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Bắc Bộ chịu ảnh hưởng 

không khí lạnh từ giữa tuần 

Theo Trung t m D  báo Khí tư ng Thủ  văn 

Trung ư ng, các tỉnh mi n Bắc hai ngà   ầu 

tiếp tục chịu s  chi phối của lưỡi áp cao cận 

nhiệt  ới su   ếu chậm. 

Sau  ó rãnh áp th p qua Bắc Bộ có khả 

năng  ư c thiết lập và bị nén bởi không khí 

lạnh từ phía bắc. 

Trong ba ngà   ầu tuần, Bắc Bộ ngà  nắng, 

với n n nhiệt tư ng  ối cao, sáng sớm có 

sư ng mù vài n i, gió nhẹ. Tu  nhi n từ 

giữa  ến cuối tuần, không khí sẽ dịu mát 

nhờ mưa rào và dông rải rác. Trưa và chi u 

trời nắng. 

Các tỉnh mi n Nam chịu ảnh hưởng của rìa 

phía nam hệ thống thời tiết ph n tích tr n với 

 ới gió t   nam có cường  ộ trung bình. 

Ngà  20/9, các tỉnh phía T   và Đông Bắc 

Bộ ngà  nắng, một số tỉnh T   Ngu  n và 

Nam Bộ chi u,   m có mưa rào và dông vài 

n i. 

Phía T   Bắc Bộ, m   tha   ổi, ngà  nắng, 

  m không mưa, sáng sớm có sư ng mù và 

sư ng mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt  ộ 

th p nh t từ 21-24  ộ C, cao nh t từ 32-35 

 ộ C. 

Phía Đông Bắc Bộ, m   tha   ổi, ngà  nắng, 

  m không mưa, sáng sớm có sư ng mù và 

sư ng mù nhẹ rải rác. Gió T   c p 2-3.  

Nhiệt  ộ th p nh t từ 24-27  ộ C, cao nh t 

từ 32-35  ộ C. 

 

Hà Nội, m   tha   ổi, ngà  nắng,   m không 

mưa, sáng sớm có sư ng mù nhẹ. Gió T   

c p 2-3. Nhiệt  ộ th p nh t từ 25-28  ộ C, 

cao nh t từ 32-35  ộ C. 

Các tỉnh Thanh Hóa  ến Thừa Thi n Huế, 

m   tha   ổi, ngà  nắng, chi u tối và   m 

có mưa rào và dông vài n i. Gió nhẹ. Nhiệt 

 ộ th p nh t từ 24-27  ộ C, cao nh t từ 32-

35  ộ C. 

Đà Nẵng  ến Bình Thuận, m   tha   ổi, 

ngà  nắng, chi u tối và   m có mưa rào và 

dông vài n i. Gió T   Nam c p 2-3. Nhiệt  ộ 

th p nh t từ 24-27  ộ C, cao nh t từ 31-34 

 ộ C. 

T   Ngu  n nhi u m  , chi u tối có mưa rào 

và dông rải rác,   m có mưa rào vài n i. Gió 

T   Nam c p 2-3. Nhiệt  ộ th p nh t từ 20-

23  ộ C, cao nh t từ 28-31  ộ C.Nam Bộ 

nhi u m  , chi u tối có mưa rào và dông rải 

rác,   m có mưa rào vài n i. Gió T   Nam 

c p 3. Nhiệt  ộ th p nh t từ 23-26  ộ C, cao 

nh t từ 30-33  ộ C./. 

Theo Ngu  n Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+) 
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    dựng kho dự trữ lư ng thực  ư c 
miễn tiền thuê  ất 
Nhằm khu ến khích các doanh nghiệp  ầu tư x   d ng 

các kho d  trữ lư ng th c, th c phẩm, mới    , Thủ 

tướng Chính phủ  ã ban hành Qu ết  ịnh số 57/2010/QĐ-

TTg v  mi n ti n thu    t  ối với các d  án x   d ng kho 

d  trữ 4 triệu t n lúa, ngô; tạm trữ cà ph ; kho lạnh bảo 

quản thủ  sản, rau quả theo qu  hoạch  ư c c  quan nhà 

nước có thẩm qu  n ph  du ệt. 

 
Xây kho dự trữ lúa, ngô, doanh nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất trong 

5 năm 
  

  

Theo  ó, các d  án x   d ng kể tr n sẽ  ư c mi n ti n 

thu    t trong vòng 5 năm, kể từ khi d  án bắt  ầu  i vào 

hoạt  ộng.Trường h p doanh nghiệp không còn nhu cầu 

sử dụng   t, hoặc sử dụng không  úng mục  ích x   d ng 

kho d  trữ 4 triệu t n lúa, ngô; tạm trữ cà ph ; kho lạnh 

bảo quản thủ  sản, rau quả theo qu  hoạch  ư c c  quan 

có thẩm qu  n ph  du ệt thì Nhà nước th c hiện thu hồi 

  t và xử lý tài sản  ã  ầu tư tr n   t theo qu   ịnh của 

Luật Đ t  ai.Qu ết  ịnh có hiệu l c thi hành kể từ ngà  

10/11/2010. 

Chinhphu.vn  

    dựng khu công - 
nông nghiệp  ầu tiên 
ở VN 
(NLĐ)- Ngày 19-9 tại xã Xu n 

Thành, hu ện Xu n Lộc, tỉnh 

Đồng Nai, Phó Thủ tướng 

Hoàng Trung Hải  ã phát lệnh 

khởi công x   d ng công trình 

Khu Li n h p công - nông 

nghiệp Dofico. 

Khu Li n h p công - nông 

nghiệp Dofico do Tổng Công 

t  Công nghiệp Th c phẩm 

Đồng Nai (Dofico) làm chủ  ầu 

tư, x   d ng tr n diện tích 

2.186 ha, bao gồm 5 ph n khu 

chức năng.  

Phát biểu tại buổi l , Phó Thủ 

tướng Hoàng Trung Hải nh n 

mạnh     là d  án công - 

nông nghiệp  ầu ti n trong cả 

nước  ư c x   d ng hiện  ại 

theo hướng sản xu t hàng 

hóa, x   d ng chuỗi sản xu t 

khép kín theo những qu  

chuẩn của thế giới, góp phần 

n ng cao ch t lư ng và giá trị 

sản phẩm, một trong những 

 ầu mối  ể các loại nông sản 

th c phẩm của Đồng Nai và 

các tỉnh trong khu v c tham 

gia thị trường thế giới. 
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Hà Nội: Kiên qu ết  óng cửa các lò mổ thủ công trong nội 

thành trước Đại lễ  

Đó là khẳng  ịnh của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

Ngu ễn Hu  Tưởng khi dẫn  ầu  oàn công tác liên ngành 

thành phố  i kiểm tra một số c  sở giết mổ gia súc gia cầm 

rạng sáng qua (18/9), phát hiện hàng loạt những sai phạm: 

không có giấ  phép hành nghề, vi phạm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, vận chu ển l n không  úng qu  cách… 

CôngThư ng - Đoàn công tác li n ngành của thành phố Hà 

Nội gồm Quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Chi cục thú  , 

Cảnh sát giao thông, cán bộ   tế  ã tiến hành kiểm tra  ột xu t 

các lò mổ l n tr n  ịa bàn thành phố. 

 

Đ   là bước ra qu n  ầu ti n của kế hoạch tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát hoạt  ộng giết mổ, vận chu ển gia súc gia cầm 

sau mổ tr n  ịa bàn, nhằm tạo môi trường văn minh hiện  ại, 

nga  trước dịp Thủ  ô mừng  ón Đại l  1000 năm Thăng Long 

- Hà Nội. 

