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IMF khuyến cáo: Nợ ngầm có nguy cơ làm 
giảm sức huy động vốn quốc tế 
Đại diện cao cấp Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam đánh 

giá nợ công tại Việt Nam còn trong ngưỡng an toàn nhưng “các 

khoản nợ ngầm có thể đánh úp các bạn”. 

 
Tình trạng nợ công trong nước đang trong giới hạn an toàn nhưng 

những món nợ ngầm như Vinashin ảnh hưởng đến sức huy động vốn 
quốc tế. Trong ảnh: Một xưởng đóng tàu của Tập đoàn kinh tế 

Vinashin. Ảnh: CTV 
Những món nợ ngầm của Vinashin đã làm suy giảm khả năng 

huy động vốn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. 

Ông Alex Warren-Rodri’guez, Kinh tế trưởng của UNDP tại Việt 

Nam, đã cảnh báo tại hội thảo nợ công: Kinh nghiệm quốc tế và 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam do Ủy ban Tài chính-Ngân 

sách của Quốc hội tổ chức ngày 15-9. 

Nợ công giáp ngưỡng an toàn 
Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính 

đối ngoại, Bộ Tài chính, cho biết tình trạng nợ công Việt Nam 

đang trong giới hạn an toàn. Phần lớn các khoản vay nước 

ngoài của Chính phủ có kỳ hạn dài, lãi suất cố định và được ưu 

đãi. Hiện vốn vay Chính phủ chiếm khoảng 17% tổng vốn đầu 

tư toàn xã hội, bù đắp bội chi cho ngân sách khoảng 5% GDP. 

Chỉ tiêu nợ công tính đến cuối năm 2009 bằng 52,6% GDP. 

Trong đó, nợ Chính phủ 41,9% (thấp hơn ngưỡng an toàn  

Chính phủ quy định 

50%), nợ Chính phủ bảo 

lãnh 9,8%, nợ chính 

quyền địa phương 0,8%. 

Nợ nước ngoài của quốc 

gia so với GDP cuối năm 

2009 là 38,8% (thấp hơn 

ngưỡng an toàn Chính 

phủ quy định 50%). 

Theo đánh giá của IMF, 

so với ngưỡng an toàn 

(50% GDP) thì nợ công 

của Việt Nam đang được 

bảo đảm. “Nhưng thực tế 

Chính phủ phải đặt mục 

tiêu thấp hơn. Nhất là 

trong thời điểm nhạy cảm 

hiện nay, Việt Nam không 

còn là nước được hưởng 

các nguồn tài trợ ưu đãi 

như trước và đứng trước 

một số thách thức như 

nợ dự phòng của doanh 

nghiệp nhà nước và khu 

vực ngân hàng, rủi ro hối 

đoái… Vì vậy, trong quản 

lý nợ công cần đặt ra 

khoảng không gian dự 

phòng để hấp thụ rủi ro. 

Hiện các thị trường mới 

nổi có mức nợ công bằng 
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 khoảng 35%-40% GDP, vẫn còn một dải 

rộng để hấp thụ” - Tiến sĩ Benedict Bingham, 

đại diện thường trú cao cấp Quỹ Tiền tệ 

quốc tế (IMF) tại Việt Nam, lưu ý. 

Cần cảnh giác với các khoản nợ ngầm 
Ông Alex Warren-Rodri’guez nêu ra một số 

bài học kinh nghiệm về nợ công của một số 

nước. “Khủng hoảng tại Argentina có một số 

đặc điểm giống Việt Nam hiện tại, tức các 

khoản nợ công của họ cũng trong ngưỡng 

an toàn nhưng thực tế lại xảy ra khủng 

hoảng. Vì vậy để đạt mức an toàn, không chỉ 

nợ công mà các khoản nợ tiềm năng mà 

Chính phủ không công khai bảo lãnh cũng 

cần tính đến. Cạnh đó, cũng cần lưu ý không 

chỉ quy mô khoản nợ mà quan trọng hơn là 

khoản nợ được sử dụng như thế nào, tỉ suất 

kinh tế-xã hội, cơ cấu nợ ra sao…” - ông 

Alex nói. 

Đồng tình với khuyến cáo này, ông Benedict 

cho rằng: Việt Nam đừng dựa quá nhiều vào 

ngưỡng nợ. Vì thực tế có nhiều nước xảy ra 

khủng hoảng ngân sách có mức nợ công 

thấp như: Ukraina năm 2007 chỉ nợ bằng 

13% GDP từ các doanh nghiệp nhà nước, 

Thái Lan năm 1996 chỉ nợ bằng 15% GDP 

từ hệ thống các doanh nghiệp, ngân hàng… 

Theo ông Benedict, Việt Nam chỉ tính nợ 

công bao gồm các khoản nợ của Chính phủ, 

nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính 

quyền địa phương. Còn các khoản nợ tạm 

ứng từ hệ thống ngân hàng, nợ của Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển và một số khoản 

nợ ngầm của khu vực công (trong doanh  

nghiệp nhà nước) không được Chính phủ 

công khai bảo lãnh. Tuy nhiên, các khoản nợ 

này cũng tác động không nhỏ đến tình hình 

nợ công của Chính phủ. Vì khi các khoản nợ 

ngầm mà “có vấn đề” sẽ ảnh hưởng đến hệ 

thống các ngân hàng, cuối cùng Chính phủ 

cũng là người đứng ra gánh chịu. 

“Ví dụ như nợ của Vinashin, Chính phủ 

không công khai bảo lãnh, kết quả không 

được phản ánh trong nợ công của Chính 

phủ nhưng thực tế các khoản nợ và trái 

phiếu này vay qua ngân hàng, Vinashin đổ 

nợ thì Chính phủ phải lo. Cho nên thông điệp 

tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các khoản nợ 

ngầm là nguy cơ” - ông Benedict khuyến 

cáo. 

Minh bạch để kiểm soát tốt 
“Việt Nam cần tính toán nợ công rõ ràng 

hơn. Hiện con số nợ công năm 2009 chưa 

có sự thống nhất: Lúc thì hơn 50% và 49% 

và mới đây, Chính phủ cũng đưa ra một con 

số khác 44%... Quốc hội muốn kiểm soát 

tình hình nợ công thì phải kiểm soát được cả 

những khoản nợ Chính phủ công khai bảo 

lãnh lẫn những khoản nợ ngầm” - các 

chuyên gia cảnh báo. 

“Tảng băng nổi thì xử lý khá tốt. Tuy nhiên, 

còn có những tảng băng chìm, đặc biệt quản 

lý nợ công không phải lúc nào cũng minh 

bạch, nhất là đối với Việt Nam, hệ thống dữ 

liệu không đầy đủ, không có dự báo cho 

những vấn đề phát sinh nên cần phải chú ý 

nhiều hơn đến những tảng băng chìm. Trong 

đó có cả nợ của các doanh nghiệp nhà  
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nước, hệ thống ngân hàng 

và kể cả nợ của khu vực tư 

có ảnh hưởng đến hệ thống 

ngân hàng” - ông Benedict 

lưu ý. 

