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TIN TỨC – SỰ KIỆN 

Vàng loạn giá, lên sát 33 triệu đồng 

Đắk Nông: 250ha rừng  bị tàn phá 

Saigon Co.op khai trương cửa hàng thực phẩm an toàn 

Sacombank tài trợ nhập khẩu nông phẩm  

308 tỉ đồng cho nhà máy giết mổ  

CHÍNH SÁCH 

3.744 hợp tác xã có tên nhưng không hoạt động 

 NHNN yêu cầu báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ 

Chính phủ chỉ đạo tăng cường bình ổn giá 

Thu nhập tại nước ngoài cũng phải nộp thuế TNCN 

GIAO THƯƠNG 

Xuất khẩu nông sản: Lợi về giá bù giảm về lượng  

Bài toán nhập nguyên liệu nông sản 

Hàn Quốc, Chile nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam 

Giá tôm sú nguyên liệu liên tục tăng 

Đạt lợi nhuận cao khi trồng ớt 

Sẽ tăng cao nhu cầu về phân bón   

 

 

 

              

 

Nhóm biên tập : 

Phòng truyền thông – Trung tâm 
thông tin PTNNNT - Viện Chính 

sách và chiến lược PTNNNT 

Thứ  4,  ngày 6 tháng 10 năm 2010 
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Vàng loạn giá, lên sát 33 triệu đồng 

Trưa nay, giá bán vàng phổ biến ở 32,95 triệu đồng, có 

nơi lên tới 33 triệu đồng một lượng sau khi thị trường 

quốc tế bùng nổ trong phiên giao dịch 5/10. 

Biểu đồ giá vàng SJC đi theo chiều thẳng đứng sáng nay. 

Sau khi mở cửa đầu ngày ở 32,2 - 32,3 triệu đồng (giá 

mua và bán tăng từ 680.000 đến 750.000 đồng so với 

sáng qua), giá tiếp tục lên vùn vụt. 

Trong khi từ đầu ngày đến trưa, thị trường quốc tế chỉ kịp 

có thêm 4,5 USD, thì lúc 11h34, niêm yết bán vàng của 

SJC tại TP HCM đã lên tới 32,90 triệu đồng. Chiều thu 

mua cũng vọt lên 32,75 triệu đồng một lượng. 

Tại Hà Nội, nhà đầu tư cũng sốt xình xịch với bảng giá. 

Các đại lý của SJC Hà Nội đến gần trưa mới có niêm yết 

đầu ngày, và lúc 11h30 báo mức giá chóng mặt 32,75 - 

32,95 triệu đồng, chỉ còn cách mốc 33 triệu đồng một 

khoảng hẹp. 

Bảo Tín Minh Châu lúc 9h10 niêm yết ở 32,20 - 32,45 
triệu đồng, một loáng sau đã đẩy giá bán lên 32,65 triệu 

đồng một lượng. Đến 11h47 

trưa nay, niêm yết bán vàng tại 

đây đã chính thức chạm 33 triệu 

đồng. 

Sau hàng chục lần thay đổi 

bảng giá theo chiều hướng 

tăng, Sacombank-SBJ báo giá 

lúc 11h25 ở 32,85 - 32,95 triệu 

đồng một lượng. 

Trong lúc thị trường thế giới 

diễn biến khó lường, nhiều 

doanh nghiệp nới rộng khoảng 

cách giữa giá mua và bán lên 

mức cao. Sở dĩ SJC Hà Nội đến 

gần trưa mới niêm yết vì sợ góp 

phần gây náo loạn thị trường. 

Chỉ từ sáng qua đến nay, mỗi 

lượng vàng đã sinh lời tới 1,5 

triệu đồng. 

Thị trường quốc tế nhảy vọt 25 

USD mỗi ounce trong ngày hôm 

qua, lên mức cao chưa từng có 

1.340 USD. Đà tăng 2% đưa 

vàng có một ngày giao dịch ấn 

tượng nhất kể từ đầu tháng 5. 

