm 

Văn phòng Chính Phủ; ông 

Phan Thế Ruệ, nguyên Thứ 

trƣởng Bộ Thƣơng Mại; TS 

Đặng Kim Sơn, Viện trƣởng 

Viện Chính sách và Chiến 

lƣợc PT NNNT; TS Nguyễn 

Trí Ngọc, Cục trƣởng Cục 

Trồng trọt, Bộ NN & PTNT… 

Hội thảo còn có sự tham  gia 

của nhiều nhà khoa học 

nghiên cứu trong lĩnh vực 

nông nghiệp nông thôn… 

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ 

Đặng Kim Sơn, đã đánh giá 

cao những thành tựu của 

Hiệp hội mía đƣờng Lam Sơn 

trong 15 năm hình thành và 

phát triển. Đồng thời, cũng 

cần có những nghiên cứu, 

đánh giá để xây dựng định 

hƣớng phát triển bền vững 

trong thời gian tiếp theo. 

AGROINFO 
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 Áp dụng chuẩn mới, số hộ 

nghèo tăng 

 
Từ năm tới, hộ có mức thu nhập bình quân 

đầu ngƣời lần lƣợt từ 400.000, 500.000 

đồng/ngƣời/tháng trở xuống, tƣơng ứng với 

khu vực nông thôn và thành thị sẽ đƣợc xếp 

vào diện nghèo.   

Theo chỉ thị về việc tổ chức tổng điều tra hộ 

nghèo trên toàn quốc do Thủ tƣớng ban 

hành ngày 21/9, mức cận nghèo áp dụng 

cho giai đoạn 2011-2015 ở khu vực nông 

thôn là 401.000 - 520.000 đồng; ở khu vực 

hành thị là 501.000 - 650.000 đồng một 

ngƣời một tháng. 

Khắc phục tình trạng còn để sót hộ nghèo và 

có hộ không nghèo vẫn có tên trong danh 

sách nhằm hƣởng các chính sách xã hội, 

Thủ tƣớng yêu cầu việc tổng điều tra năm 

nay phải thực hiện từ thôn, bản, trực tiếp đối 

với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ. 

Thời gian từ nay đến ngày 30/11. 

Trƣớc đó, cơ quan tham mƣu đã trình 3 

phƣơng án nâng chuẩn nghèo với các mức  

tƣơng ứng với khu vực nông thôn và thành 

thị nhƣ sau: 400.000-500.000; 450.000-

600.000 và 480.000-700.000 

đồng/ngƣời/tháng. Cuối cùng Chính phủ đã 

chọn mức chuẩn thấp nhất. 

Theo Tổng cục Thống kê, với mức chuẩn 

đƣợc lựa chọn, dự kiến số hộ nghèo của cả 

nƣớc tăng từ 2 triệu (10%) nhƣ hiện nay lên 

3,3 triệu (15%) vào năm 2011. 

Trƣớc đó, chuẩn nghèo áp dụng trong giai 

đoạn 2006-2010 là từ 200.000 và 260.000 

đồng/ngƣời/tháng trở xuống, tƣơng ứng với 

khu vực nông thôn và thành thị. Với chuẩn 

này, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 20% của năm 

2006 xuống còn 11% năm 2009 và khoảng 

10% vào năm nay./. 

Miền Bắc se lạnh, Tây Bắc 

Bộ trời mƣa 

Hiện các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh 

hƣởng của rìa tây nam lƣỡi áp cao lạnh lục 

địa nén và làm đầy rãnh áp thấp. Phía Tây 

Bắc Bộ trời nhiều mây, có mƣa, mƣa rào và 

có nơi có dông.   

Theo Trung tâm Khí tƣợng Thuỷ văn, ngày 

24/9: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và 

sáng có mƣa, mƣa rào và có nơi có dông. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 oC; nhiệt độ 

cao nhất từ 26 - 29 oC. Phía Đông Bắc Bộ 

nhiều mây, đêm và sáng sớm có mƣa rải 

rác, sau có mƣa vài nơi.  
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“Phao” hỗ trợ ngƣ dân treo lơ lửng 

Muốn thành lập quỹ hỗ trợ ngƣ dân tối thiểu ở cấp 

xã phải có tài sản 50 triệu đồng. 