Ông Đặng Như Lợi, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các 

vấn đề xã hội của Quốc 

hội, nêu vấn đề: Các khoản 

nợ của doanh nghiệp nhà 

nước mà Chính phủ không 

công khai bảo lãnh, xử lý 

nó như thế nào? Ông 

Benedict giải đáp: “Gốc rễ 

vẫn là tính minh bạch. Tốt 

nhất là tập trung đầu mối 

vào Bộ Tài chính và bộ này 

đưa ra báo cáo các khoản 

nợ của Chính phủ, nợ 

Chính phủ bảo lãnh và nợ 

không bảo lãnh. Từ đó có 

đánh giá rủi ro. Đồng thời 

phải đưa ra được những 

báo cáo kiểm toán minh 

bạch để xem sức khỏe tài 

chính của các công ty, tập 

đoàn nhà nước như thế 

nào” - ông Benedict nói. 

Theo Pháp luật TPHCM 

 

Diễn đàn Kinh tế Việt - Nga tại Moscow 
(NLĐ) - Ngày 15-9, tại Moscow, trong khuôn khổ “Những ngày 

VN tại Liên bang Nga”, Phòng Thương mại và Công nghiệp 

VN (VCCI) cùng đại sứ quán đã phối hợp với Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Nga (CCI RF) tổ chức Diễn đàn Kinh tế 

VN - Liên bang Nga với chủ đề “Đối tác chiến lược - Hợp tác 

toàn diện”. 

Theo TTXVN, Phó Chủ tịch CCI RF George Petrov nêu rõ: 

Trong 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nga và VN đã đạt 

được sự phối hợp hành động với mức độ cao và mang tính 

chất đối tác chiến lược. Ông hy vọng trong chuyến thăm VN 

sắp tới của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hai bên sẽ ký 

nhiều hiệp định hợp tác mới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ 

đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã giới thiệu 

những dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nga tại VN. Bộ 

trưởng cũng kêu gọi các doanh nhân người Việt tại Nga trực 

tiếp hoặc liên kết với các doanh nghiệp Nga nhằm tích cực 

đầu tư về VN. 

Giá vàng tăng 340.000 đồng/lượng 
(NLĐ)- Thời điểm 8 giờ ngày 15-9, giá vàng trong nước vọt 

lên 29,65 triệu đồng/lượng, một giờ sau tiếp tục vọt lên 29,72 

triệu đồng/lượng rồi đến cuối ngày tạm dừng ở mức 29,74 

triệu đồng/lượng, tăng so với hôm trước 340.000 đồng/lượng. 

Tuy giá tăng mạnh nhưng thị trường vẫn vắng bóng người 

mua – bán vàng. 

 Với tỉ giá VNĐ/USD tự do 19.510 đồng/USD như hiện nay, 

giá vàng thế giới quy đổi là 30 triệu đồng/lượng (đã tính thuế 

nhập khẩu), cao hơn giá vàng trong nước 260.000 

đồng/lượng. 

Theo Người lao động  
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Quy hoạch đất trồng lúa 
 
ND - Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương 

thực Thế giới (FAO), hiện tượng ấm lên 

toàn cầu sẽ khiến sản lượng lúa gạo tại 

châu Á, trong đó có Việt Nam, trong vài 

thập kỷ tới giảm từ 10 tới 20%. FAO cũng 

dự báo năng suất lúa sẽ tiếp tục giảm do 

nhiệt độ liên tục tăng tới giữa thế kỷ 21. 

Ðiều đó đồng nghĩa với việc nhiều nước sẽ 

thiếu lương thực, và nghèo đói hơn. 

Ở nước ta, lúa không những đáp ứng được 

nhu cầu lương thực cho hơn 80 triệu dân, 

mà hằng năm còn xuất khẩu hơn sáu triệu 

tấn. Nhận thức được tầm quan trọng của 

vấn đề an ninh lương thực, từ nhiều năm 

nay, Ðảng, Nhà nước đã có nhiều chủ 

trương, biện pháp để bảo vệ đất trồng lúa 

và tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 

tạo những giống lúa mới cho năng suất, 

chất lượng cao, có khả năng sinh trưởng 

trong điều kiện, thời tiết khắc nghiệt, hạn 

hán, ngập úng lâu ngày... Tuy nhiên, bên 

cạnh nỗ lực giữ đất lúa của các cấp, các 

ngành, ở nhiều địa phương đất "bờ xôi 

ruộng mật" vẫn biến mất, nhường chỗ cho 

khu công nghiệp, sân gôn, khu đô thị mới... 

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

triển khai Dự án "Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 

năm 2011-2015 cấp quốc gia". Trong đó, 

khẳng định vai trò quan trọng của hai vựa 

lúa trọng điểm của cả nước là đồng bằng 

sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long,  

cần quy hoạch nhằm ổn định diện tích đất 

trồng lúa của hai khu vực này, bảo đảm an 

ninh lương thực và xuất khẩu bền vững. 

Ðồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cũng quy hoạch cụ thể diện tích đất trồng 

lúa tại các vùng trung du miền núi Bắc Bộ, 

khu vực Bắc Trung Bộ, ven biển Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên. Bảo đảm diện 

tích trồng lúa trong cả nước được giữ vững 

ở mức 3,8 triệu ha, trong đó đất chuyên lúa 

nước 3,2 triệu ha. 

Ðể quản lý, sử dụng đất hợp lý, nhất là đất 

trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

toàn cầu, cần tạo bước chuyển biến mới 

trong việc lập và thực hiện quy hoạch; tập 

trung nâng cao chất lượng quy hoạch ở các 

cấp, các ngành và địa phương; bảo đảm sử 

dụng đất hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm 

và bền vững. Cần phân loại cụ thể diện tích 

đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, 

làm rõ diện tích đất lúa nước, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên 

nhiên; cũng như đất sử dụng vào mục đích  
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phi nông nghiệp, như đất an 

ninh-quốc phòng, xây dựng 

khu công nghiệp và đô thị; 

đất để chôn lấp chất thải 

nguy hại; đất phát triển hạ 

tầng giao thông có tầm 

quan trọng quốc gia; đất di 

tích danh lam thắng cảnh;... 

cần bảo vệ. 

Trước mắt, cần tiến hành 

tổng điều tra, kiểm tra việc 

sử dụng đất lúa trong thời 

gian qua đã được chuyển 

đổi ra sao, có hiệu quả 

không? Ðời sống nông dân 

nơi mất đất thế nào? Ðối 

với các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp chưa lấp 

đầy 70% diện tích, dứt 

khoát không cho tiếp tục 

chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. Chấm dứt tình 

trạng "quy hoạch treo" dành 

đất để trục lợi. Quy hoạch 

đất trồng lúa là nhằm bảo 

đảm an ninh lương thực, vì 

vậy, giữ đất lúa cũng như 

giữ gìn an ninh quốc gia, 

mọi vi phạm phải bị xử lý 

nghiêm minh theo quy định 

của pháp luật. 