Sau khi mở cửa ngày 5/10 ở 

1.315 USD, giá vàng leo thang 

vùn vụt và đến phiên New York 

có lúc leo lên mức cao nhất của 

ngày ở 1.341,20 USD.  
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Trong 8 phiên gần đây, có tới 7 phiên vàng 

tăng giá. Chuỗi lập kỷ lục của thị trường vẫn 

chưa dừng lại, đỉnh cao 1.322 USD vừa đạt 

hôm thứ sáu nay đã bị phá vỡ. 

Sau khi leo thang lên mức cao chưa từng có, 

đà tăng của vàng không dừng lại sáng nay. 

Tính đến 11h54 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce 

tương đương 1.348,10 USD, cao hơn 7,50 

USD so với mở cửa. Nhà đầu tư châu Á vẫn 

đang hứng khởi và diễn biến chốt lời chưa 

xảy ra.Giá vàng lên trên 1.340 USD vào đầu 

tháng 10 nằm ngoài dự đoán của nhiều 

chuyên gia. Cách đây không lâu, họ cũng chỉ 

dự đoán rằng trong quý cuối của 2010, thị 

trường có thể đạt mức 1.300 USD. 

Về mặt kỹ thuật, giá vàng nay đã vượt trên 

ngưỡng cản trên của xu hướng tăng bắt đầu 

từ hồi tháng 7. Mặc dù vậy, một số chuyên 

gia cho rằng đà tăng có thể sẽ bị giới hạn. 

Trong số các ký do, có việc các quỹ đầu tư 

vàng những phiên gần đây liên tục giảm 

lượng dự trữ và nhu cầu cổ phiếu Mỹ tăng 

khoảng 2% trong ngày hôm qua. Ngoài ra, 

nhu cầu vàng vật chất cũng chững lại khi giá 

quá cao. Tại Ấn Độ, đồng rupee yếu càng 

khiến những người muốn mua vàng trong 

mùa lễ hội cũng phải chùn tay. 

Nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên 

bang Mỹ sẽ tung ra các chính sách tiền tệ 

nới lỏng khiến đồng đôla càng giảm giá 

thêm. Theo Thanh Bình (VNE)  

Đắk Nông: 250ha rừng bị tàn 
phá 

Ngày 5-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông 

cho biết: Từ đầu năm đến nay qua công tác 

kiểm tra, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã 

phát hiện 41 đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 

rừng nhưng đã buông lỏng công tác quản lý, 

bảo vệ để rừng bị phá với diện tích hơn 250 

ha, nhưng không có biện pháp ngăn chặn 

hiệu quả. 

Trong số các đơn vị, doanh nghiệp để mất 

rừng được phát hiện thì Công ty TNHH một 

thành viên lâm nghiệp Quảng Tín có diện 

tích rừng bị phá nhiều nhất lên tới 51,93 ha; 

kế đến là Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú 

24,53 ha; Nông lâm trường cao su Tuy Đức 

18,02 ha; Công ty Vĩnh An 16,81 ha; Công ty 

lâm nghiệp Đác Song 10,34 ha; Công ty lâm 

nghiệp Quảng Đức 9,07 ha; Công ty TNHH 

một thành viên Trường Xuân 7,31 ha; Công 

ty TNHH Đỉnh Nghệ 6,82 ha…  

Qua theo dõi, Chi cục kiểm lâm cho thấy: đối 

tượng phá rừng là dân di cư tự do phá hơn 

23 ha, người dân tại chỗ phá hơn 118 ha và 

các đối tượng khác phá hơn 102 ha… chủ 

yếu là để lấy đất sản xuất, nhưng các đơn vị, 

doanh nghiệp không phát hiện được và cũng 

không có biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, 

với diện tích 250 ha rừng tự nhiên bị phá trái 

phép nêu trên chỉ là số liệu kiểm tra lập biên 

bản nên thống kê được. (ND) 
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 Saigon Co.op khai 

trương cửa hàng thực 

phẩm an toàn 

Ngày 3-10, Saigon Co.op khai trương cửa 

hàng thực phẩm an toàn tiện lợi Co.op Food 

tại KCN Hiệp Phước (xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè, TPHCM).  

Đây là cửa hàng Co.op Food đầu tiên đặt tại 

các KCN, KCX của TPHCM nhằm phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của công nhân 

và dân cư nơi đây, đồng thời tăng cường 

đưa 8 nhóm hàng bình ổn giá đến tay công 

nhân.  