Giết mổ thủ công mất vệ sinh, g   ô 

nhiễm 

1h30’ sáng qua (18/9), Đoàn kiểm tra 

li n ngành bắt  ầu kiểm tra lò mổ  ầu 

ti n ở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đ   

là c  sở giết mổ thủ công lớn nh t 

thành phố Hà Nội lại nằm trong khu v c 

nội thành, mỗi ngà  mổ khoảng 1.300 

con l n. Nga  từ ngoài cổng lò mổ, mùi 

xú uế từ tiết, lông và ph n l n  ã bốc 

l n  ậm  ặc. Tại lò mổ nà , việc giết 

mổ th c hiện tr c tiếp tr n các sàn b  

tông, không k  l n phản theo qu  

 ịnh, trang thiết bị phần lớn là thủ công, 

thiếu vệ sinh. Đặc biệt, việc vận chu ển 

sản phẩm sau mổ vẫn theo phư ng 

thức cũ- l n  ã mổ xong,  ư c  ể 

trần, ch t 5, 6 conbuộc vào xe má , 

 ưa thẳng v  các ch , không cho 

vào thùng tôn  ã  ư c Thành phố phát 

mi n phí như qu   ịnh. Toàn bộ phế 

thải của lò mổ  ư c  ổ tr c tiếp xuống 

sông Sét không qua xử lý, g   ô nhi m 

cho cả khu v c d n cư xung quanh.  

Đư c biết, c  sở nà   ã nhi u lần bị 

phạt v  vi phạm vệ sinh an toàn th c 

phẩm, g   ô nhi m môi trường. Đặc 

biệt, gần    , khi người d n  ã chu ển 

v  ở tại khu nhà tái  ịnh cư của Thành  
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Thùng tôn  ể vận chu ển gia súc  ư c Thành phố phát mi n phí 

nhưng các c  sở giết mổ thủ công không sử dụng.  

phố ở gần  ó,  ã không thể chịu nổi mùi xú uế bốc ra từ lò mổ 

và li n tiếp gửi   n thư l n các c p chính qu  n. 

Đến c  sở giết mổ của bà Dư ng Thị T m, ở Đại Mỗ, Từ Li m, 

 oàn kiểm tra phát hiện c  sở nà  hoạt  ộng không có gi   phép 

giết mổ. Đáng chú ý, hu ện Từ Li m có 13 c  sở giết mổ thì có 

 ến 6 c  sở hoạt  ộng không gi   phép, làm tr n   t nông 

nghiệp. Đoàn kiểm tra  ã lập bi n bản   u cầu c  sở nà  dừng 

hoạt  ộng. 

Tại c  sở giết mổ Đại Hồng, khu v c Phùng Khoang, tu  có khá 

h n lò mổ Thịnh Liệt nhưng nhìn chung vẫn chưa bảo  ảm các 

ti u chuẩn v  vệ sinh an toàn th c phẩm. Khi th   l c lư ng 

kiểm tra  ến, chủ c  sở vội vã cho nh n vi n  i rửa thùng tôn do  

Thành phố phát  ể   ng sản phẩm gia 

súc, gia cầm vận chu ển. 

C  sở giết mổ của Công t  TNHH 

Công nghệ th c phẩm Vinh Anh (Từ 

Liêm) là  iểm cuối cùng l c lư ng li n 

ngành của thành phố tiến hành kiểm 

tra. Đ   cũng là c  sở du  nh t  ạt ti u 

chuẩn với qu  trình giết mổ khép kín, 

khá  ồng bộ và có trang thiết bị bảo 

 ảm VSATTP, sạch sẽ. L n  ư c giết 

mổ  úng qu  trình, sau  ó  ư c  ưa 

l n các xe lạnh chu  n dụng, bảo  ảm 

chống nhi m khuẩn, giữ  ư c  ộ tư i 

ngon cũng như không bị ảnh hưởng 

bởi môi trường  ể  ưa tới n i nhận. 

Sẽ  óng cửa các lò mổ thủ công 

trong nội thành và lò mổ không phép 

trước Đại lễ 

Lý do mà các chủ lò mổ thủ công không 

áp dụng việc vận chu ển gia súc gia 

cầm theo  úng qu   ịnh của Thành phố 

là “thịt vào thùng tôn kín sẽ bị h p h i 

ảnh hưởng  ến ch t lư ng” là hoàn 

toàn không h p lý. Từ th c tế hoạt 

 ộng của mình, chị Phi Anh- chủ c  sở 

Vinh Anh cho rằng, các qu   ịnh v  giết 

mổ, bảo quản, vận chu ển gia súc gia 

cầm do Thành phố ban hành là hoàn 

toàn  úng. Các c  sở giết mổ thủ công 

không sử dụng thùng tôn  ể vận 

chu ển chỉ bởi họ  ã quen làm ăn tù  

tiện, sử dụng thùng tôn sẽ v t vả h n vì  
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phải b  l n vào thùng rồi lại b  ra, tốn th m chút 

thời gian và công sức. 

Trong khi    án x   d ng các  iểm giết mổ tập 

trung, công nghiệp, dần tha  thế các  iểm giết mổ 

nhỏ lẻ  ã  ư c Sở Công Thư ng Hà Nội x   d ng 

từ 5 năm na , thì việc tồn tại các lò giết mổ thủ công 

không  ủ ti u chuẩn vệ sinh an toàn th c phẩm, g   

ô nhi m môi trường giữa khu d n cư là không thể 

ch p nhận  ư c. 

Qua th c tế kiểm tra các lò mổ tr n  ịa bàn, ông 

Ngu  n Hu  Tưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Hà Nội khẳng  ịnh: Thành phố Hà Nội sẽ ki n qu ết 

 óng cửa các lò mổ thủ công trong nội thành và lò 

mổ không phép trước Đại l . Ông Tưởng cho biết, 

hiện na , Thành phố  ã có một số c  sở giết mổ gia 

súc gia cầm tập trung, có hệ thống xử lý nước thải, 

 ảm bảo vệ sinh môi trường nhưng công su t chưa 

khai thác hết, mới chỉ chạ  15  ến 20% công su t. 

Như vậ , khi giải tỏa các  iểm giết mổ thủ công, các 

c  sở giết mổ tập trung của Thành phố hoàn toàn 

có thể  áp ứng  ư c nhu cầu v  thịt l n của nh n 

dân. 

Bà Ngu  n Thị Như Mai- Phó Giám  ốc Sở Công 

Thư ng Hà Nội, Chi cục trưởng chi cục Quản lý thị 

trường, cũng cho biết, Sở Công Thư ng sẽ phối 

h p với các quận, hu ện    xu t với UBND Thành 

phố phư ng án giải tỏa các lò mổ thủ công trong nội 

thành và lò mổ không phép, lộ trình và phư ng thức 

hỗ tr  những người làm ngh  giết mổ, vận chu ển 

gia súc gia cầm, nhằm  ưa hoạt  ộng nà  vào n n 

nếp,  ảm bảo vệ sinh an toàn th c phẩm, bảo vệ 

sức khoẻ cho người ti u dùng.  

Bà Mai cho biết th m, cùng với việc kiểm tra các lò 

mổ giết mổ, l c lư ng chức năng của thành phố Hà 

Nội  ang tập trung kiểm tra, ch n chỉnh việc vận 

chu ển gia súc  ã giết mổ và việc buôn bán th c 

phẩm tại các ch  của thành phố trong 45 ngà  tới. 