 

KIỀU LINH 

Giá đường tăng, nhưng... 
 
THỜI NAY- NDĐT- Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, sản 

lượng đường mía cả nước vụ 2010-2011 đạt khoảng 900.000 

tấn, bằng niên vụ 2009-2010. Như vậy trong năm 2011, nước 

ta vẫn phải nhập 300.000 tấn đường. 

 

Và trên thị trường hiện nay, giá đường đã tăng hơn 1.000 

đồng/kg, ở khoảng 21.000 đồng/kg-22.000 đồng/kg. 

 

Giá đường tăng, nhưng ở nhiều địa phương, vùng nguyên 

liệu mía lại đang co hẹp một cách đáng lo ngại. Lý do cũng 

đơn giản: nông dân không có lời nhiều khi trồng mía. Và khi 

đang có những “cây gì” khác cạnh tranh mạnh mẽ với cây 

mía về giá bán, trong đó đặc biệt là cây sắn (mì), thì tình hình 

càng khó khăn cho cây mía. 

 

Sau nhiều năm đứng vững chân tại địa bàn vùng nguyên liệu 

mía Quảng Ngãi nổi tiếng, Nhà máy đường Quảng Phú 

(Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi) đã phải di dời lên vùng 

nguyên liệu mía An Khê, vì ngay tại Quảng Ngãi, lượng mía 

cây cung cấp cho nhà máy đã thiếu hụt trầm trọng. Khắp nơi 

ở Quảng Ngãi, cây sắn đang “lấn sân” cây mía. Đơn giản, vì 

so với trồng và chăm sóc cây mía, thì trồng và chăm sóc cây  
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sắn dễ và đỡ tốn hơn rất nhiều. “Đầu ra” 

của củ sắn lại đang rất ổn định với mức giá 

ngày càng cao, nhất là từ khi tỉnh này bắt 

đầu xây dựng nhà máy sản xuất cồn sinh 

học ethanol. Dự kiến, quy hoạch vùng 

nguyên liệu sắn tại Quảng Ngãi trong hai 

năm tới sẽ là 10.000 ha. Và không chỉ 

Quảng Ngãi, mà Quảng Nam và Bình Định 

cũng sẽ có vùng nguyên liệu sắn. Giá thu 

mua sắn đang rất hứa hẹn, vì các nhà máy 

sản xuất ethanol cần một lượng nguyên 

liệu rất lớn. Và khả năng tiêu thụ ethanol rất 

khả quan. Trong khi, từ 7.598 ha mía trong 

niên vụ 2006-2007, niên vụ 2008-2009 tỉnh 

Quảng Ngãi chỉ còn 5.981 ha mía. Sự “co 

hẹp” vùng nguyên liệu mía chỉ do một 

nguyên nhân lớn nhất: người nông dân 

không còn “mặn mà” với cây mía nữa. Thu 

nhập từ nghề trồng mía là thấp, dù giá mía 

cây có tăng, nhưng so với giá đầu và nhất 

là so với giá đầu ra của cây sắn thì giá mía 

cây “yếu” thấy rõ. Giá đường tăng, nhưng 

để đi tới sản phẩm đường là một quy trình 

có ít nhất là ba công đoạn, trong đó công 

đoạn người trồng mía là quyết định. Nhưng 

chính ở công đoạn này, thu nhập của 

người trồng mía không tương xứng với 

công sức và tiền của đầu tư mà họ bỏ ra. 

Trong khi được hưởng lợi lớn nhất, nhiều 

nhất lại ở công đoạn ba, công đoạn “mua 

trữ và bán hàng”- tạm gọi là công đoạn của 

các “đầu nậu” kinh doanh mía đường. 

Chính các nhà máy đường cũng thừa nhận,  

mặc dù đã hết sức cố gắng để tiết kiệm chi  

phí sản xuất, thậm chí “tiết kiệm” cả giá thu 

mua mía cây của nông dân bằng nhiều cách, 

nhưng lãi của họ vẫn thấp nhiều so với các 

đại lý kinh doanh đường. 

Nếu không có một chiến lược, một tính toán 

căn cơ, ổn định giá mía cây ở mức cao, hợp 

lý, thì nếu niên vụ 2010-2011 ta phải nhập 

khẩu 300.000 tấn đường, thì con số nhập 

khẩu đường sẽ tăng lên vào niên vụ sau. 

Người kinh doanh đường thì có thể không 

quá quan tâm tới chuyện xuất hay nhập 

đường mía, nhưng Nhà nước và nhất là các 

nhà máy đường thì dứt khoát phải quan tâm 

và có giải pháp thích hợp để khắc phục. 

 
 Theo Thanh Thảo _Nhân Dân 
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Chăn nuôi an toàn: Đếm trên đầu ngón tay 
  
(LĐ) - Trong khi các dự án đầu tư sản xuất 

nông sản quy trình an toàn khá mạnh dạn thì 

những dự án dành cho lĩnh vực chăn nuôi có 

phần dè dặt hơn. Bài toàn đau đầu vẫn là 

tập trung ở khâu vốn đầu tư chăn nuôi lẫn 

đầu ra cho sản phẩm sạch. 

“Rón rén” đầu tư 

Tỉnh Thái Nguyên đã có quy hoạch tổng thể 

phát triển chăn nuôi, nhưng vẫn chưa triển 

khai được theo hướng chăn nuôi tập trung, 

áp dụng công nghệ, sản phẩm an toàn. Điều 

đáng ghi nhận là mới chỉ xuất hiện vài mô 

hình chăn nuôi an toàn đơn lẻ đến từ sự đầu 

tư của các DN. Theo hướng chăn nuôi an 

toàn đối với chăn nuôi lợn, hiện toàn tỉnh 

mới chỉ có Cty CP chăn nuôi VN thực hiện 

đúng quy trình, từ đầu tư cơ sở hạ tầng đến 

bao tiêu sản phẩm. 

 
Trang trại nuôi heo sạch của ông Hai Chung. Ảnh: 

K.Q 

Người chăn nuôi trở thành “người gia công” 

sản phẩm chăn nuôi, chứ không phải người 

chủ của đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, đã  

đổ tiền vào đàn lợn, không ít bà con nông 

dân gặp rủi ro về dịch bệnh và một loạt các 

chi phí quá cao trong quá trình nuôi. Việc kẹt 

vốn khi đổ hàng đống tiền vào những việc 

như thuê máy nổ cả ngày trời để chạy quạt 

mát cho đàn lợn những khi mất điện là 

chuyện xảy ra như cơm bữa. 