 

Với diện tích 160m², cửa hàng Co.op Food 

Hiệp Phước bán trên 5.000 mặt hàng (thực 

phẩm tươi sống và đông lạnh; thực phẩm 

công nghệ, may mặc, hóa phẩm…). 

Pháp luật TPHCM 

Sacombank tài trợ nhập 
khẩu nông phẩm  

 
(NLĐ)- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín (Sacombank) vừa phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự quán Hoa 

Kỳ tổ chức buổi hội thảo “Chương trình bảo 

lãnh tín dụng xuất khẩu GSM 102” nhằm nêu 

rõ các lợi ích của chương trình bảo lãnh tín 

dụng xuất khẩu cho các nhà nhập khẩu Việt 

Nam, được thiết lập bởi Tổ chức Bảo lãnh 

tín dụng xuất khẩu Hoa Kỳ (CCC) thuộc bộ 

Nông nghiệp Hoa KỳHiện nay, Sacombank 

là một trong 4 ngân hàng Việt Nam được 

CCC chọn cấp hạn mức bảo lãnh tín dụng 

theo chương trình GSM 102 với tổng hạn 

mức là 20 triệu USD, thời hạn bảo lãnh tối 

đa 12 tháng. Theo đó, Sacombank sẽ tài trợ 

cho các L/C nhập khẩu nông phẩm từ Hoa 

Kỳ với lãi suất ưu đãi, thời hạn lên đến 12 

tháng. 

 N.Anh (Người lao động) 
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308 tỉ đồng cho nhà máy 
giết mổ  

Khu vực trên được TPHCM quy hoạch 
tổng thể hơn 81 ha, theo đó, SAGRI sẽ 
triển khai các dự án giết mổ gia cầm và 
nhà máy chế biến thực phẩm 

 

(NLĐ) - Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 

(SAGRI) vừa khởi công xây dựng nhà máy 

giết mổ gia súc tại khu vực giáp ranh hai xã 

Tân Thạnh Tây và Tân Thạnh Đông (huyện 

Củ Chi- TPHCM) với diện tích 9 ha, công 

suất 250 con/giờ (khoảng 2.000 con/ngày). 

Nhà máy được xây dựng đạt tiêu chuẩn an 

toàn vệ sinh thực phẩm, khu xử lý nước thải 

tiêu chuẩn loại A, tổng vốn đầu tư trên 308 tỉ 

đồng. 

Khu vực trên được TPHCM quy hoạch tổng 

thể hơn 81 ha, theo đó, SAGRI sẽ triển khai 

các dự án giết mổ gia cầm và nhà máy chế 

biến thực phẩm.   

 

3.744 hợp tác xã có tên 
nhưng không hoạt động  

Ngày 4-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã họp cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác 
xã (sửa đổi). Dự án luật này sẽ được trình 
Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ XVIII khai 
mạc cuối tháng 10-2010. 

Theo tờ trình của Chính phủ, Luật Hợp tác 

xã năm 2003 có những bất cập khiến cho 

khu vực hợp tác xã phát triển chưa lành 

mạnh, vững chắc. Theo đó, hiện còn 3.744 

hợp tác xã có tên nhưng không hoạt động, 

nhiều hợp tác xã chỉ hoạt động hình thức. 

Đóng góp vào GDP của kinh tế tập thể với 

nòng cốt là hợp tác xã giảm sút liên tục trong 

15 năm qua (từ gần 11% năm 1995 xuống 

còn 5,45% năm 2009). 

Song, thực tế tổ chức hợp tác xã có xu 

hướng phát triển mới vượt ra ngoài sự điều 

chỉnh của khung pháp luật hiện hành về mô 

hình. Một điểm đột phá của dự luật là bổ 

sung đối tượng tham gia là các cá nhân, hộ 

gia đình, pháp nhân nước ngoài nhằm mở 

rộng đối tượng thành viên (theo nguyên tắc 

hợp tác xã kết nạp rộng rãi), tạo điều kiện 

cho hợp tác xã thu hút các nguồn vốn khác 

nhau. 