Kim Liên 

Vinafood 1 phấn  ấu trở thành tập 

 oàn chế biến, kinh doanh lư ng 

thực hàng  ầu Việt Nam 

Sáng 19-9, tại Hà Nội, Tổng Công t  Lư ng th c 

mi n bắc (Vinafood 1) tổ chức Ðại hội thi  ua   u 

nước lần thứ ba. Từ khi thành lập  ến na  (1995 - 

2010), Tổng Công t   ã bổ sung vốn bằng nguồn l i 

nhuận sau thuế,  ưa tổng số vốn chủ sở hữu l n 

h n 3.900 tỷ  ồng, tăng h n 20 lần. 

 

 Doanh thu năm 2010 ước  ạt h n 19 nghìn tỷ  ồng 

(tăng 2,75 lần so với năm 2006); l i nhuận bình 

qu n giai  oạn 2006 - 2010  ạt 500 tỷ  ồng/năm, 

nộp ng n sách bình qu n 351 tỷ  ồng/năm (tăng 

h n ba lần so với giai  oạn 2001 - 2005). Thu nhập 

bình qu n năm 2009  ạt 4,5 triệu  ồng/người/tháng. 

Vinafood 1 ph n   u x   d ng thành một tập  oàn 

sản xu t, chế biến kinh doanh xu t nhập khẩu 

lư ng th c, th c phẩm hàng  ầu Việt Nam, trong 

 ó, SXKD chế biến, XNK lư ng th c, muối giữ vai 

trò chính. Ngoài ra, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, 

chức năng chủ  ạo tr n thị trường, góp phần bảo 

 ảm an ninh lư ng th c quốc gia, an ninh v  muối 

và kinh doanh có lãi. 
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An toàn vệ sinh thực phẩm : Phải “từ  ồng tới  ũa” 

Ông Gordon Tai - Giám  ốc  ại diện tại VN - Cty 

Agilent Technologies cho biết các cách tiếp cận 

kiểm  ịnh an toàn th c phẩm là khác nhau  ối với 

mỗi quốc gia. Tu  nhi n, tại VN hiện na , việc kiểm 

 ịnh an toàn th c phẩm cần có qu  chuẩn rõ ràng 

h n. 

- Kiểm định thực phẩm đang trở thành một “rào cản” 

khắt khe của các nước NK. Ông có nhận định gì về 

điều này ? 

Toàn cầu hóa, các ti u chuẩn nhập khẩu ngày càng 

ngặt nghèo và nhu cầu của người ti u dùng  ối với 

th c phẩm an toàn  ang tạo ra một bước tiến lớn 

khi mà số lư ng các thành phần cần kiểm  ịnh lại 

tăng l n. VN chính là một quốc gia XK lớn. Vì vậ , 

chúng tôi tin rằng nông d n  ịa phư ng và các DN 

sản xu t th c phẩm sẽ nhận ra vai trò của các ti u 

chuẩn chặt chẽ v  an toàn th c phẩm. Và vì thế 

việc  áp ứng các ti u chuẩn toàn cầu ngặt nghèo 

của kiểm  ịnh th c phẩm theo tôi là cần thiết. 

- Nhưng theo ông thách thức lớn nhất đối với việc 

kiểm định an toàn thực phẩm hiện nay là gì ? 

Một trong những thách thức lớn nh t  ối với các 

phòng thí nghiệm kiểm  ịnh th c phẩm là nhu cầu 

li n tục cập nhật các phư ng pháp và thiết bị  ể 

phát hiện các h p ch t mới khi có v n    nổi l n. 

Đ n cử, năm 2008,  ỉnh  iểm của vụ khủng hoảng 

sữa Trung Quốc, Agilent  ã bắt  ầu cung ứng các 

sản phẩm kiểm tra Melamine chủ  ếu và kỹ năng 

chu  n môn  ể thẩm tra các tổ chức tại Trung 

Quốc. Và vì thế chúng tôi th   rằng việc sữa nhi m 

melamine phần nhi u do những người nông d n. 

Đi u nà  cho th  , không phải chỉ các DN chú trọng 

tới an toàn th c phẩm là  ủ mà nói như VN phải từ 

“ ồng tới  ũa”. 

- Hiện nay, các quốc gia đang áp dụng cách tiếp cận 

nào để giải quyết những thách thức trên ? 

Các cách tiếp cận kiểm  ịnh an toàn th c phẩm là 

khác nhau  ối với mỗi quốc gia, nhưng nhìn chung 

có ba loại phòng thí nghiệm chính tham gia việc 

kiểm  ịnh an toàn th c phẩm – các phòng thí 

nghiệm có h p  ồng  ộc lập, các phòng thí nghiệm 

thư ng mại (li n kết với các nhà sản xu t th c 

phẩm, XK và nhập khẩu), và các phòng thí nghiệm 

của chính phủ. Những phòng thí nghiệm nà  thẩm 

 ịnh hàng loạt h p ch t d a tr n luật v  xu t khẩu 

và nhập khẩu của nước  ó và các qu   ịnh trong 

nước khác. 

- Vậy Agilent sẽ làm gì ở VN? 

Tại VN, chúng tôi vừa cho ra mắt hai hệ thiết bị  o 

lường ph n tích sinh học mới  ể hỗ tr  s  phát triển 

của VN với tư cách là một nước xu t khẩu các sản 

phẩm nông, l m, ngư mang tầm cỡ quốc tế. Hai hệ 

thiết bị mới và tinh vi mà chúng tôi hiện  ang công 

bố tại VN sẽ giúp cho các nhà khoa học và các nhà 

nghi n cứu n ng cao các công nghệ ph n tích sinh 

học mới, tạo  i u kiện cho họ tiếp cận với các thành 

quả khả quan một cách d  dàng và  áp ứng  ư c 

các ti u chuẩn toàn cầu ngặt nghèo. Hai hệ thiết bị 

 ó là Hệ Thống Sắc Ký Lỏng 1200 Series Infinity và 

Hệ Thống Khối Phổ Ba Tứ C c 6400 series. 

- Xin cảm ơn ông !    Ngọc Nhi thực hiện 
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  Phải giải qu ết  ư c c  chế l i ích và chế tài xử phạt 
(VOV) - Nếu không thoát khỏi thói quen sản xu t nhỏ, nông 

nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhi u thua thiệt cả ở thị trường trong và 

ngoài nước. 

Phóng vi n TNVN phỏng v n ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng 

Cục Kinh tế h p tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) v  

v n    li n kết 4 nhà. 

** Nhiều chuyên gia ngành nông nghiệp nhận xét, trong hội nhập 

nếu không có liên kết thì người nông dân chỉ có thể quanh quẩn ở 

ao nhà chứ không thể ra biển lớn. Quan điểm của ông về vấn đề 

này như thế nào? 

Ông Tăng Minh Lộc: Đúng là nông nghiệp hội nhập quốc tế 

giống như một cuộc vư t biển, phải li n kết 4 nhà thì mới qua 

 ư c biển lớn. Trong cuộc vư t biển   , Nhà nước  ư c coi như 

con tàu, nhà khoa học như bánh lái, còn nông d n và doanh 

nghiệp là người lái tàu. Nông nghiệp  ang hội nhập, muốn thắng 

thì mối li n kết càng phải chặt chẽ h n. 

 

** Thực tế, sản xuất của bà con bấp bênh với tình trạng được 

mùa mất giá, được giá mất mùa, phải chăng một phần do bất cập 

trong liên kết 4 nhà? 

Ông Tăng Minh Lộc: Nhi u năm na  

xả  ra tình trạng cứ c   con nào bán 

 ư c giá, nông d n lại  ổ xô vào nuôi 

trồng, khi cung lớn h n cầu, sản phẩm 

rẻ là  i u t t  ếu. Đ   là kết quả của 

lối sản xu t t  phát, không gắn với thị 

trường. Đi u nà  cũng cho th   vai trò 

 i u tiết của Nhà nước còn  ếu. Nhi u 

nước tr n thế giới tr  c p cho nông 

d n giống, ph n bón, thủ  l i phí 

nhưng Việt Nam chưa có tr  c p mà 

mới chỉ bỏ  ư c thuế nông nghiệp. 