Năm 2002, ngƣ dân Nguyễn Văn Lâm ở xã Nghĩa An, 

huyện Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi đóng đƣợc chiếc tàu 

công suất 45 CV trị giá 19 lƣợng vàng câu cá mập, cá 

ngừ đại dƣơng ở tận vùng biển Hoàng Sa. Năm 2006, 

sau vài lần nâng công suất máy, tàu của anh đạt công 

suất 195 CV, đủ sức đánh bắt ở ngƣ trƣờng xa với 

những lèo biển dài cả tháng trời. 

 

“Người hùng” Nguyễn Văn Lâm nay chỉ còn làm chủ 

chiếc ghe đánh cá nhỏ trên sông Tân Mỹ. Ảnh: VÕ 

QUÝ 

Dân chài đang cần cứu hộ 

Cuối năm 2006, sau khi trở thành “ngƣời hùng” (vì cứu 

đƣợc 11 ngƣ dân trong cơn bão Chan Chu), trong một 

lần ra khơi biển động dữ dội, tàu anh trôi dạt qua vùng 

biển Indonesia. Anh bị bắt rồi bị tòa án nƣớc bạn tuyên 

tịch thu tàu và bị phạt tù hơn hai 

năm rƣỡi. Đến tháng 9-2009, anh 

về quê trong cảnh trắng tay. Bây 

giờ, anh ra bến sông xin đi bạn 

cho các chủ tàu khác. Hôm nào 

biển động, anh chèo ghe thả lƣới 

lồng bên sông Tân Mỹ. Anh chua 

chát nói: “Trƣớc còn tàu, khi cần 

tiền đem thế chấp vay quá dễ 

dàng. Bây giờ, tàu không có, mình 

đi bạn thì ai cho vay”. 

Ngƣ dân Phạm Hân (ở thôn Định 

Tân, xã Bình Châu) cả đời gom 

góp mới đóng đƣợc chiếc tàu. 

Sáu năm trƣớc, lúc đi đánh bắt xa 

bờ ở quần đảo Hoàng Sa, tàu ông 

gặp bão, bị sóng đánh chìm. Sau 

khi cha mất tàu, con trai ông quay 

sang đi bạn rồi vay mƣợn đóng 

đƣợc một chiếc tàu. Trong một 

chuyến ra khơi, tàu anh bị cảnh 

sát biển Malaysia tịch thu, gia đình 

phải chạy vạy mƣợn 500 triệu 

đồng nộp phạt anh mới đƣợc trở 

về quê hồi tháng 5-2009. 

Tháng 5-2007, tàu của ngƣ dân 

Tiêu Viết Là (ở Gành Cả, thôn 

Châu Thuận, xã Bình Châu) bị 

Trung Quốc tịch thu và bắn bị 

thƣơng sáu ngƣ dân. Ông thế  



  9 
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

CHÍ                                
 chấp sổ đỏ vay ngân hàng đƣợc 130 triệu 

đồng rồi vay mƣợn thêm 170 triệu đồng nữa 

mua một chiếc tàu khác. Trƣớc ngày ra khơi, 

ông vay thêm 45 triệu đồng mua dầu, gạo, 

mắm chuẩn bị cho chuyến đi biển. Nhƣng 

khi đang đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa, 

tàu ông lại bị Trung Quốc bắt và bị phạt 

50.000 nhân dân tệ. Sau khi đƣợc Bộ Ngoại 

giao can thiệp, ông đƣợc thả về. Bây giờ, nợ 

nần chồng chất, ông cùng hai con trở thành 

ngƣời đi bạn. 

Có chủ trƣơng nhƣng… vƣớng 

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn (Quảng Ngãi) Nguyễn Thanh Hùng 

cho biết: “Bà con ngƣ dân sau khi gặp nạn 

đều cố gắng gƣợng dậy bằng cách đi vay, đi 

mƣợn để đóng lại tàu. Nhƣng nếu tai họa 

liên tiếp không thể gƣợng đƣợc nữa thì rất 

cần có chiếc phao để động viên, giúp họ 

vƣợt qua khó khăn. Khi nghe tỉnh có chủ 

trƣơng thành lập quỹ hỗ trợ ngƣ dân, địa 

phƣơng rất mừng vì có thể giúp đƣợc bà 

con kịp thời”. 