T.Dũng 
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 NHNN yêu cầu báo cáo 
tình hình cho vay, đầu tư 
bằng ngoại tệ 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa 

ban hành Văn bản số 7493/NHNN-CSTT về 

việc báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng 

ngoại tệ của các tổ chức tín dụng. 

 

Để có cơ sở đánh giá hoạt động cho vay, 

đầu tư bằng ngoại tệ của các tổ chức tín 

dụng phục vụ cho việc điều hành chính sách 

tiền tệ, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng: 

Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ hằng tháng 

cho NHNN về hoạt động cho vay, đầu tư 

bằng ngoại tệ theo mẫu. Báo cáo về hoạt 

động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ gửi về 

NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ) vào ngày 10 

tháng liền kề sau tháng báo cáo. 

Đồng thời, xây dựng và gửi báo cáo cho 

NHNN về nguồn ngoại tệ để trả nợ của 

khách hàng trong quý IV năm 2010 và quý I 

năm 2011. Báo cáo gửi cho NHNN (Vụ 

Chính sách tiền tệ) chậm nhất vào ngày 15-

10-2010.  

 

Chính phủ chỉ đạo tăng 

cường bình ổn giá 

Hôm qua, Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

9-2010. Theo đó, trong số các công việc 

trọng tâm chỉ đạo từ nay đến cuối năm, 

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa 

phương tăng cường công tác bình ổn giá, 

kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng, đặc biệt 

là một số mặt hàng đầu vào của sản xuất 

như xăng, dầu, điện, than... và các mặt hàng 

tiêu dùng thiết yếu như sữa, thuốc chữa 

bệnh.  

Việc bình ổn giá đang được Chính phủ đặc 

biệt quan tâm vì trong tháng 9-2010, chỉ số 

giá tiêu dùng tăng 1,31% so với tháng trước, 

tăng 6,46% so với tháng 12-2009, trong đó 

nhóm thiết bị dạy học, đồ dùng học sinh có 

chỉ số giá tăng cao nhất (12,02%), do nhu 

cầu tăng mạnh phục vụ cho năm học mới. 

Ngoài ra, giá lương thực cũng tăng khá cao. 

Như vậy, sau 6 tháng liên tục giữ được mức 

tăng chỉ số giá dưới 1% (trong đó có 5 tháng 

dưới 0,3%), chỉ số giá lại có dấu hiệu tăng 

trở lại. Dù lý giải việc tăng giá trong tháng 9 

chủ yếu do đến mùa tựu trường, không có gì 

bất thường nhưng Chính phủ cũng lưu ý để 

bảo đảm kiềm chế lạm phát cả năm khoảng 

dưới 8%. 

Bộ Tài chính được yêu cầu trước ngày 11-  
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 10 phải trình Thủ tướng dự thảo Chỉ thị của 

Thủ tướng về các biện pháp kiềm chế tốc độ 

tăng giá thị trường những tháng cuối năm 

2010. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính 

tập trung kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, 

phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 

2010 cao hơn dự toán, kết hợp với việc 

quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu 

quả để giảm bội chi ngân sách nhà nước 

xuống mức 5,95% GDP; chủ động điều hòa, 

sử dụng ngân sách nhà nước để bảo đảm 

các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế việc bổ 

sung ngoài dự toán và ứng vốn.  

Bộ Kế hoạch – Đầu tư được yêu cầu tiếp tục 

chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 

vốn đầu tư cho các dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, 

vốn ODA và FDI; không mở thêm danh mục 

dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. 

Thực hiện việc rà soát, điều chuyển vốn theo 

hướng tập trung cho các công trình hoàn 

thành, các công trình quan trọng, cấp bách 

cần đẩy nhanh tiến độ thi công. Về sản xuất 

và tiêu thụ xi măng, Bộ Xây dựng chủ động 

đề xuất phương án tiêu thụ xi măng trong 

nước, tập trung vào các công trình làm 

đường giao thông nông thôn, kênh mương 

nội đồng và các công trình hạ tầng khác. 

Theo Sai Gòn Giải phóng online 

 

Thu nhập tại nước ngoài 
cũng phải nộp thuế TNCN  
(LĐO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn 

hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân 

(TNCN) với người nước ngoài cư trú tại VN. 