Tại Nam Định, các mô hình chăn nuôi sạch 

tại tỉnh mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo 

Sở NNPTNT tỉnh, từ tháng 7 đến nay, toàn 

tỉnh mới chỉ triển khai được 3 mô hình chăn 

nuôi theo hướng Vietgap với tổng đàn lợn và 

gà là khoảng 25.500 con. Tuy vậy, cơ quan 

này tự nhận thấy những mô hình này chỉ 

trong giai đoạn đầu thực hiện, chưa có sản 

phẩm ra thị trường. 

Những mô hình này là do chủ trang trại tự 

nguyện đăng ký, sau khi sở đã tổ chức tập 

huấn, tuyên truyền về Vietgap cho các chủ 

trang trại trong tỉnh. Một chủ trang trại nuôi 

lợn theo hướng Vietgap ở xã Yên Lợi (huyện 

Ý Yên) cho biết, trong hơn 70 chỉ tiêu thực 

hiện theo hướng Vietgap, thì trang trại đã đạt 

khoảng hơn 50 chỉ tiêu, như tiêm vắcxin, 

nguồn nước, thức ăn, nước thải qua xử lý... 

Chủ hộ này bày tỏ tỏ khó khăn, lúng túng khi 

phải ghi chép vào các bảng biểu những việc 

đã thực hiện trong quá trình chăn nuôi lợn 

(để phục vụ việc kiểm soát nguồn gốc sản 

phẩm sau này) vì “chưa quen và hơi rắc rối”. 

Thiếu quá nhiều thứ! 
Cho đến thời điểm này, trang trại của ông Võ
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Văn Chung (Hai Chung, ấp Lương Phú B, xã 

Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền 

Giang) được xem là nơi triển khai nuôi lợn 

sạch duy nhất trên vùng ĐBSCL. Là người 

nuôi lợn chuyên nghiệp, lập trang trại từ rất 

sớm, được đi nước ngoài học tập kinh 

nghiệm chăn nuôi, ông Hai Chung đã tự giác 

triển khai nuôi lợn sạch cách đây 5 năm với 

quy trình cực kỳ chuyên nghiệp như: Cách ly 

chuồng với khu chăn nuôi, không dùng thuốc 

tăng trọng, sử dụng nguồn nước giếng 

khoan tại chỗ qua xử lý đúng chuẩn, chuồng 

trại cao ráo, thông thoáng, hệ thống thải 

biogas... 

Kết quả mỹ mãn: Lợn giống từ trang trại của 

ông luôn được mua với giá cao hơn 20 – 

30% so với bình thường, giá lợn hơi cũng 

được thương lái và các cơ sở giết mổ mua 

cao hơn bình thường 200.000đ/tạ, vì tỉ lệ 

nạc cao, màu thịt tươi ngon, có xác nhận 

kiểm dịch... 

Tuy vậy, nhìn nhận một cách khách quan, 

điều kiện đầu tư như mô hình của ông Hai 

Chung nói trên chỉ đếm được trên đầu ngón 

tay. Theo ghi nhận thị trường, giá thịt lợn 

thương phẩm sạch tại siêu thị khó lòng đấu 

được với giá thịt lợn tràn lan tại chợ. Bà con 

nông dân khó lòng đủ vốn và điều kiện để 

đầu tư chăn nuôi theo quy trình hoàn toàn 

sạch như đúng quy định của ngành nông 

nghiệp về chăn nuôi an toàn do thiếu đủ bề, 

từ vốn đến quỹ đất, đầu ra sản phẩm... 

Nhiều nông dân ở Nam Định băn khoăn,  

ngay cả khi được cấp giấy rồi, giá sản phẩm 

vẫn bị đánh đồng với những sản phẩm 

không thực hiện theo hướng Vietgap. 

Ông Nguyễn Tiến Vững - Phó phòng Chăn 

nuôi thuộc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định - nêu 

khó khăn: “Chúng tôi đã hướng dẫn những 

trang trại thực hiện việc ghi chép vào các 

bảng biểu, nhưng nhiều chủ trang trại còn 

ngại ngần và lúng túng trong việc thực hiện. 

Bên cạnh đó, còn thiếu kinh phí trong việc 

tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng 

cổng thông tin thú y cho những trang trại 

thực hiện Vietgap”... 

K.Quan - V.Hải - T.Thảo  - (Lao động) 

 

Giá gạo xuất khẩu tăng 
25 USD/tấn 
(PL)- Ngày 15-9, Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam (VFA) đã tăng giá xuất khẩu gạo thêm 

25 USD/tấn so với trước. 

Cụ thể, gạo 5% tấm xuất khẩu có giá 475 

USD/tấn (thay cho 450 USD/tấn), gạo 25% 

tấm giá 435 USD/tấn (thay cho 410 

USD/tấn). Mức giá trên áp dụng cho những 

lô hàng giao trước tháng 10-2010. 

Trong hơn một tháng, VFA đã có bốn lần 

điều chỉnh giá gạo xuất khẩu với mức tăng 

tổng cộng 65-75 USD/tấn. Việc tăng giá gạo 

do nhu cầu thế giới tăng cao. Xuất khẩu gạo 

của Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt gần 5 

triệu tấn với giá trị 2,1 tỉ USD. 

TR.H
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Cá tra vào Hoa kỳ lại “mắc” 
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có quyết định 

sơ bộ kết quả đợt xem xét hành chính thuế 

chống bán phá giá cá tra nhập khẩu từ VN 

vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn từ 1/8/2008-

31/7/2009. Theo đó, một số DN XK cá tra 

sang Mỹ có thể phải chịu mức thuế chống 

bán phá giá lên tới 130%. Đây được xem là 

mức giá cao nhất trong 6 lần xem xét hành 

chính của DOC kể từ năm 2003. 

 
DN XK cá tra của VN lại gặp phải khó khăn trước 

“hàng rào” thuế quan của Mỹ 

Theo thông lệ muốn điều tra biên độ phá giá 

với một quốc gia mà Mỹ chưa công nhận là 

có nền kinh tế thị trường như VN, Bộ 

Thương mại Mỹ sẽ lấy căn cứ từ một quốc 

gia thứ 3 để so sánh giá thành sản phẩm với 

giá bán tại thị trường Mỹ. Và lần này, DOC 

chọn Philippines làm nước thứ 3 thay vì 

Bangladesh. Các DN VN sẽ có 3 tháng để 

tìm cách tháo gỡ và kháng cáo lên DOC. 

Quyết định không hợp lý 

Dự kiến, với quy định mới, các DN chịu mức 

thuế từ 0 - 0,52% trước đây phải chịu mức 

thuế cao hơn từ tháng 3/2011 lên tới 130%.  

PGS TS Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch 

VASEP cho rằng: “Mức thuế chống bán phá 

giá trên là không hợp lý, bởi lần này DOC 

chọn Philippines - một nước nuôi cá rất ít, chi 

phí giá thành cao để so sánh với VN”. Còn 

theo giám đốc một DN có nhiều năm XK cá 

tra sang Hoa Kỳ, việc lấy Philippines thay vì 

Bangladesh như trước đây là một quyết định 

gây bất lợi cho các DN VN. Việc so sánh giá 

thành sản phẩm giữa Philippines và VN là 

không phù hợp vì giá thức ăn cho cá ở VN 

chỉ khoảng 0,5 USD/kg, trong khi Philippiens 

tới gần 2 USD/kg. 