 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng 

Ngãi Phan Huy Hoàng cho biết: “Những năm 

gần đây, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 

ngƣ dân bị thiên tai. Tuy nhiên, do ngân 

sách hỗ trợ có hạn mà lại bị ràng buộc nhiều 

thủ tục nên tỉ lệ ngƣ dân đƣợc hỗ trợ thấp và 

thời gian từ khi bị nạn đến khi đƣợc hỗ trợ 

rất lâu, khoảng 4-6 tháng, có trƣờng hợp 

phải mất cả năm trời”. 

 

Tháng 7-2010, UBND tỉnh có chủ trƣơng 

giao cho Sở NN&PTNT và Hội Nghề cá lập 

đề án thành lập quỹ hỗ trợ ngƣ dân. Nhƣng 

theo thông tƣ của Bộ Nội vụ về hƣớng dẫn 

thực hiện nghị định của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

thì điều kiện thành lập quỹ hoạt động phạm 

vi cấp xã phải có tài sản tối thiểu 50 triệu 

đồng, cấp huyện: 100 triệu đồng, cấp tỉnh: 

500 triệu đồng. Điều kiện tài sản ban đầu 

này đang đánh đố địa phƣơng. 

VÕ QUÝ 

 



  10 
 

 

ĐIỂM TIN BÁO 

CHÍ                                

Nhiều công cụ, biện pháp bình 
ổn giá 
(NLĐ)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý 

cho dự thảo Luật Quản lý giá. Nội dung 

quan trọng nhất của dự thảo luật là đề ra 

cơ chế để giá cả hình thành và vận động 

theo các quy luật thị trƣờng, hạn chế 

những can thiệp hành chính, Nhà nƣớc 

chỉ quy định giá trực tiếp một số ít hàng 

hóa, dịch vụ độc quyền; hàng hóa dịch vụ 

công cộng 

Để quản lý thị trƣờng giá cả, Nhà nƣớc 

thông qua các công cụ, biện pháp bình ổn 

giá. Đó là điều hòa cung - cầu hàng hóa, 

dịch vụ thông qua điều chỉnh cung - cầu sản 

xuất trong nƣớc, hàng hóa xuất nhập khẩu, 

hàng hóa giữa các vùng miền và biện pháp 

mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia; 

kiểm soát hàng tồn kho của doanh nghiệp 

khi thị trƣờng có những biến động bất 

thƣờng.  

Sử dụng các công cụ tài chính, tiền tệ tác 

động vào giá cả. Định giá trực tiếp khi giá thị 

trƣờng có những biến động bất thƣờng đối 

với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình 

ổn giá. Trong đó, dự thảo luật đã đƣa thêm 

một số biện pháp mới hơn nhƣ đăng ký giá, 

kê khai giá, công khai thông tin về giá, sử 

dụng các quỹ bình ổn giá...  

Các biện pháp trợ giá hàng nông sản khi giá 

thị trƣờng xuống quá thấp và trợ giá hàng 

hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu nhƣ hiện 

hành đƣợc loại bỏ vì không còn phù hợp các 

cam kết quốc tế. P.Anh 

Tăng thuế nhiều mặt 
hàng nhập khẩu ƣu đãi 

 
TT - Bộ Tài chính vừa ra thông tƣ sửa đổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ƣu đãi một số 

mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi. 

Theo đó, nhiều mặt hàng có thuế nhập khẩu 

ƣu đãi sẽ đƣợc điều chỉnh tăng thêm từ 2-

10%. Cụ thể, các mặt hàng có mức thuế 

suất đƣợc điều chỉnh lên tới 10% nhƣ: bƣởi 

tăng từ 30% lên 40%; một số loại nƣớc quả 

ép (kể cả hèm nho) và nƣớc rau ép, chƣa 

lên men và chƣa pha rƣợu, đã hoặc chƣa 

pha thêm đƣờng hay chất ngọt khác tăng từ 

25% lên 35%, hay tăng thêm 4% (từ 20% lên 

24%) nhƣ sôcôla. 