Theo công văn, người nước ngoài thuộc đối 

tượng cư trú tại VN, có thu nhập từ hoạt 

động cho thuê nhà ở nước ngoài cũng phải 

kê khai, nộp thuế TNCN tại VN. 

Trường hợp thu nhập phát sinh tại nước 

ngoài đã nộp thuế thì được trừ ra khi nộp 

thuế tại VN. Người nộp thuế tự dịch các tài 

liệu chứng minh đã nộp thuế tại nước ngoài 

ra tiếng Việt (không cần phải công chứng) để 

nộp cho cơ quan thuế VN. Công văn cũng 

quy định cụ thể về đối tượng cư trú. Theo 

đó, người có hợp đồng thuê nhà trên 90 

ngày chỉ được coi là đối tượng cư trú nếu 

không chứng minh được là đối tượng cư trú 

tại nước khác. Trường hợp người nước 

ngoài thuê nhà tại VN trên 90 ngày liên tục 

nhưng chứng minh được là đối tượng cư trú 

tại nước khác thì vẫn được xem là đối tượng 

không cư trú tại Việt Nam. 

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá 

nhân (TNCN) trước đây, cá nhân người 

nước ngoài có thuê nhà để ở tại Việt Nam 

với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày 

trở lên được coi là cá nhân cư trú và thực 

hiện nộp thuế TNCN như cá nhân cư trú. 

Theo Lao động 
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Xuất khẩu nông sản: Lợi về giá bù giảm về lượng  

Thị trường và giá cả đang có lợi cho xuất khẩu nông 

sản. Nhưng khó khăn nguyên liệu đang cản bước 

tiến của kim ngạch 

Thị trường và giá cả đang có lợi cho xuất khẩu nông 

sản. Nhưng khó khăn nguyên liệu đang cản bước 

tiến của kim ngạch. 

Trong bản tin dự báo mới cập nhật của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo vẫn 

được giữ nguyên mức dự báo 6,1 triệu tấn trong 

năm nay. Tuy nhiên, hồ tiêu xuất khẩu cả năm ước 

chỉ còn đạt gần 114 nghìn tấn, thấp hơn dự báo 

132,5 nghìn tấn được đưa ra vào tháng trước. 

Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản dự báo đạt 4,815 tỷ 

USD, cao hơn so với con số 4,786 tỷ USD được đưa 

ra cách đây 1 tháng; xuất khẩu cà phê lên mức 1,17 

triệu tấn và 1,8 tỷ USD, trước đó được dự báo ở 

mức 1,1 triệu tấn với kim ngạch 1,67 tỷ USD; khối 

lượng cao su xuất khẩu ước đạt 744 nghìn tấn với 

giá trị gần 2,3 tỷ USD. 

Xuất khẩu gạo đứng ở mức 6,1 
triệu tấn 

Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tiếp tục khẳng định 

con số dự báo lượng gạo xuất khẩu 

trong năm nay ở mức 6,1 triệu tấn, 

không thay đổi so với cách đây 1 

tháng, xuất khẩu gạo của Việt Nam 

đang có lợi thế về giá cũng như thị 

trường tiêu thụ. 

Do có những dự báo về sự sụt giảm 

sản lượng gạo toàn cầu cũng như 

sự tăng giá của đồng Baht, giá gạo 

đã tăng lên đáng kể trong quý 3. Giá 

gạo của Thái Lan tăng 4-13% kể từ 

giữa tháng 8. 

Ở trong nước, sản lượng ước đạt 

11,5 triệu tấn, tăng 269,1 nghìn tấn 

do tăng diện tích gieo trồng. Tính 

đến ngày 24/9, cả nước đã xuất 

khẩu 5,256 triệu tấn, đạt giá trị 2,22 

tỷ USD, tăng 11,75% về lượng và 

14,35% về giá trị so với cùng kỳ 

năm trước. 

Biến động giá cả trên thị trường thế 

giới cũng tác động mạnh đến trong 

nước. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng 

(cuối tháng 8, tháng 9) Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam (VFA) đã bốn  
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 ần tăng giá sàn xuất khẩu gạo, nâng giá gạo 

5% tấm lên đến 475 USD/tấn, gạo 25% tấm 

lên 435 USD/tấn, gần bằng với giá gạo xuất 

khẩu của Thái Lan. 