Chi phí lao động, phí quản lý DN tại nước 

này cũng cao hơn hẳn VN, cá tra tại nước 

này cũng còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu 

thụ nội địa. DOC mới chỉ lấy cơ sở thực tế từ 

36 cơ sở nuôi của Philippines, với sản lượng 

khoảng 12 tấn đem so với sản lượng hơn 1 

triệu tấn của VN là khập khiễng và vô lý. 

Điều vô lý nữa là DOC đã áp dụng cách tính 

thuế chống bán phá giá cho Philippines, một 

quốc gia không có bất kỳ sản phẩm cá tra 

XK nào. 

Trước những khó khăn đó của DN, Bộ NN-

PTNT và VASEP đã có các cuộc họp bàn 

phản đối thông tin kết quả sơ bộ của DOC 

lần thứ 6 và thống nhất cử Uỷ ban cá nước 

ngọt làm đại diện triển khai các phương án 

tháo gỡ cũng như thuê luật sư và vận động 

hành lang phản đối cách áp thuế vô lý mà 

DOC dự định đưa ra. 
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DOC cần xem xét thấu đáo 

Đây là quan điểm chung của các chuyên gia 

và DN trước quyết định phi lý này của DOC. 

Còn nhớ, trong đợt xem xét lần trước, VN có 

thêm 2 DN là Cty CP Thủy sản Bình An 

(Bianfishco) và Cty TNHH Công nghiệp thủy 

sản miền Nam (South Vina) được DOC 

quyết định không bán phá giá sang thị 

trường Mỹ (mức thuế 0%), 3 DN khác cũng 

có mức thuế rất thấp (chỉ 0,52%)... đã tạo 

điều kiện thuận lợi để cá tra VN xâm nhập 

mạnh vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đợt xem 

xét sơ bộ lần này nhiều DN bị áp mức thuế 

phải đóng đến 4,22 USD/kg philê đông lạnh, 

trong khi thực tế giá bán ở thị trường Mỹ 

thấp hơn giá chịu thuế. Các chuyên gia nhận 

định, việc DOC tung ra “con bài” tăng thuế 

chống bán phá giá không nằm ngoài mục 

đích gây khó khăn cho các DN VN chứ 

không phải là “tính toán chính xác và công 

bằng” như họ vẫn nói. Theo các chuyên gia, 

hành động này của DOC cũng một phần do 

việc các DN cá da trơn Mỹ ngày càng khó 

khăn trong việc cạnh tranh với cá tra VN là 

yếu tố chính thúc đẩy Hiệp hội các nhà nuôi 

Catfish của Mỹ tạo áp lực lên DOC nâng 

mức thuế bán phá giá với cá tra VN. sẽ 

không công bằng nếu DOC cố tình quên 

rằng VN cũng là nước nhập khẩu rất nhiều 

sản phẩm, nguyên liệu nông sản của Mỹ mà 

chưa hề có bất kỳ một quyết định vô lý nào 

giống như quyết định mà DOC sắp đưa ra  

với con cá tra của VN. 

Được biết, các DN VN đã thuê luật sư để 

làm việc với DOC xung quanh vấn đề này. 

Hiện Cty luật này đang thu thập những dữ 

liệu thay thế từ Philippines và sẽ chính thức 

làm việc với DOC và các cơ quan liên quan 

để giúp các DN VN phản đối quyết định của 

DOC. 

Luật sư Andrew B.Schroth Cty luật 
Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman 
& Klestadt LLP Mỹ: 

Kết quả của lần này mang tính trừng phạt 

các DN VN hơn là thay đổi việc bán phá giá 

cá tra VN vào Mỹ. Kết quả cuối cùng sẽ có ít 

nhất trong sáu tháng nữa, vậy nên các DN 

VN phải làm việc cật lực để có thể thay đổi 

được kết quả này. Với những dữ liệu đang 

có, chúng tôi khá tự tin khi nói rằng sẽ thay 

đổi được quyết định của DOC theo hướng 

có lợi cho các DN VN 

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Phó Tổng Giám 
đốc Cty CP Vĩnh Hoàn: 

Quyết định sơ bộ này thật sự bất hợp lí và 

không công bằng cũng như hoàn toàn đi 

ngược lại những cam kết WTO về tự do 

thương mại. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu 

quyết liệt cho một thực tế rằng Philippines 

hoàn toàn không thích hợp để trở thành một 

quốc gia thay thế. Việc tranh đấu này không 

loại trừ khả năng Vĩnh Hoàn sẽ kiện DOC 

lên Tòa án Thương mại Quốc tế. 
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Tù mù giá sàn xuất khẩu gạo 
Năm tuần qua, Hiệp hội Lương thực VN (VFA) 

liên tiếp tăng giá sàn xuất khẩu gạo 4 lần. Điều 

này được VFA lý giải là do giá gạo xuất khẩu 

thế giới tăng, song điều bi kịch là người trồng 

lúa vẫn lỗ 

Trong đợt tăng cuối cùng của tháng 8-2010, 

VFA quyết định mức giá sàn gạo 5% tấm là 

450 USD/tấn, loại 25% tấm là 410 USD/tấn, 

tăng 20 USD/tấn so với mức công bố trước đó 

khoảng một tuần. Ngày 14-9, VFA một lần nữa 

nâng giá sàn xuất khẩu gạo lên 475 USD/tấn 

(loại 5% tấm), thời gian giao hàng đến tháng 

10-2010, hiệu lực áp dụng từ ngày 15-9.  

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, đối với gạo 

5% tấm, mức giá sàn xuất khẩu đã tăng thêm 

đến 75 USD/tấn. VFA đã đưa ra nhiều lý do để 

biện minh cho các động thái trên, tuy nhiên 

một số chuyên gia kinh tế, lãnh đạo ngành 

nông nghiệp các địa phương thuộc ĐBSCL và 

nhiều doanh nghiệp (DN) tỏ ra lo ngại. 

Vào mùa thu hoạch, nông dân ĐBSCL phải bán lúa 

với giá thấp. Khi giá mua tăng cao, họ không còn 

lúa để bán... Ảnh: NGỌC TRINH 

 

VFA hốt bạc, nông dân tay trắng  

Gần một tháng qua, tình hình tiêu thụ và 

giá thu mua lúa gạo nội địa tương đối cao. 

Hiện giá lúa ở ĐBSCL được thương lái thu 

mua từ 4.500 - 5.500 đồng/kg. Lúa IR 

50404 có giá khoảng 4.500 đồng/kg, lúa 

hạt dài xuất khẩu giá từ 5.200 - 5.500 

đồng/kg, tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so 

với thời điểm chính vụ thu hoạch lúa hè 

thu hồi tháng 7 đến giữa đầu tháng 8-

2010.  