Việc hỗ tr  DN thu mua nông sản  ã 

có nhưng còn ít chỉ ở một số lĩnh v c 

như gạo, muối, cà ph . 

** Khi giá nông sản cao hơn giá ký kết, 

nông dân thường phá hợp đồng cung 

ứng cho tư thương, còn khi giá nông 

sản ngoài thị trường thấp hơn giá ký 

kết, DN thu mua lại ép giá, khiến nông 

dân bị thiệt thòi. Điều này khiến DN 

không mặn mà xây dựng vùng nguyên 

liệu và nông dân thì khó mở rộng quy 

mô sản xuất. Ông nghĩ sao về vấn đề 

này? 

Ông Tăng Minh Lộc: Đ   là kết quả 

của thói quen sản xu t nhỏ, không chỉ 

của nông d n mà của cả DN. DN chưa 

thoát khỏi t m lý của "anh buôn hàng 

xén". Tình trạng nà  không sớm  ư c 

khắc phục, nông nghiệp Việt Nam sẽ 

gặp nhi u thua thiệt cả ở thị trường  
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trong và ngoài nước. 

Để khắc phục tình trạng nà , cần tăng cường tư v n pháp lý cho 

nông d n và DN, làm cho cả hai b n hiểu rõ  ư c nghĩa vụ và 

qu  n l i của mình khi ký h p  ồng sản xu t. Trong h p  ồng 

phải có c  chế ràng buộc, khi có vi phạm sẽ bị xử phạt. Hình phạt 

 ủ nặng  ể có sức răn  e, giáo dục và phải xử nghi m. L u na , 

các nhà tư pháp chưa quan t m  ến v n    nà , mặc dù nông 

d n và DN ký kết h p  ồng nhưng cả hai b n mặc sức vi phạm 

mà không bị xử phạt. 

** Theo ông, làm thế nào để thắt chặt mối liên kết 4 nhà? 

 

Ông Tăng Minh Lộc 

Ông Tăng Minh Lộc: Đã có 

r t nhi u cuộc hội thảo bàn 

v  mối li n kết 4 nhà, nhưng 

có hai v n     ến na  vẫn 

chưa giải qu ết  ư c là c  

chế l i ích và chế tài xử 

phạt. Cho n n 4 nhà vẫn 

phận ai n   làm, chưa có s  

gắn bó. Theo tôi,  ể thắt 

chặt mối li n kết 4 nhà, cần 

giải qu ết  ư c một số v n    sau: Thứ nh t, qu  hoạch  ư c 

vùng sản xu t hàng hóa và x   d ng hạ tầng kỹ thuật  ồng bộ từ 

sản xu t  ến chế biến, bảo quản; Thứ hai, xác  ịnh rõ vai trò, 

trách nhiệm của các b n li n kết trong chuỗi sản phẩm; Thứ ba, 

phải có tổ chức trọng tài  ể xử phạt khi cần thiết và Luật D n s  

cần bổ sung chế tài xử phạt những vi phạm h p  ồng trong sản 

xu t; Thứ tư, h p  ồng ký kết n n có s  tư v n, hướng dẫn của 

c  quan tư pháp, làm rõ qu  n l i, trách nhiệm của mỗi b n; Thứ 

năm, thành lập quỹ hỗ tr   ể các b n chia sẻ rủi ro, quỹ nà  trích 

từ nguồn l i nhuận của các b n. 

** Xin cảm ơn ông!./.  Minh Khánh thực hiện (Báo TNVN)  

VASEP phản  ối mức 
thuế Mỹ áp cho cá tra 
Việt Nam 
  

 “Hiệp hội Chế biến và Xu t khẩu Thuỷ 

sản Việt Nam (VASEP) và các doanh 

nghiệp hội vi n khẳng  ịnh rằng,  ằng 

sau qu ết  ịnh nà  là những  ộng c  

chính trị không minh bạch. Nó ra  ời 

do những nỗ l c vận  ộng vụ l i của 

Hiệp hội Chủ trại nuôi cá nheo Mỹ 

(CFA)”. 

Đó là nội dung trong thư ngỏ  ã  ư c 

VASEP gửi tới Văn phòng Chính phủ, 

thể hiện s  b t bình trước mức thuế 

chống bán phá giá s  bộ mà Bộ 

Thư ng mại Mỹ (DOC)  ưa ra trong 

  t xem xét hành chính lần thứ 6 

(POR6),  ối với sản phẩm phi l   ông 

lạnh cá tra của Việt Nam xu t khẩu 

vào Mỹ. 

Ngà  15/9, thông tin v  mức thuế 

chống bán phá giá có thể  ư c áp 

dụng cho sản phẩm cá tra của Việt 

Nam  ã  ư c DOC  ưa ra là từ h n 

100%  ến tr n 120%. Nếu mức thuế 

s  bộ nà   ư c thông qua vào tháng 

3/2011, các doanh nghiệp  ã xu t 

khẩu sản phẩm vào Mỹ trong giai  oạn 

từ 1/8/2008  ến 31/7/2009 sẽ bị tru  

thu thuế. 

Đối với doanh nghiệp tiếp tục xu t 

khẩu vào thị trường nà  sẽ phải nộp 

trước số ti n bằng mức thuế  ã  ư c 

áp dụng cho các lô hàng. Như vậ ,  
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 cộng th m thuế chống bán phá giá (với mức cao 

nh t là 4,22 USD/kg), sản phẩm cá tra của Việt Nam 

khi vào thị trường Mỹ mức giá sẽ l n tới 8 

USD/kg.Tại buổi gặp gỡ với báo chí vào sáng 17/9, 

ông Ngu  n Hữu Dũng, Phó chủ tịch VASEP cho 

biết: vào năm 2003, mức thuế DOC áp dụng  ối với 

sản phẩm cá tra của Việt Nam là từ 38- 64%. Không 

công t  nào có thể d  phòng mức thuế l n tới h n 

120%. Việc làm nà  th c ch t là mang tính "trừng 

phạt"  ối với việc xu t khẩu phil   ông lạnh cá tra 

của Việt Nam. 

VASEP phản  ối mức thuế trong kết quả s  bộ nà  

vì DOC  ột ngột tha   ổi quốc gia tha  thế của Việt 

Nam, từ Bangladesh thành Philippines dẫn  ến mức 

thuế bị  ẩ  l n cao một cách vô lý. 

Cụ thể, trong   t rà soát hành chính lần 6, DOC chỉ 

d a vào nguồn số liệu  ư c thu thập từ 36 bảng trả 

lời tại Philippines  ể tính toán giá cá tra ngu  n liệu 

mà không  ưa ra b t kỳ bằng chứng rõ ràng nào v  

việc ngành cá tra Philippines  ã  ư c cải thiện, phù 

h p h n Bangladesh mà DOC  ã li n tục sử dụng 

làm giá trị tha  thế  ối với cá tra Việt Nam trong 5 

năm qua. 

VASEP khẳng  ịnh việc sử dụng số liệu cá tra tại 

Philippines  ể tính toán bi n  ộ phá giá cho cá tra 

Việt Nam là b t h p lý. Việt Nam là quốc gia có 

ngành công nghiệp sản xu t và xu t khẩu cá tra lớn 

nh t tr n thế giới với khối lư ng tr n 1,2 triệu t n 

ngu  n liệu/năm. Trong khi ngành cá tra của 

Philippines r t nhỏ lẻ và s  khai, qu  trình nuôi, chế 

biến chưa  ồng bộ khiến cho giá thành sản xu t cá 

tra luôn ở mức cao. Quốc gia nà  lại không h  xu t 

khẩu sản phẩm cá tra như Việt Nam sang b t kỳ thị 

trường nào. 