Vào tuần đầu của tháng 9/2010, giá gạo 5% 

tấm Việt Nam đã đạt mức 460 USD/tấn , 

tăng 15% so với tháng trước, nhưng vẫn 

thấp hơn giá xuất khẩu bình quân 8 tháng 

đầu năm ở mức 470 USD/tấn. 

Dự báo xuất khẩu thủy sản lên mức 4,8 tỷ 
USD 

Với thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn vừa điều chỉnh mức dự báo kim 

ngạch xuất khẩu mặt hàng này lên mức 

4,815 tỷ USD trong năm nay, cao hơn con 

số 4,786 tỷ USD tại dự báo tháng trước 

nhưng vẫn thấp hơn mức 4,84 tỷ USD đưa 

ra vào hồi quý 2 năm nay. 

Riêng xuất khẩu cá tra, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tiếp tục điều chỉnh giảm 

so với dự báo tháng 8 và quý 2, ước đạt 

khoảng 1,352 tỷ USD với khối lượng đạt gần 

630 nghìn tấn do áp lực của việc áp thuế 

mới của Mỹ (dự báo tháng 8, giá trị xuất 

khẩu cá tra đạt khoảng 1,384 tỷ USD).

 

Sự phục hồi kinh tế ở một số nước, nhất là 

các nền kinh tế phát triển đã làm cho khối 

lượng thủy sản giao dịch toàn thế giới tăng 

nhẹ, ước đạt khoảng 52,8 triệu tấn, tăng so 

với con số 52,5 triệu tấn của năm ngoái. 

Giá xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản 

tăng khiến kim ngạch đạt mức tăng trưởng 

khá cao trong năm nay. Kim ngạch xuất 

khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm của cả nước 

đã đạt 2,978 tỷ USD. Dự kiến con số này sẽ 

vượt mức 3 tỷ USD trong tháng 9/2010, đưa 

tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành 9 tháng 

đầu năm 2010 lên mức gần 3,5 tỷ USD, tăng 

hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ở trong nước, giá tôm sú tại Cà Mau có xu 

hướng tăng lên qua từng tháng của quý 3. 

Tôm sú nguyên liệu cỡ 20 con/kg tháng 7 ở 

mức 182 nghìn đồng/kg thì đến tháng 9 đã là 

185 nghìn đồng/kg. Giá tôm nguyên liệu 

cũng tăng trung bình 5-7 nghìn đồng/kg ở 

các chủng loại tôm khác. 

Ngược lại, đứng trước những áp lực về việc 

áp thuế mới của Mỹ, giá cá tra nguyên liệu 

có xu hướng giảm liên tục từ đầu quý 2 đến 

giữa quý 3, trước khi phục hồi nhẹ. Hiện giá 

cá tra nguyên liệu tại An Giang đang dao 

động ở mức 15,5-16 nghìn đồng/kg. 

Cà phê hướng tới đạt kim ngạch 1,8 tỷ 
USD 

 

Triển vọng về giá cà phê xuất khẩu Việt Nam 

đưa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đến việc điều chỉnh mức dự báo xuất khẩu 

cả phê năm 2010 lên 1,17 triệu tấn sản 

lượng và 1,8 tỷ USD kim ngạch. Trước đó, 

các mức dự báo của quý 2 và tháng 8 lần 

lượt là 1 triệu tấn, 1,1 triệu tấn với kim ngạch 
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 tương ứng 1,5 tỷ USD và 1,67 tỷ USD. 

Trên thị trường New York, giá cà phê thế 

giới đã tăng trở lại trong phiên giao dịch 

ngày 27/9 do nhu cầu đầu tư tăng cao trong 

bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng bởi chính 

sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ. Ngoài ra, giá 

cà phê Arabica trên thị trường New York còn 

đuợc hỗ trợ bởi thông tin tình hình thời tiết 

khô nóng ở Braxin vẫn chưa dứt hoàn toàn. 

 

Giá cà phê xuất khẩu tại cảng Sài Gòn (FOB 

HCM) hiện đang đứng ở mức 1.755 

USD/tấn.  