Tuy nhiên, phần lớn nông dân đều không 

được hưởng lợi từ giá lúa cao, thậm chí 

nhiều người còn bị lỗ vốn. Lý do là bởi áp 

lực nợ nần, người trồng lúa đã phải bán 

hết ngay sau khi thu hoạch với giá rất rẻ. 

Ông Nguyễn Nhơn Bình, nông dân ở 

huyện Tân Hồng - Đồng Tháp, chua chát: 

“Hồi đầu tháng 7-2010, hộ tôi thu hoạch 30 

công lúa nhưng giá rẻ quá, không bán. Tôi 

làm liều trữ lúa đến đầu tháng 8 nhưng giá 

vẫn không tăng. Không thể kham nổi đủ 

thứ nợ, tôi phải bán với giá chỉ 3.200 

đồng/kg trong đợt thu mua tạm trữ. Nhiều 

người cũng làm như tôi, khi bán hết sạch 

lúa thì chẳng bao lâu, giá lúa tăng cao trở 

lại...”.  

Ông Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở 

NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, khẳng định 

nông dân trong tỉnh không được hưởng 

chút lợi ích nào khi giá lúa tăng cao vì lúc 

đó, họ đã bán hết sạch lúa hè thu, lợi ích 

hoàn toàn thuộc về DN xuất khẩu (hầu hết 
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 thuộc VFA - PV). Ông Trần Quang Củi, Phó 

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, nhận 

định khi giá gạo xuất khẩu tăng, trong đợt thu 

mua tạm trữ vừa qua, các DN lại được Nhà 

nước hỗ trợ lãi suất nên họ đã lãi đậm. 

 
Ảnh: QUỐC DŨNG  

O ép doanh nghiệp ngoài hiệp hội  
Theo GS-TS Võ Tòng Xuân, nông dân ĐBSCL 

hiện đã bán hết lúa hè thu sớm nhưng chính 

vụ hè thu còn khoảng 400.000 ha rải rác ở một 

số tỉnh, tiếp đến sẽ bước vào thu hoạch vụ thu 

đông, người trồng lúa và các địa phương hết 

sức quan tâm đến việc VFA liên tục tăng giá 

sàn xuất khẩu. “Mức tăng mới nhất (giá sàn 

475 USD/tấn, gạo 5% tấm) là không hợp lý, 

bởi vì cùng thời điểm, giá sàn xuất khẩu gạo 

của “đối thủ” cạnh tranh với VN là Thái Lan 

và Pakistan thấp hơn nhiều.  

Cụ thể: Gạo 5% tấm của Thái Lan là 450 USD, 

gạo 25% tấm của Pakistan chỉ là 360 USD/tấn, 

trong khi gạo cùng loại 25% tấm của VN đến 

435 USD/tấn. Chúng ta tăng như vậy là bất lợi 

vì không thể cạnh tranh lại với hai nước nói 

trên về giá và hai nước này hiện vẫn thừa gạo 

xuất khẩu” - GS-TS Võ Tòng Xuân lo ngại. 

Một chuyên gia kinh tế cho rằng việc VFA 

tăng giá sàn xuất khẩu gạo liên tục với 

mức cao như vậy là “giết” các DN xuất 

khẩu ngoài VFA, đồng thời làm lợi cho các 

DN thuộc VFA. Qua trao đổi với phóng 

viên Báo NLĐ ngày 14-9, một số DN xuất 

khẩu gạo ngoài VFA (đề nghị không nêu 

tên) cũng bày tỏ lo ngại về khả năng sắp 

tới họ không xuất khẩu được. Nếu không 

bán được gạo thì họ cũng không thể thu 

mua lúa của nông dân với giá cao. Cuối 

cùng, thiệt hại thuộc về nông dân, trong 

khi những DN thuộc VFA, trong đó lớn 

nhất là Tổng Công ty Lương thực miền 

Nam (Vinafood 2), lãi to.  

Hạt lúa tiếp tục bấp bênh  

Trả lời Báo NLĐ ngày 14-9 về nguyên 

nhân tăng giá sàn liên tục với mức cao, 

đại diện VFA cho rằng do nhu cầu tiêu thụ 

và giá gạo thế giới tăng, trong khi lượng 

lúa tồn đọng trong nước không nhiều nên 

phải cân đối cho tiêu dùng nội địa cũng 

như ưu tiên cho các hợp đồng xuất khẩu 

tập trung. Tuy nhiên, ông Trần Quang Củi 

cho rằng vụ thu đông sắp tới, riêng tỉnh 

Kiên Giang có sản lượng lúa khoảng 

500.000 tấn, cả vùng ĐBSCL là 2 triệu tấn, 

vì thế không lo thiếu cho nhu cầu tiêu 

dùng trong nước.  

Vào giữa tháng 8 vừa qua, Vinafood 2 ký 

hợp đồng bán sang Bangladesh 100.000 

tấn gạo với giá 389 USD/tấn, sau đó 

Vinafood 2 và VFA đề xuất Bộ Công 

Thương chọn Bangladesh làm thị trường. 
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 xuất khẩu tập trung, giao cho Vinafood 2 

làm đầu mối. Sắp tới, có thể VN sẽ xuất 

thêm sang Bangladesh 200.000 tấn gạo 

nữa. Có ý kiến cho rằng hợp đồng xuất khẩu 

với giá thấp nói trên (389 USD/tấn) có thể là 

nguyên nhân khiến VFA đẩy giá sàn lên. 

Bởi giá sàn cao sẽ là “mũi tên trúng hai 

đích”: Một là, tránh được DN khác bán dưới 

giá (phá giá); hai là, khi nhiều DN không còn 

xuất ào ạt như trước thì hoạt động thu mua 

lúa sẽ ngưng trệ, dẫn đến giá lúa rớt mạnh. 

Lúc đó, những DN có năng lực tài chính 

mạnh sẽ ra tay gom lúa trong dân với giá 

“bèo”. Một DN xuất khẩu ở tỉnh Đồng Tháp 

đồng tình với phân tích này và cho rằng: 

“Không thể vì một “ông lớn” trúng thầu với 

giá thấp rồi bắt các DN khác phải chịu thiệt 

thòi. Nếu nâng giá sàn xuất khẩu gạo lên thì 

những DN nhỏ như chúng tôi sẽ không còn 

đất sống”. 

GS-TS Võ Tòng Xuân lý giải thêm: “Thường 

thì DN tranh thủ xuất khẩu vào thời điểm giá 

thấp, ký hợp đồng xong rồi mới đưa ra giá 

mua lúa, thiên về ép nông dân. Bằng chứng 

là 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu thấp 

nhưng VN bán được khoảng 4,8 triệu tấn 

gạo. Trong những tháng còn lại của năm, giá 

xuất khẩu cao nhưng chỉ còn xuất được 

khoảng 1,3 triệu tấn (vì hạn mức xuất khẩu 

gạo năm 2010 khoảng 6,1 triệu tấn - PV)”. 