“Ở Việt Nam giá cá tra ngu  n liệu chỉ là 0,8 

USD/kg, còn mức giá tại Philippines là 2,38 USD/kg. 

Đi u nà   ã khiến kết quả xem xét cho rằng các nhà 

xu t khẩu của Việt Nam có mức l i nhuận l n tới 

91,26%”, ông Dũng cung c p th m. 

 

S  thiếu khách quan của DOC khi chọn Philippines 

là quốc gia tha  thế làm giá trị sản xu t  ầu vào  ối 

với cá tra Việt Nam th c ch t là nhằm bảo hộ ngành 

sản xu t cá da tr n nội  ịa,  i ngư c lại tinh thần t  

do thư ng mại và cạnh tranh bình  ẳng trong xu thế 

toàn cầu hóa ngà  càng mở rộng. 

Hành  ộng của DOC không chỉ làm ảnh hưởng  ến 

cuộc sống của hàng triệu nông d n nuôi cá tra tại 

Việt Nam, mà còn tác  ộng ti u c c  ến người ti u 

dùng và hàng vạn người lao  ộng Mỹ  ang làm việc 

trong lĩnh v c li n quan  ến sản phẩm cá tra nhập 

khẩu. 

Do  ó, VASEP   u cầu khi xem xét và  ưa ra qu ết 

 ịnh cuối cùng, DOC phải th c hiện nh t quán trong 

việc sử dụng Bangladesh làm quốc gia tha  thế  ể 

tính giá trị  ầu vào  ối với cá tra Việt Nam như 

trước    . 

 Theo VNEconomy 
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Phát triển nông nghiệp bền vững: 

Tính tất  ếu khách quan của tập trung ruộng  ất 

(VOV) - Không ri ng gì gạo, các nông sản khác của Việt Nam 

cũng gặp phải những v n    v  tính  ồng   u của ch t 

lư ng  ể có một thư ng hiệu b n vững. 

 

Năm 2010, ngành nông nghiệp  ưa ra mục ti u tiếp tục phát 

triển ổn  ịnh, b n vững sản xu t nông nghiệp, tạo  ư c s  

chu ển biến mạnh mẽ v  năng su t, ch t lư ng, an toàn th c 

phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, góp phần tích c c 

vào ổn  ịnh và tăng trưởng kinh tế vĩ mô, bảo  ảm an sinh xã 

hội cho khu v c nông thôn và nông d n. Thế nhưng, th c tế 

sản xu t nông nghiệp lại  ang phát sinh nhi u v n    cần 

phải tìm hướng khắc phục, giải qu ết. 

Nông sản quý mà chỉ xuất khẩu được một lần! 

Uống rư u Sake là một trong những nét  ặc trưng của văn 

hóa Nhật Bản. Một công t  nổi tiếng sản xu t loại rư u nà  ở 

Nhật, qua kết quả khảo nghiệm một giống nếp lai Việt Nam, 

 ã  ặt mua một lư ng  áng kể với giá cao h n r t nhi u giá 

gạo dùng làm lư ng th c. Rõ ràng là trong thư ng vụ nà , 

doanh nh n Việt Nam và nông d n   u có l i. Thế nhưng,  

 áng tiếc, mặc dù cán bộ kỹ thuật  ã 

hướng dẫn chu  áo qu  trình th m canh 

cho nông d n, ch t lư ng gạo vẫn không 

 ồng   u n n chỉ xu t  ư c vài chục t n. 

Một công t  khác xu t khẩu cà rốt sang 

Nhật nhưng có thể do nông d n bón quá ít 

ph n kali hoặc mua phải loại ph n kali giả 

n n tr n  ường chu  n chở  ã thối hết 

60%. 

Hai mư i năm trước, cũng từ Nhật Bản, 

Tập  oàn Dầu vừng Kado a và Công t  

Mitsui  ã mang sang khảo nghiệm nhi u 

giống vừng một vỏ tỷ lệ dầu cao,  ã kết 

luận v  tính ưu việt của giống V6 với năng 

su t cao bình qu n 1,5 t n/ha, (cá biệt có 

hộ nông d n  ạt 1,5 tạ hạt tr n 1 sào 

Trung bộ). Diện tích V6 có năm  ã l n tới 

5.000ha nhưng cũng do không  ồng   u 

v  ch t lư ng hạt khi thu hoạch,  iển hình 

là tỷ lệ dầu ch nh lệch khá lớn giữa các hộ 

trồng và lẫn với giống vừng tru  n thống 

hai vỏ n n cũng chỉ dừng lại ở một lần xu t 

khẩu du  nh t với khối lư ng vài trăm t n. 

Trong khi  ó, hàng năm, nước Nhật cần 

tới vài chục vạn t n  ể ăn và  ể  i u chế 

các dư c phẩm. 

Nhìn rộng ra với các nông sản khác cũng 

gặp phải những v n    tư ng t  v  tính 

 ồng   u của ch t lư ng  ể có một 

thư ng hiệu b n vững. 
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 Chính vì vậ , v n     ặt ra là tập trung   t  ai phải 

chăng  ã trở thành  ếu tố  ầu ti n cần phải xem xét 

 ể tạo lập một n n nông nghiệp phát triển b n vững. 

Đặc biệt, khi  ời sống của nông d n tu   ã  ư c cải 

thiện nhưng vẫn còn th p so với các thành phần xã 

hội khác; khi các nước tr n thế giới   u  ánh giá 

nông nghiệp Việt Nam có những bước tiến thần kỳ 

r t  áng học tập; những  óng góp không nhỏ của 

 ội ngũ cán bộ nông nghiệp khi  ã có các Nghị 

qu ết của Đảng v  nông nghiệp, nông d n và nông 

thôn. 

Phải tập trung ruộng đất 

Chủ trư ng “khoán sản phẩm trong nông nghiệp”, 

theo cách gọi d n dã là “khoán 10”, một phần tư thế 

kỷ qua  ã trở thành  ộng l c tạo n n một bước  ột 

phá trong sản xu t nông nghiệp. Lao  ộng tập thể 

có vị trí c c kỳ quan trọng trong khắc phục thi n tai 

nhưng phư ng thức sản xu t tập thể theo kiểu... 

“mặt trời l n quá ngọn tre mới ra  ồng sắp hàng lao 

 ộng” thì rõ ràng hiệu quả không cao nếu không nói 

là quá th p vì không phù h p với qu  luật tăng năng 

su t lao  ộng khi  ư c ph n công h p lý và cũng 

chẳng phù h p lòng người khi hưởng thụ thành quả 

của lao  ộng như nhau trong lúc lại r t khác nhau 

v  cường  ộ lẫn ch t lư ng lao  ộng của từng cá 

thể. 

Không h  cường  iệu khi nói, nếu không có “khoán 

10” thì ma  lắm chúng ta chỉ có thể t  túc  ư c 

lư ng th c nói gì  ến dư thừa  ể xu t khẩu. Rõ 

ràng là khi th c s   ư c làm chủ tr n mảnh   t của 

mình, người nông d n  ã  i theo con  ường du  

nh t  úng là th m canh tr n c  sở phát hu   ộ phì  

nhi u th c tế của một mảnh   t cụ thể  ể thu  ư c 

năng su t cao tính bằng giá trị chứ không còn c u 

nệ v  những con số t n, tạ. 