Ngoài ra, các mặt hàng khác tăng thêm 2% 

nhƣ: đồ nội thất bằng gỗ đƣợc sử dụng 

trong văn phòng, nhà bếp... tăng từ 27% lên 

29%; thuế một số loại máy điều hòa không 

khí, gồm một quạt chạy bằng môtơ và các 

bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể 

cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một 

cách riêng biệt, hay một số loại thực phẩm 

nhập khẩu nhƣ bơ lạc, khoai tây chiên cũng 

tăng từ 25% lên 27%. Thông tƣ có hiệu lực 

từ ngày 24-10-2010. 

                                      PHẠM PHƢƠNG 
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Việt Nam không có sữa bột Similac chứa bọ 
Ngày 23-9, trƣớc thông tin Hãng sữa Abbott 

Laboratories của Mỹ ra thông báo thu hồi hàng triệu 

sản phẩm thƣơng hiệu Similac dòng sữa bột tại các 

khu vực Mỹ, Puerto Rico, Guam và một số nƣớc thuộc 

vùng Caribê vì phát hiện trong sữa có côn trùng, đại 

diện Công ty Abbott tại VN khẳng định thị trƣờng VN 

không liên quan đến việc thu hồi này. 

 

Những hộp sữa bột Similac được thu hồi từ kệ chứa  

tại siêu thị Walgreen, thành phố Guilderland, New York  

hôm 23-9 - Ảnh: CSM/AP 

 

Những sản phẩm thu hồi là các hộp sữa Similac nhựa 

300gram, 350gram và 400gram. Theo ông Vincent Ng - 

trƣởng đại diện Công ty Abbott tại VN, các sản phẩm sữa 

Similac của Abbott do Công ty TNHH Dƣợc phẩm 3A phân 

phối tại VN đƣợc sản xuất tại các nhà máy của Abbott ở 

Singapore và Ireland, vì vậy không hề bị ảnh hƣởng bởi sự 

cố trên. Trong thông báo thu hồi của Abbott tại Mỹ, nhà 

sản xuất cho biết khoảng 5 triệu hộp sữa Similac thuộc một 

dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Sturgis, bang Michigan 

đã bị lẫn vào một loại bọ cánh cứng nhỏ. Loại bọ này gây 

ra những triệu chứng khó chịu đƣờng tiêu hóa và biếng ăn. 

Theo N.BÌNH ( TT) 

Ký hợp đồng 

tiêu thụ sản 

phẩm nông sản 

(PL)- Ngày 23-9, Liên minh 

Hợp tác xã thƣơng mại Sài 

Gòn (Saigon Co.op) ký kết 

với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn TP.HCM về 

việc tiêu thụ sản phẩm cho 

các hợp tác xã sản xuất 

nông sản. 

Sagon Co.op sẽ đầu tƣ vốn và 

tạo điều kiện để đƣa sản 

phẩm nông nghiệp (chủ yếu 

rau, củ, quả) của các hợp tác 

xã Tân Phú Trung, Thỏ Việt, 

Phƣớc An, Ngã Ba Giồng tiêu 

thụ ổn định tại hệ thống siêu 

thị Co.op Mart với sản lƣợng 

10 tấn/ngày. Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hỗ trợ 

sản xuất nhằm duy trì nguồn 

hàng ổn định, đảm bảo cung 

ứng hàng hóa đúng số lƣợng 

và chất lƣợng. 

Theo Pháp luật TP HCM 
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Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 104,5 tỷ USD 
(VOV) - Số liệu thống kê hải quan mới nhất 

cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa của cả nƣớc tính đến ngày 

15/9 đạt 104,5 tỷ USD, tăng 23,9% so với 

cùng kỳ năm 2009. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 48,29 tỷ 

USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2009. 

Đáng chú ý là trị giá xuất khẩu hàng hóa của 

khu vực doanh nghiệp FDI là 22,2 tỷ USD, 

tăng mạnh tới 43,1% so với cùng kỳ năm 

2009. 