Điều này có nghĩa rằng khi xuất khẩu bị hạn 

chế, nhiều DN xuất khẩu đã “no” thì hạt lúa 

của người nlàm ruộng sẽ tiếp tục bấp bênh 

Tỏi Lý Sơn "lên ngôi"  
(TNO) Ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 

đang xuất hiện một hình thức mua bán chưa 

từng có tiền lệ. Dù vụ tỏi 2010 - 2011 mới 

bắt đầu xuống giống nhưng nhiều người đã 

đến ngay chân ruộng để đặt mua. 

Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, đơn 

giản. Bên bán chỉ cần cam kết sau khi thu 

hoạch tỏi không bán cho người khác thì sẽ 

được bên mua ứng tiền trước, giá mua tính 

theo giá thị trường tại thời điểm bán. 

Hiện nhiều diện tích đất trồng tỏi ở Lý Sơn 

đã được người mua đặt cọc tiền. 

Lý giải hiện tượng “lạ” này, một lãnh đạo 

huyện Lý Sơn chỉ nói ngắn gọn: “Đó là sức 

mạnh của thương hiệu”. 

 
Có thương hiệu, giá tỏi Lý Sơn mỗi ngày một 

tăng, người trồng tỏi phấn khởi 
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Quả thật, từ nhiều năm trước, 

tỏi Lý Sơn dù được người tiêu 

dùng cả nước biết đến bởi 

hương vị đặc trưng độc đáo: 

thơm dịu, cay dịu và có hàm 

lượng tinh dầu cao, tuy nhiên 

do không cạnh tranh nổi với các 

loại tỏi Trung Quốc tràn ngập thị 

trường, củ to, giá lại rẻ nên tỏi 

Lý Sơn cũng chung số phận với 

nhiều loại nông sản khác. 

Nhiều năm, giá tỏi Lý Sơn rớt 

xuống mức thê thảm khiến 

hàng ngàn nông dân trồng tỏi 

khốn khổ, nhiều người lâm 

cảnh nợ nần. Vì thế, nhiều nông 

dân không còn mặn mà với cây 

tỏi, nhiều vụ họ chỉ trồng cầm 

chừng. Theo ông Võ Xuân 

Huyện - Chủ tịch UBND huyện 

Lý Sơn - kể từ khi được Cục Sở 

hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và 

Công nghệ) công nhận thương 

hiệu quốc gia vào năm 2009, tỏi 

Lý Sơn bắt đầu được tiêu thụ 

mạnh trên thị trường, giá mỗi 

năm một tăng. Năm 2010, tỏi Lý 

Sơn bắt đầu “lên ngôi”.  

Nếu như đầu năm 2009, giá tỏi khô chỉ có 20 ngàn 

đồng/kg thì đến đầu năm 2010 đã tăng lên 50 - 60 

ngàn đồng/kg, còn hiện tại là 75 - 85 ngàn đồng/kg 

nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. 

Giá loại tỏi một (củ tỏi chỉ có 1 tép) dù lên đến 

khoảng 350 ngàn đồng/kg cũng khó có thể mua 

được. Ông Huyện nhẩm tính, với giá cả như hiện 

nay, vụ tỏi 2009 - 2010 diện tích gần 300 ha, sản 

lượng gần 2.000 tấn, nông dân Lý Sơn đã thu về 

khoảng 150 tỉ đồng. Đó là chưa kể, sau khi thu 

hoạch tỏi, từ đầu năm đến nay nông dân Lý Sơn còn 

sản xuất thêm 3 vụ hành, thu về gần 30 tỉ đồng.  

Ông Đinh Văn Khanh - một nông dân ở thôn Đông, 

xã An Vĩnh có trên 10 sào đất trồng hành, tỏi cho 

biết, làm 1 vụ tỏi và 3 vụ hành mỗi năm, gia đình ông 

đã thu về trên 300 triệu đồng, trừ các khoản chi phí 

còn lãi trên 200 triệu đồng. “Từ ngày có thương 

hiệu, người dân trồng hành, tỏi có thu nhập khá cao, 

không thua gì các ngành nghề khác nên ai cũng 

phấn khởi”, ông Khanh nói. 

Còn ông Võ Xuân Huyện thì khẳng định: “Giúp nông 

dân quảng bá sản phẩm hành tỏi, nâng cao chất 

lượng, giá trị sau thu hoạch là mục tiêu được chính 

quyền địa phương đặt lên hàng đầu để đặc sản 

hành, tỏi của Lý Sơn không chỉ chiếm lĩnh thị trường 

trong nước mà còn vươn ra xuất khẩu”.  

Thanh Niên online   

 

     



   16
 

ĐIỂM TIN BÁO 

Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cà phê xuất khẩu 
Không thể chậm trễ hơn! 
(VOV) - Đến nay, việc thực hiện tiêu chuẩn 

cà phê Việt Nam trong giao dịch xuất nhập 

khẩu vẫn còn gây tranh cãi. 

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam 

(VICOFA) vừa tổ chức hội thảo “Xây dựng 

và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho 

cà phê nhân xuất khẩu”. Hàng chục năm nay 

đã có quá nhiều cuộc họp, hội thảo với sự 

chủ trì và tham gia của nhiều bộ, ngành liên 

quan. 

“Một mình một chợ” 

Chúng ta đã có đến 10 tiêu chuẩn cà phê 

được các Bộ: NN&PTNT, Công Thương, 

Khoa học - Công nghệ  yêu cầu áp dụng. Hội 

đồng Cà phê quốc tế (ICC) cũng ra nghị 

quyết 407, ngày 1/2/2002, về thực hiện 

Chương trình cải thiện chất lượng cà phê, 

dựa trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam đối với 

cà phê robusta (vì Việt Nam là nước XK cà 

phê nhân robusta lớn nhất thế giới). Gần đây 

nhất, Việt Nam đã chấp nhận tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 10470:2004 và soạn thảo thành 

TCVN 7932:2007, được Bộ KH-CN công bố 

từ năm 2007. Nhưng tất cả những tiêu 

chuẩn đó đều không được thực hiện, thậm 

chí chưa được giới thiệu rộng rãi. 

Trong khi đó, các hợp đồng mua bán cà phê  

 

robusta tại thị trường LIFFE đều xếp hạng cà 

phê dựa trên các thông số chất lượng đo 

bằng phần trăm khối lượng, không phải bằng 

tỉ lệ phần trăm số lỗi. Như vậy, cách xếp 

hạng theo phần trăm số lỗi mà ta đang áp 

dụng không được quốc tế công nhận. Rất 

đông doanh nghiệp Việt Nam không muốn 

áp dụng TCVN 4193:2005; các doanh 

nghiệp nước ngoài mua cà phê của Việt 

Nam cũng không muốn áp dụng tiêu chuẩn 

này, vì không muốn phải trả giá cao hơn. 