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 

rằng, nguồn dự trữ cà phê thế giới còn rất 

thấp nên trong thời gian tới, nhiều khả năng 

giá cà phê sẽ dao động ở mức 1.700- 1.800 

USD/tấn, kéo theo sự lên giá của cà phê 

trong nước. 

“Sự cạn kiệt về nguồn cung cho xuất khẩu 

sẽ làm cho giá cà phê nguyên liệu trong 

nước tăng trong những thời gian còn lại của 

năm”, Bộ này nhìn nhận. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất 

khẩu cà phê của nước ta trong niên vụ 

2009/2010 kết thúc vào tháng 9/2010 ước 

đạt 1,19 triệu tấn, tương đương 19,87 triệu 

bao, tăng 5,3% so với niên vụ trước. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự 

báo, niên vụ cà phê 2010/2011 của Đắc Lắc  

có khả năng đạt sản lượng từ 430 nghìn tấn 

cà phê nhân trở lên, tăng 50 nghìn tấn so với 

niên vụ trước. 

Cao su có thể tăng gấp 2 kim ngạch trong 
năm nay 

Dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cho rằng, khối lượng 

cao su xuất khẩu năm 2010 có thể đạt 

khoảng 744 nghìn tấn với giá trị gần 2,3 tỷ 

USD, chỉ tăng nhẹ 1,7% về lượng nhưng 

gấp gần 2 lần về kim ngạch so với năm 2009 

(năm 2009 đạt gần 1,23 tỷ USD). Nguyên 

nhân chính là do giá cao su xuất khẩu liên 

tục đạt mức cao kể từ đầu năm 2010. 

Theo phân tích thường niên tháng 9/2010 

của Hiệp Hội các quốc gia sản xuất cao su 

thiên nhiên (ANRPC), việc giá cao su thiên 

nhiên liên tục tăng trong thời gian qua là do 

hạn chế về nguồn cung và ảnh hưởng từ 

thay đổi tỷ giá đồng tiền bản địa tại các nước 

xuất khẩu lớn như Thái Lan, Malaysia. Các 

yếu tố này đã hỗ trợ thị trường bất chấp các 

yếu tố như lượng cầu đang yếu dần, giá dầu 

giảm và đồng Yên Nhật Bản tăng giá đáng 

kể. Tại Malaysia, giá cao su SMR20 đã tăng 

từ 286.85 USD/100kg ngày 1/7 lên 342.05 

USD/100kg vào ngày 23/9, tương đương 

mức tăng 19,2%. Giá cao su STR20 tại 

Bangkok, Thái Lan ngày 23/9 cũng đạt mức 

341.7 USD/100kg, tăng 14,1% so với mức 

giá 299.41 USD/100 kg ngày 1/7. 
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Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam cũng 

biến động theo giá của thị trường thế giới. 

Ngày 24/9, giá cao su RSS3 bình quân đạt 

3.320 USD/tấn, tăng nhẹ 3,4% so với mức 

giá hồi đầu quý 3 và tăng 12,2% so với mức 

giá thấp nhất trong quý 3. Đây cũng là mức 

giá cao nhất đạt được trong quý 3 tính đến 

thời điểm này. 

Trong quý 3, giá cao su SVR20 có biến động 

mạnh hơn so với giá cao su RSS3, với 

khoảng dao động giá từ mức thấp nhất là 

2.615 USD/tấn (ngày 21/7) và mức cao nhất 

là 3.100 USD/tấn (ngày 24/9), mức chênh 

lệch tới 485 USD/tấn. 

Theo dự báo của ANRPC, sản lượng cao su 

Việt Nam sẽ tăng 18,2% trong quý 3 và tăng 

7,4% trong quý 4/2010 do mở rộng thêm 26 

nghìn ha cao su trong năm nay. Trong năm 

2010, Việt nam có thể đạt 770 nghìn tấn sản 

lượng, tăng 8,3% so với năm 2009. 