So sánh với cùng kỳ năm 2009, trị giá xuất 

khẩu của nhiều nhóm hàng tính từ đầu năm 

đến hết ngày 15/9 tăng cao. Cụ thể: hàng 

dệt may đạt gần 7,5 tỷ USD, tăng 19,7%; 

giày dép: 3,4 tỷ USD, tăng 21,2%;  thủy sản: 

3,2 tỷ USD, tăng 14,1%; gạo: 2,4 tỷ USD, 

tăng 10%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & 

linh kiện: 2,3 tỷ USD, tăng 31,3%; gỗ & sản 

phẩm gỗ: 2,27 tỷ USD, tăng 37,5%; máy 

móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: 2 tỷ USD, 

tăng 58,9%; cao su: 1,29 tỷ USD, tăng 

95,2%;… 

Một số nhóm hàng có tốc độ tăng vƣợt bậc 

nhƣ: hóa chất: 162 triệu USD, tăng 211,7%;  

sắt thép: 702 triệu USD, tăng 208%. Về nhập 

khẩu, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, trị 

giá hàng hóa các doanh nghiệp Việt Nam đã 

nhập khẩu là 56,25 tỷ USD, tăng 24,5% so 

với cùng kỳ năm 2009 với 39/43  

nhóm hàng nhập khẩu chính đạt tốc độ tăng 

trƣởng dƣơng. Trong đó có nhiều nhóm 

hàng có trị giá tăng rất cao, trên 50% nhƣ: 

đá quý, kim loại quý & sản phẩm: tăng 

241,6%, phƣơng tiện vận tải và phụ tùng 

khác tăng 88,1%, sản phẩm kim loại thƣờng 

tăng 76,6%, kim loại thƣờng tăng 76,3%, 

bông tăng 82,3%, cao su tăng 64,6%, lúa mỳ 

tăng 55,1%, sản phẩm từ dầu mỏ tăng 

52,7%,… 

Đối với khu vực FDI, giá trị hàng hóa nhập 

khẩu là 24,1 tỷ USD, tăng 48,3% so với cùng 

kỳ năm trƣớc và chiếm 42,8% tổng kim 

ngạch nhập khẩu của cả nƣớc. Theo Tổng 

cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, tổng 

kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam giảm 

20,3% so với kết quả thực hiện của 15 ngày 

cuối tháng 8, đạt 3,29 tỷ USD. Trong đó kim 

ngạch nhập khẩu của khu vực FDI là 1,57 tỷ 

USD, giảm 13,3% và chiếm 47,8% tổng kim 

ngạch nhập khẩu trong kỳ của cả nƣớc. 

Đóng góp nhiều nhất vào mức giảm kim 

ngạch nhập khẩu kỳ 1 tháng 9 so với kỳ 2 

tháng 8 là các mặt hàng nhƣ: xăng dầu giảm 

232 triệu USD, phƣơng tiện vận tải khác và 

phụ tùng giảm 184 triệu USD, máy móc, thiết 

bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 160 triệu USD, 

vải giảm 24,6 triệu USD, phôi thép giảm 24 

triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may giảm 22 

triệu USD, phân bón giảm 21,5 triệu USD,… 
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Hội chợ ECON EXPO tại TP HCM 

(VOV) - Hơn 300 gian hàng của gần 250 doanh 

nghiệp trong và ngoài nƣớc tham gia hội chợ.   

Hội chợ triển lãm sản phẩm hiệu quả năng lƣợng và 

năng lƣợng tái tạo lần II năm 2010 (ECON EXPO) do 

Trung tâm tiết kiệm năng lƣợng TP HCM tổ chức từ 

ngày 25-28/11. 

 

Tại Hội chợ, hơn 300 gian hàng của gần 250 doanh 

nghiệp trong và ngoài nƣớc tập trung trƣng bày các 

sản phẩm dịch vụ, giải pháp, ý tƣởng về hiệu quả năng 

lƣợng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tòa nhà, thiết bị 

gia dụng, giao thông vận tải, xây dựng, chiếu sáng, 

năng lƣợng tái tạo. 