 

Sơ chế cà phê ở hộ nông dân là khâu rất 

quan trọng đối với chất lượng cà phê 

Hệ quả là cà phê XK của Việt Nam luôn bị 

phàn nàn về chất lượng xấu, có lúc bị thải 

loại đến 60%, giá bị giảm 100-200 USD/tấn, 

có lúc lên đến 600 USD/tấn tại London. 

Lượng cà phê robusta được cấp chứng 

nhận chất lượng London ngày càng ít, khiến 
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 có lúc cà phê Việt Nam bị tồn kho tại 

London lên đến 400.000 tấn vào cuối năm 

2007, đầu 2008. 

Do việc áp dụng tiêu chuẩn là tự nguyện, 

nên rốt cuộc cho đến nay rất nhiều doanh 

nghiệp vẫn duy trì phân hạng cà phê theo 3 

tiêu chí: thủy phần %, đen vỡ %, tạp chất %. 

Cung cách “một mình một chợ” chẳng giống 

ai đó khiến cà phê nhân XK của Việt Nam 

luôn luôn thăng trầm. 

Tiến tới hướng đi phù hợp tiêu chuẩn 

quốc tế  

Ông Đoàn Triệu Nhạn, chuyên gia cao cấp 

của VICOFA, ủy viên Ban chấp hành ICC, 

cho rằng bất kể như thế nào cũng phải tiêu 

chuẩn hóa cà phê. Mục tiêu là cung cấp cho 

cả người bán và người mua một sự đảm bảo 

về nguồn gốc, đặc tính và chất lượng hàng 

hóa. Việc tiêu chuẩn hóa cũng tạo điều kiện 

cho cơ quan quản lý nhà nước ngăn cấm 

việc XK những lô hàng cà phê có chất lượng 

quá thấp, không phù hợp với tiêu chuẩn và 

làm tổn hại đến tiếng tăm của nước sản 

xuất. Bởi thế, chúng ta không thể chậm trễ 

hơn nữa, mà cần phải thực hiện các nghị 

quyết 407 và 420 của Hội đồng Cà phê thế 

giới (ICC). Không có lý gì ICC công nhận các 

bản tiêu chuẩn TCVN 4193:2001 và TCVN 

4193:2005 để phân loại cà phê robusta do 

chính chúng ta đưa ra, nhưng các doanh 

nghiệp của chúng ta lại không áp dụng! 

Muốn vậy, dứt khoát phải giám sát và phân  

loại cà phê, để cà phê bán ra không có quá 

mức những hạt bị lỗi hoặc tạp chất, và cà 

phê uống phải là "cốc sạch" (clean cup). 

Tiếp theo, cần xây dựng chương trình chất 

lượng cà phê (Coffee Quality Program: 

CQP) và yêu cầu các doanh nghiệp XK cà 

phê phải được đóng dấu chất lượng, như 

Brasil và nhiều nước đã làm. 

Cũng theo thống kê của VICOFA, hàng năm 

cà phê của Việt Nam đáp ứng 1,2 triệu tấn 

cho các nhà máy chế biến, nhưng trên thực 

tế chỉ có 40% được đưa vào nhà máy, còn 

lại 60% là XK theo tiêu chuẩn thông thường. 

Hệ quả kép nảy sinh: giá trị hàng hóa XK 

thấp và nhà máy chế biến chỉ hoạt động 40% 

công suất (chi phí 600 triệu đồng/tấn công 

suất). 

Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT 

đề nghị đẩy mạnh hướng sản xuất cà phê có 

chứng nhận UTZ, 4C, Global GAP, VietGap. 

Ông cũng hối thúc Cục Thương mại - Chế 

biến nông-lâm sản và nghề muối thực hiện 

các biện pháp chấn chỉnh việc kinh doanh cà 

phê theo chức năng của Hiệp hội, và đề xuất 

đối với cơ quan nhà nước. 

Sớm ban hành qui chuẩn cà phê xuất 
khẩu 

Có một số người cho rằng cà phê Việt Nam 

chất lượng kém, nên thường phải bán giá 

thấp hơn cà phê cùng loại của một số nước 

khác, như Indonesia. Đây là sự hiểu lầm,  
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 hiểu không đúng, cần sửa đổi, vì cà phê 

robusta Việt Nam chất lượng vào loại cao 

trên thế giới, kể cả so với Indonesia. Sở dĩ 

có sự hiểu lầm là do chúng ta còn nhiều 

thiếu sót trong khâu thu hái, sơ chế và phân 

loại. Nguyên nhân chủ yếu là do nông dân 

không có điều kiện xây sân xi măng để phơi 

nên cà phê lẫn sạn, cát; do nông dân thu cả 

cà phê xanh; ủ cà phê trên đất dễ bị hút ẩm 

gây mốc... 

Nếu không có sự liên kết chặt chẽ, thường 

xuyên và liên tục giữa người trồng cà phê 

với doanh nghiệp, cơ quan khuyến nông, với 

chính quyền địa phương, đoàn thể nông 

thôn thì không thể khắc phục suôn sẻ. Tập 

đoàn Nestlé là nhà sản xuất cà phê hàng 

đầu thế giới, thị phần cà phê hòa tan trên thế 

giới của Nestlé khoảng 54%, là bạn hàng lớn 

của Việt Nam, hàng năm sử dụng khoảng 

780.000 tấn cà phê nhân, trong đó cà phê 

Việt Nam chiếm khoảng 230.000 tấn, cà phê 

Việt Nam được sử dụng làm nguyên liệu cho 

24 trong tổng số 27 nhà máy sản xuất cà 

phê của Nestlé, cũng nhiều lần đề nghị 

chúng ta áp dụng ISO 10470:2004. 

Chuyên gia cao cấp Đoàn Triệu Nhạn kiến 

nghị dành 3 tháng (từ tháng 9 đến tháng 

11/2010) để khảo nghiệm chuyển sang ISO 

10470:2004, Bộ NN-PTNT và Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lượng sẽ xem xét trong tháng 

12/2010, sau đó ban hành Qui chuẩn cà phê 

XK. 

Một số doanh nghiệp đầu tư lớn vào chuỗi 

sản phẩm cà phê chế biến và XK kiến nghị: 

Cần có chính sách khuyến khích XK cà phê 

chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Nam 

hoặc tương đương; chỉ cho phép XK tối đa 

10% sản lượng cà phê chất lượng thấp; có 

chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp 

có nhà máy chế biến XK trực tiếp. Nếu làm 

tốt công tác quản lý về mọi mặt, cà phê Việt 

Nam sẽ tăng cả về sản lượng và chất lượng, 

không cần mở rộng diện tích, trừ tái canh 

cây cà phê. 

 

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng khẳng định, sơ chế 

cà phê ở hộ nông dân là khâu rất quan 

trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Vì 

vậy ông đề nghị các địa phương quan tâm 

vận dụng các chính sách đã có để hỗ trợ 

nông dân xây sân phơi, đặt máy sấy ở các 

cụm sản xuất. 

Trần Lê (Báo TNVN) 
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