Thế nhưng, khi  ã vào WTO thì thuộc tính hàng hóa 

của nông sản làm ra phải mang một ch t mới, phải 

có những  i u kiện cần và  ủ  ể cạnh tranh, không 

những tr n thị trường quốc tế mà còn nga  cả tr n 

“s n nhà”. Theo thiển ý của chúng tôi, cần  ặt v n 

   tập trung ruộng   t nga  từ b   giờ d a tr n 

m    ếu tố chủ  ếu sau: 

Một là, nông sản lưu thông tr n thị trường phải là 

nông sản chiến lư c, r t nhi u nước cần nhưng 

không sản xu t  ư c do khí hậu, thời tiết không phù 

h p hoặc sản xu t  ư c với giá thành cao h n 

chúng ta. Loại nông sản chiến lư c    có thể chung 

cho cả nước, có thể  ặc trưng cho từng vùng sinh 

thái. 

Hai là, nông sản    phải có ch t lư ng cao v  giá trị 

dinh dưỡng, không chứa  ộc tố như kim loại nặng 

và tàn dư thuốc bảo vệ th c vật. Phải thừa nhận 

ch t lư ng nông sản hiện na  ở nước ta còn kém 

nhi u nước,  ặc biệt là các nước phát triển... 

Ba là, ti m năng kinh tế của từng hộ nông d n nước 

ta hiện na  còn quá th p, không  ủ  i u kiện  ể  ầu 

tư vào th m canh  úng với những biện pháp kỹ 

thuật tối ưu nhằm n ng cao năng su t và ch t 

lư ng n n thu nhập của người nông d n tăng 

trưởng còn r t chậm. H n thế, khi canh tác tr n 

những diện tích nhỏ, manh mún khó có  i u kiện  ể 

 ồng nh t  ộ phì nhi u th c tế,  ồng nh t v  hiệu 

l c ph n bón, ch t lư ng giống ban  ầu cũng như  
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 thời vụ gieo trồng và gặt hái. 

Bốn là, khác với công nghiệp, sản xu t nông nghiệp 

có không gian rộng h n, l c lư ng lao  ộng nhi u 

h n, ảnh hưởng của khí hậu thời tiết lớn h n trong 

lúc hiểu biết v  kỹ thuật của nông d n lại không 

 ồng   u n n l i nhuận thu  ư c cũng r t khác 

nhau. 

Năm là, khi  ã có chủ trư ng  úng và biện pháp kỹ 

thuật tối ưu vẫn r t cần s  chỉ  ạo cụ thể, sát sao, 

 i u chưa thật phổ biến trong hoạt  ộng th c ti n. 

Sáu là, mức  ộ tiếp nhận thông tin v  khoa học và 

thị trường chưa thật phổ biến kịp thời và rộng rãi 

trong nông d n  ã hạn chế  áng kể khả năng cạnh 

tranh tr n thị trường quốc tế cũng như trong nước. 

Tha  cho phần kết luận v  tính t t  ếu khách quan 

phải tập trung ruộng   t xem như một chủ trư ng 

phù h p với qu  luật và lòng người, xin dẫn một 

thông tin  ăng tr n trang nh t báo Tuổi Trẻ TP. Hồ 

Chí Minh số ra ngà  25/3/2010. Trong bài “Giật 

mình với Qatar” tờ báo có  ưa một thông tin v     

xu t của Qatar muốn  ầu tư vào lĩnh v c sản xu t 

lúa ở Trà Vinh với diện tích 25.000ha! T t nhi n còn 

phải bàn bạc thận trọng từ mục ti u, loại hình li n 

doanh, ph n phối l i nhuận cũng như bảo  ảm an 

ninh lư ng th c tr n  ịa bàn và hàng loạt v n     

theo qu   ịnh của pháp luật, phù h p với  ường lối 

quốc tế và chính sách ngoại giao  úng  ắn của 

Đảng và Nhà nước ta. Nhưng rõ ràng,     là một 

thông tin r t  áng su  ngẫm./. 

GS-TS. Ngu ễn V  (Báo TNVN) 

Để hàng mỹ nghệ chiếm lĩnh 

thị trường Nhật Bản 

(VOV) - Cùng với những chính sách khu ến khích 

phù h p, các doanh nghiệp biết  oàn kết, tận dụng 

thế mạnh của mình, chắc chắn sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ của Việt Nam d  dàng chiếm lĩnh  ư c thị 

trường khó tính nà  

Hàng Việt Nam có nhiều lợi thế 

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là mặt hàng tru  n 

thống l u  ời của Việt Nam và  ư c xu t khẩu khá 

sớm, nh t là sang thị trường Nhật Bản. Và th c tế 

các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam d  

dàng chiếm lĩnh  ư c thị trường khó tính nà . 

Người ti u dùng Nhật Bản r t thích các sản phẩm 

thủ công mỹ nghệ của Việt Nam như: sản phẩm 

thêu, sản phẩm  ư c làm từ sừng tr u, vỏ sò, ha  

từ  á… 

Đầu năm 2010, Việt Nam  ã xu t khẩu sang Nhật 

Bản tr n 12 triệu USD các sản phẩm làm từ m  , 

tre, cói thảm, tăng tr n 20% so với cùng kỳ năm 

2009. Trong  ó phải kể  ến mặt hàng túi xách th u 

ta   ang  ư c người ti u dùng Nhật Bản r t ưa 

chuộng. 

Nhật Bản cũng là thị trường nhập khẩu chính sản 

phẩm gốm sứ của Việt Nam với kim ngạch xu t 

khẩu  ạt gần 15 triệu USD, chiếm tr n 12% kim 

ngạch xu t khẩu sản phẩm nà  so với các thị 

trường như: Pháp, Đức, Đài Loan (Trung Quốc)… 
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Cần thay đổi tư duy trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

xuất khẩu (Ảnh: KT) 

Đánh giá v  ti m năng xu t khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị 

trường Nhật Bản, bà Phạm Minh Hoa - Giám  ốc Công t  Việt 

Tường, chu  n xu t khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây, 

tre  an cho biết, Nhật Bản vốn là thị trường khó tính. Tu  nhi n, 

nếu  ã làm việc  ư c với thị trường nà  thì có c  hội h p tác l u 

dài, vì khách hàng Nhật Bản r t chung thuỷ. Những công t   áp 

ứng  ư c   u cầu của  ối tác Nhật Bản thì không những sản 

phẩm  ó sẽ  ư c ti u thụ tốt mà còn  ư c các công t  Nhật Bản 

giới thiệu một cách rộng rãi. 

Bà Setsuko Okura, chu  n gia hàng  ầu của Nhật Bản trong lĩnh 

v c hàng và quà tặng  ánh giá, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt 

Nam r t  a dạng và phong phú,  ư c người ti u dùng Nhật Bản 

ưa chuộng. Sở dĩ hàng Việt Nam luôn có ưu thế tại   t nước "mặt 

trời mọc" vì giữa hai nước có những  iểm tư ng  ồng v  văn hoá 

và  ịa lý. B n cạnh  ó, người Nhật Bản r t   u quý người Việt và 

hàng Việt. 

Ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thư ng mại, Bộ 

Công thư ng cho biết, việc thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ  

xu t khẩu sang thị trường Nhật Bản 

tư ng  ối  ặc thù. Người Nhật có 

khả năng mua  ư c những sản 

phẩm cao c p,  ắt ti n. Chính vì thị 

hiếu người ti u dùng Nhật Bản khá 

cao. Vì vậ , các doanh nghiệp Nhật 

Bản thường bắt  ầu bằng những h p 

 ồng nhỏ  ể thăm dò sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ của Việt Nam. B n 

cạnh  ó, “sản phẩm xanh” cũng  ư c 

người ti u dùng Nhật Bản r t quan 

t m,  ó là những sản phẩm có nguồn 

gốc xu t xứ, không ảnh hưởng tới 

sức khỏe con người và bảo vệ môi 

trường. 