Trong khuôn khổ triển lãm cùng với một số hội thảo về 

cơ chế hỗ trợ tài chính cho đầu tƣ tiết kiệm năng 

lƣợng, còn có các hoạt động xúc tiến đầu tƣ giữa các 

doanh nghiệp trong và ngoài  

nƣớc, chƣơng trình giới thiệu công 

nghệ hiệu quả năng lƣợng của 

nƣớc ngoài, xét chứng nhận sản 

phẩm hiệu quả năng lƣợng, diễn 

đàn sinh viên đồng hành cùng tiết 

kiệm năng lƣợng… 

Theo ông Huỳnh Kim Tƣớc, Giám 

đốc Trung tâm tiết kiệm năng 

lƣợng TP HCM, điện sinh hoạt ở 

TP chiếm hơn 1/3 tổng lƣợng điện 

tiêu thụ vào khoảng 4,3 tỷ KWh 

điện. Năm 2010, với việc giá điện 

tăng trung bình 6,8% so với năm 

2009 cùng với thực trạng thiếu 

điện triền miên đã khiến cho ngƣời 

tiêu dùng và các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh cùng tìm đến giải 

pháp tiết kiệm. Chính vì vậy, hội 

chợ triển lãm lần này nhằm thúc 

đẩy hoạt động giao lƣu, hợp tác, 

chuyển giao công nghệ tiết kiệm 

năng lƣợng và giới thiệu những 

sản phẩm hiệu quả năng lƣợng 

đến đông đảo quần chúng. Qua 

đó, nâng cao nhận thức cộng đồng 

về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm 

và hiệu quả./. 
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CPI tháng 9 tăng 1,31%: 

                                  Điểm mặt nguyên nhân 

 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 0,79% đã đóng góp 

khoảng 0,31% vào mức tăng chung. 

Dƣờng nhƣ, các nguyên nhân tác động đến chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) đều chọn tháng 9 làm điểm đột phá.  

 

Theo số liệu vừa đƣợc Tổng cục Thống kê công bố, sau 5 

tháng liên tiếp chỉ dao động với biên độ tăng dƣới 0,3%, 

CPI tháng 9 tăng tới 1,31% so với tháng 8, cho thấy sự 

đột biến của giá cả thị trƣờng, đồng thời cũng khiến nỗ 

lực kiềm chế lạm phát các tháng cuối năm trở nên khó 

khăn hơn. 

Trƣớc đó, thông tin dự báo CPI tháng 9 có thể tăng trên 

mức 1% đã đƣợc VnEconomy đƣa trong một bản tin cách 

đây 3 ngày. 

So với tháng 12/2009, CPI tháng 9 đã tăng 6,46%, chỉ để 

lại một khoảng hẹp cho 3 tháng còn lại để phấn đấu đƣa 

chỉ số giá về mục tiêu 7-8% của năm nay. 

Mặc dù mức tăng 1,31% là nằm ngoài dự tính của nhiều 

ngƣời, song các nguyên nhân tăng chỉ số giá tháng 9 đều  

đã xuất hiện từ tháng trƣớc. 

Điểm lại, giá xăng dầu, tỷ giá 

VND/USD, giá sàn xuất khẩu 

gạo đều đã đƣợc điều chỉnh 

trong tháng 8. 

Bộ ba nguyên nhân này đƣợc 

nhìn nhận nhƣ là những yếu tố 

chính ảnh hƣởng đến tâm lý thị 

trƣờng. Việc tăng giá sữa ở 

nhiều chủng loại mặt hàng thời 

gian gần đây, trong khi tồn kho 

của nhóm sản phẩm này tại 

thời điểm 1/8 so với cùng kỳ 

năm trƣớc ở mức khá cao và 

giá sữa thế giới giảm trong 

tháng 8, cho thấy có hiện 

tƣợng tăng giá tâm lý và “tát 

nƣớc theo mƣa”. 

Tiếp cận theo các nguyên nhân 

vĩ mô, tiêu dùng tăng trong dịp 

Quốc khánh 2/9, Tết Trung thu 

và ngày khai trƣờng năm học 

2010-2011 tạo thành lực cầu 

mạnh, tác động đến chỉ số giá 

các nhóm giáo dục; văn hóa, 

du lịch, giải trí; giao thông vận 

tải… 

http://vneconomy.vn/20100921085343537P0C19/cpi-thang-9-ca-nuoc-co-the-tang-tren-1.htm
http://vneconomy.vn/20100921085343537P0C19/cpi-thang-9-ca-nuoc-co-the-tang-tren-1.htm
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Trong khi đó, việc điều chỉnh giá xăng dầu từ 

ngày 9/8 và tỷ giá 2,09% vào ngày 18/8 tiếp 

tục tăng sức ảnh hƣởng, hợp với lãi suất 

ngân hàng duy trì ở mức cao cho thấy chi 

phí đẩy tiếp tục tăng lên. 

Ngoài ra, việc "nhập khẩu" lạm phát xuất 

hiện ở việc điều chỉnh giá nhập khẩu các 

mặt hàng thép, gas, đƣờng… Đồng thời, nhu 

cầu nhập khẩu gạo tăng tại châu Phi cũng 

đẩy giá gạo trong nƣớc tăng cao ở các tỉnh 

phía Nam… 

Trở lại với các chỉ số vừa đƣợc công bố, ghi 

nhận đột biến lớn nhất thuộc về nhóm giáo 

dục, với mức tăng vƣợt trội 12,02% so với 

tháng trƣớc. 

Ngoài tác động từ tăng giá đồ dùng, thiết bị 

học tập trong dịp khai giảng năm học mới, 

việc các địa phƣơng đồng loạt cho phép 

tăng học phí lên rất cao, có nơi gấp 3 lần, là 

những nguyên nhân chính cho sự khác biệt 

của chỉ số giá tiêu dùng tháng 9. 

Với quyền số chỉ 5,72%, nhóm giáo dục 

chiếm không lớn trong rổ hàng hóa tính CPI 

chung, nhƣng đã đóng góp mức tăng 

khoảng 0,7%, chiếm quá nửa mức tăng chỉ 

số giá tiêu dùng tháng này. 

Tiếp đến là chỉ số CPI nhóm nhà ở, điện, 

nƣớc và vật liệu xây dựng tháng này tăng 

1,08%, chủ yếu do tác động từ tăng giá thép 

xây dựng, dầu hỏa, gas… Ƣớc tính, với 

quyền số khoảng 10%, nhóm này góp phần  

 

làm tăng chỉ số chung khoảng 0,1%.Các 

nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng dƣới 1% đáng 

chú ý có CPI giao thông tăng khá cao, ở 

mức 0,91%, nhƣng do quyền số chỉ gần 9% 

nên tác động đến chỉ số chung dƣới 0,1%. 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tuy tăng 

thấp hơn (0,79%) nhƣng quyền số gần 40% 

nên mức đóng góp lại lớn hơn, khoảng 

0,31%.... 

Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 3,58%; chỉ số 

giá USD tăng 1,61% so với tháng 8. 

Đến lúc này, câu hỏi CPI tháng 9 tăng mạnh 

có báo hiệu chỉ số này sẽ tăng cao trong các 

tháng còn lại của năm trở nên không dễ trả 

lời, bất chấp việc trong hai tháng liên tiếp 

vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng đều tăng cao 

hơn tháng trƣớc đó. 

Theo Phó vụ trƣởng Vụ Thƣơng mại, Dịch 

vụ, Giá cả (Tổng cục Thống kê) Nguyễn Đức 

Thắng, việc tăng học phí chỉ mang tính thời 

điểm và sẽ không tác động đến chỉ số giá 

các tháng tới. Nhƣ vậy, khả năng CPI tháng 

10 hạ nhiệt có thể hiện thực. 

Tuy nhiên, lộ trình tăng học phí bậc cao 

đẳng và đại học từ 20-25% của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo là nguyên nhân mang tính “đến 

hẹn lại lên”, có thể sẽ lại tác động đến chỉ số 

giá vào thời điểm này năm tới. Đồng thời, 

theo những diễn biến mới nhất trên thị 

trƣờng thế giới, giá các mặt hàng lƣơng 

thực vẫn còn là ẩn số khó xác định. 

 

 