Cần thay đổi tư duy sản xuất 

Dù có nhi u l i thế, tu  nhi n mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn 

ti u thụ khá dè dặt tại thị trường nà . 

Theo bà Okura nguyên nhân là 

do nhi u sản phẩm chưa thích h p 

người ti u dùng Nhật Bản. Người 

Nhật thích những sản phẩm nhỏ, 

nhẹ, gọn gàng phù h p với không 

gian sống của họ. 

Bởi vậ , bà Setsuko Okura cho rằng, 

các nhà sản xu t và kinh doanh hàng 

thủ công mỹ nghệ của Việt Nam cần 

chú trọng tìm hiểu kỹ h n v   ặc 

 iểm của thị trường Nhật Bản từ kích  
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 thước, kiểu dáng phù h p với khí hậu,  ặc trưng 

văn hoá, tập quán sinh hoạt,  ộ tuổi, mức thu nhập 

của các  ối tư ng d n cư,   u cầu thời trang, kết 

h p với những ý tưởng  ộc  áo, sáng tạo… 

Bà Setsuko Okura khu  n rằng, trước kia Việt Nam 

xu t khẩu sang Nhật Bản chủ  ếu là làm theo   n 

 ặt hàng theo   u cầu. N n giờ    , nhà sản xu t 

Việt Nam n n chủ  ộng trong việc tìm hiểu thị hiếu 

người ti u dùng  ể sáng tạo n n những sản phẩm 

phù h p. Có như vậ , mặt hàng xu t khẩu thủ công 

mỹ nghệ Việt Nam mới có thể cạnh tranh  ư c với 

các  ối thủ khác. 

Việt Nam có nhi u thế mạnh  ể sản xu t các mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ như: nguồn ngu  n liệu  ồi 

dào, ta  ngh  nh n công khéo léo, các doanh 

nghiệp năng  ộng... Tu  nhi n, các làng ngh  của 

Việt Nam vẫn mang nặng phư ng thức sản xu t 

nhỏ lẻ ảnh hưởng lớn  ến s   ồng   u v  ch t 

lư ng sản phẩm. Vì vậ , gắn kết doanh nghiệp với 

làng ngh  là  i u cần thiết, nhằm giúp những doanh 

nghiệp nhỏ, người sản xu t thủ công mỹ nghệ có s  

tha   ổi v  tư du  trong thiết kế mẫu mã sản phẩm, 

s  chu  n nghiệp trong sản xu t, nh t là phải có s  

li n kết giữa các doanh nghiệp thuộc những lĩnh 

v c sản xu t khác nhau. 

Bà Vũ Cẩm Tú, Giám  ốc Công t  Ando, xóm 3 Bát 

Tràng, Gia Lâm, Hà Nội thuộc lĩnh v c gốm sứ nói: 

“Nếu các doanh nghiệp biết  oàn kết, bắt ta  nhau 

vì mỗi người có một thế mạnh. Không có một doanh 

nghiệp nào có thể làm t t cả mọi việc ví dụ như là 

mặt hàng gốm sứ kết h p với m   tre hoặc những 

mặt hàng làm bằng sắt… chúng ta có thể cùng nhau  

tạo n n những sản phẩm  ộc  áo. Chia việc ra như 

thế thì với những   n hàng lớn chúng ta có thể  áp 

ứng  ư c”. 

 

Với những thế mạnh như vậ  cùng chính sách 

khu ến khích phù h p sẽ giúp doanh nghiệp ngành 

thủ công mỹ nghệ có  i u kiện  ầu tư phát triển, 

tăng cường khả năng sản xu t, tạo ra các sản phẩm 

có mẫu mã ri ng, kiểu dáng  ẹp, ch t lư ng phù 

h p, hữu ích hướng tới  ối tư ng sử dụng. Có như 

vậ , chúng ta mới có khả năng th c hiện tốt các 

  n hàng lớn và mục ti u  ạt kim ngạch xu t khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật khoảng 150 triệu 

USD trong năm na  hoàn toàn có thể th c hiện 

 ư c./. 

Thu Hằng - VOV 
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Tôm nguyên liệu thiếu triền miên 
Năm 2009, chính con tôm đã cứu cho ngành thủy sản “một bàn 

thua” trông thấy với sự tăng trưởng khi kim ngạch xuất khẩu toàn 

ngành thuỷ sản trên đà sụt giảm. 

Thế nhưng từ  ầu năm  ến na , ở  ồng bằng sông Cửu Long tình 

trạng “ ói” tôm ngu  n liệu lại di n ra tri n mi n, khiến cho các nhà 

má  chỉ làm việc khoảng 50-60% công su t. 

Hiện na ,  ồng bằng sông Cửu Long  ang vào mùa thu hoạch tôm 

nuôi công nghiệp chính vụ nhưng giá tôm cao ng t, tôm sú loại 30 

con/kg giá 180.000  ồng/kg, nếu giảm 1 con (29 con/kg) thì tăng l n 

từ 2.000-3.000 ồng/kg. Nếu tăng 1 con (31 con/kg) thì giá mua 

giảm từ 2.000-3.000 ồng/kg. 

Thời  iểm nà  năm ngoái, loại tôm sú 30 con/kg có giá 

120.000 ồng/kg, thì na   ã tăng l n 50%,     là mức giá cao kỷ lục 

từ trước tới na . Giá tôm cao là vậ , nhưng nhi u nhà má  chế biến 

ở  ồng bằng sông Cửu Long vẫn “ ói” tôm ngu  n liệu, do nguồn 

cung r t hạn chế. Chu ện nhà má  phải “ăn  ong” tôm ngu  n liệu 

không phải mới di n ra, mà  ã có từ nhi u năm qua nhưng vẫn 

chưa có lời giải. 

Theo Bộ Công Thư ng, xu t khẩu thuỷ sản tháng 8 ước  ạt 460 

triệu USD,  ưa giá trị xu t khẩu 8 tháng  ầu năm 2010 l n 2,9 tỷ 

USD. Trong  ó, Xu t khẩu tôm tăng trưởng cả v  khối lư ng và giá 

trị, 7 tháng  ạt 110,3 ngàn t n (tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 

2009) với giá trị 929,2 triệu USD (tăng 20%).  

Nhật Bản vẫn là thị trường ti u thụ tôm hàng  ầu của Việt Nam, với 

khối lư ng xu t khẩu là 32,4 ngàn t n. Trong số các mặt hàng thủ  

sản, tôm ( ông lạnh và chế biến)  ang giữ vị trí  ứng  ầu khi  ạt 

giá trị gần 929,2 triệu USD (chiếm 35,45% giá trị xu t khẩu của toàn 

ngành), tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá thành nuôi và sản 

lư ng tôm sú trong nước là nh n tố sẽ tác  ộng tr c tiếp l n kế 

hoạch xu t khẩu chứ không phải thị trường. 

Xu t khẩu tôm sú có thể  ạt 1,4 tỷ USD trong năm 2010, do khan 

hiếm nguồn cung và những tha   ổi cách ti u dùng từ các thị 

trường. Tôm Việt Nam sẽ là l a chọn của các nhà nhập khẩu Nhật  

 

Bản trong năm 2010, trong khi Hàn 

Quốc sẽ là thị trường quan trọng. 

Ngoài ra, xu t khẩu tôm ch n trắng 

d  báo tăng g p  ôi với 500 triệu 

USD. 

Đầu năm na , các doanh nghiệp chế 

biến và xu t khẩu tôm  ông lạnh 

luôn lo lắng vì thiếu nguồn ngu  n 

liệu tôm, hầu hết các nhà má  chế 

biến trong khu v c chỉ hoạt  ộng 

cầm chừng. Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cho biết, trong năm 

na   ồng bằng sông Cửu Long sẽ 

 ưa 550.600 ha  mặt nước vào nuôi 

tôm sú, chiếm gần 70% diện tích 

nuôi toàn vùng; giảm gần 16.000 ha 

so với năm 2009. 

Để  ạt sản lư ng 386.000 t n như 

kế hoạch    ra, Bộ  ã chỉ  ạo các 

tỉnh cần  a dạng hóa hình thức nuôi 

như th m canh, bán th m canh, 

quảng canh cải tiến; khu ến khích 

các c  sở cải tiến kỹ thuật nuôi theo 

hướng b n vững và áp dụng các 

công nghệ nuôi ti n tiến, th n thiện 

với môi trường, n ng cao ch t lư ng 

sản phẩm, quản lý vùng nuôi an toàn  
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nhằm tạo sản phẩm  áp ứng  ư c với   u cầu 

ngà  càng cao của thị trường quốc tế. 

Hiệp hội Chế biến và Xu t khẩu Thuỷ sản Việt Nam 

(VASEP) cho ha , các nhà má  chế biến thuỷ sản 

xu t khẩu có thể tiếp tục r i vào tình trạng thiếu 

nguồn ngu  n liệu từ      ến hết năm 2010, nh t là 

 ối với tôm sú. 

Theo các nhà ph n tích, có 3 ngu  n nh n khiến 

khu v c  ồng bằng sông Cửu Long luôn khát tôm 

ngu  n liệu. Đó là giá ngu  n liệu thuỷ sản tăng cao 

trong thời gian gần     khiến các hộ nuôi  ẩ  mạnh 

thu hoạch sớm. Nông d n  ang có xu hướng 

chu ển  ổi từ nuôi tôm sang nuôi một số loài thuỷ 

sản có giá trị kinh tế cao h n. Nhi u năm qua diện 

tích nuôi tôm tăng chưa tư ng xứng với việc  ầu tư 

mở rộng công su t nhà má  chế biến tôm xu t 

khẩu. 

Một doanh nghiệp chế biến và xu t khẩu tôm ở 

 ồng bằng sông Cửu Long cho biết, hàng chục năm 

qua, kim ngạch xu t khẩu tôm tăng g p  ôi nhưng 

diện tích nuôi tôm tăng r t chậm, thậm chí có năm 

còn bị giảm mạnh do dịch bệnh thua lỗ nặng không 

còn vốn  ầu tư. 

Trong khi  ó, các doanh nghiệp chế biến và xu t 

khẩu tôm  ã  ầu tư th m nhi u nhà má  và n ng 

công su t chế biến ngà  một cao, càng g   th m áp 

l c thiếu tôm ngu  n liệu trong vùng, khiến cho các 

nhà má  ở  ồng bằng sông Cửu Long chỉ chạ  

khoảng 50- 60% công su t. 

Đối với tôm sú, hiện na  r t ít nhà má  chủ  ộng 

 ư c nguồn ngu  n liệu. Do  ó, hầu hết các  doanh 

nghiệp chế biến   u phải mua ngu  n liệu trong d n 

giá cả trồi sụt th t thường, không ổn  ịnh, phụ thuộc 

vào người nuôi. Ở Sóc Trăng có nhi u nhà má  có 

nhu cầu chế biến là 60 t n tôm/ngà  nhưng chỉ mua 

 ư c 5-6 t n. Không những thiếu tôm ngu  n liệu 

do giảm diện tích mà các nhà má  còn phải cạnh 

tranh mua tôm ngu  n liệu với các thư ng nh n 

Trung Quốc  ến tận vùng tôm  ồng bằng sông Cửu 

Long  ể thu mua. 

Giá thức ăn chăn nuôi tăng 

(NLĐ) – Giá thức ăn chăn nuôi dành cho gia cầm 

vừa tăng th m 200  ồng/kg (từ 8.000  ồng/kg tăng 

l n 8.200  ồng/kg), tức mỗi bao 25 kg tăng th m 

5.000  ồng. Theo các công t  sản xu t chế biến 

thức ăn chăn nuôi, giá thức ăn tăng là do giá nhi u 

loại ngu  n liệu  ầu vào trong thời gian qua tăng 

khá cao cũng như tỉ giá USD tăng  ẩ  chi phí nhập 

khẩu ngu  n liệu l n cao. 

 

Thông tin từ Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi 

Việt Nam cho biết hiện chỉ mới có thức ăn dành cho 

gia cầm tăng giá, còn thức ăn dành cho heo vẫn ổn 

 ịnh do người nuôi heo  ang bị lỗ nặng vì dịch bệnh 

hoành hành. Theo hiệp hội, từ na   ến cuối năm sẽ 

có th m vài   t tăng giá, với tổng mức tăng h n 

10%.  

N.Hải 
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 uất khẩu thủ  sản sang Trung Quốc  ạt 90 triệu USD 

Theo số liệu mới nhất của Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu thủy sản 

sang Trung Quốc 8 tháng đầu năm đạt 89,96 triệu USD, tăng hơn 

47% tương đương 28,68 triệu USD so với cùng kỳ 2009. 

 

Tính ri ng tháng 8 xu t khẩu thủ  sản sang Trung Quốc  ạt 14,4 triệu USD, 

cao nh t từ  ầu năm  ến na , con số nà  cũng tăng 29,9% so với tháng 

7/2010. 

Tháng 8, xu t khẩu thuỷ sản  ạt 488 triệu USD, tăng 4,6% so với 

tháng trước. Trong  ó, xu t khẩu sang thị trường Hoa Kỳ  ạt 113 triệu 

USD, tăng 17,9%; thị trường EU  ạt 108 triệu USD, giảm 1% và xu t 

sang thị trường Nhật Bản  ạt 89,8 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng 

7. Tính  ến hết tháng 8, kim ngạch xu t khẩu thuỷ sản của Việt Nam 

 ạt 2,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2009. Các  ối tác 

chính nhập khẩu hàng thuỷ sản trong 8 tháng qua lần lư t là: sang EU 

 ạt 733 triệu USD, tăng 4,5%; sang Nhật Bản  ạt 549 triệu USD, tăng 

18,8%; sang Hoa Kỳ  ạt 532 triệu USD, tăng 19,5%; sang Hàn Quốc 

 ạt 213 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. 

Thanh Hu ền – DĐDN 

Thêm 2 tỉnh xuất hiện 
dịch lở mồm long 
móng trên gia súc  
 
(HNMO)- Tin từ Cục Thú   (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn), mới    , tại 2 tỉnh Hà Tĩnh 

và Đắk Lắk, dịch lở mồm long 

móng (LMLM) tr n gia súc  ã 

qua  trở lại sau một thời gian dài 

 ư c khống chế. 

Theo báo cáo của c  quan Thú   

vùng III, dịch LMLM  ã xả  ra 

tr n  àn gia súc của xã S n Kim 

1(hu ện Hư ng S n) và 3 xã 

Hư ng Trạch, Phúc Đồng, 

Phư ng Đi n (hu ện Hư ng 

Khê). Chi cục Thú   tỉnh Hà Tĩnh 

 ã tiến hành ti u hủ  toàn bộ số 

l n mắc bệnh, cách l  số tr u bò 

mắc bệnh,  ồng thời áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch 

theo qu   ịnh. 

Trước  ó, vào những ngà   ầu 

tháng 9-2010, dịch LMLM cũng 

 ã xả  ra tr n  àn gia súc của 

các hộ gia  ình thuộc xã Ea Pil 

(hu ện M Đrăk) và xã Ea Đar 

(hu ện Ea Kar).  Theo TN  
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