 

Xuất khẩu hồ tiêu giảm mức dự báo 
xuống 114 nghìn tấn 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 

rằng, xuất khẩu hồ tiêu năm nay có thể chỉ 

đạt mức 114 nghìn tấn, thấp hơn rất nhiều 

so với con số dự báo cũng được Bộ này đưa 

ra cách đây 1 tháng, ước khoảng 132,5 

nghìn tấn, do sản xuất hồ tiêu đang phải đối 

mặt với tình hình hạn hán và sâu bệnh trên 

diện rộng.  

Tuy nhiên, Việt Nam không phải là quốc gia 

duy nhất bị suy giảm sản lượng trong năm 

nay. Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC) dự báo, 

sản lượng tiêu toàn cầu trong năm nay ước 

đạt khoảng 230 nghìn tấn, giảm khoảng 18% 

so với năm 2009. Trong khi đó, tiêu dùng hồ 

tiêu toàn cầu năm 2010 sẽ đạt khoảng 320 

nghìn tấn, tăng 10% so với năm ngoái. 

Khi sản lượng và dự trữ đều giảm mạnh, giá 

hồ tiêu trên thị trường thế giới liên tục tăng 

cao. Tại sàn NCDEX - Ấn Độ, giá đóng cửa 

hợp đồng tiêu giao tháng 10/2010 ngày 23/9 

đạt 19.075 Rupi/tạ. Như vậy, giá tiêu đen kỳ 

hạn trên sàn NCDEX đã tăng 4.864 Rupi/tạ 

tương đương mức tăng 34% so với ngày 

đầu năm. 

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), do 

được lợi về giá, 8 tháng đầu năm 2010 Việt 

Nam đã xuất khẩu 90.096 tấn hồ tiêu, giảm 

6,8% về lượng nhưng tăng tới 22,5% về kim 

ngạch so với cùng kỳ 2009, đạt 298 triệu 

USD. 

Hiện Việt Nam đang chào hàng với mức giá 

cao từ 3.779-3.821 USD/tấn đối với tiêu đen 

và 5.077 USD/tấn đối với tiêu trắng. 

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, do nhu cầu tiêu dùng hồ tiêu 

thế giới sẽ tiếp tục tăng cao trong mùa đông 

năm nay, cùng với lượng dự trữ của các 

nước còn thấp, khả năng giá hồ tiêu sẽ biến 

động tăng trong thời gian tới. (VNEconmy) 
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Bài toán nhập nguyên liệu nông sản 

(TBKTSG) - Dù đang vào vụ thu hoạch bắp 

(ngô), nhưng gần một tháng nay, ông Phạm 

Đức Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 

Thanh Bình, chuyên sản xuất thức ăn chăn 

nuôi (TACN) ở Đồng Nai, vẫn không mua 

được 10.000 tấn bắp, số lượng cần dùng để 

sản xuất TACN trong một tháng của Thanh 

Bình. 

“Phòng thu mua của tôi đã làm việc hết công 

suất vẫn không mua đủ số lượng này. Trong 

khi đó, chỉ cần lên mạng đặt hàng, chưa đến 

một tuần, số lượng bắp này đã về đến công 

ty”, ông Bình nói. 

Công ty Thanh Bình là trường hợp khó khăn 

điển hình mà các doanh nghiệp chuyên sản 

xuất TACN đang gặp phải. 

Vì thiếu nguyên liệu đầu vào, mỗi năm Việt 

Nam phải bỏ ra hàng tỉ đô la Mỹ để nhập 

khẩu các mặt hàng nông nghiệp về để chế  

Sản xuất thức ăn chăn nuôi tại một nhà máy ở Long An. 
Ảnh: Lê Toàn. 

biến xuất khẩu. Tình trạng này đã dẫn đến 

việc ngành công nghiệp sản xuất nguyên 

liệu đầu vào hỗ trợ cho ngành xuất khẩu 

nông sản đã “giậm chân tại chỗ” trong nhiều 

năm qua.  

Nhập khẩu toàn bộ 

Thực trạng phát triển của ngành TACN cho 

thấy những bất cập của ngành bắt nguồn từ 

những chính sách quản lý nông nghiệp của 

Nhà nước trong thời gian qua. Theo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện 

cả nước có khoảng 240 nhà máy chế biến 

TACN đang hoạt động, sản lượng trung 

bình đạt khoảng 10 triệu tấn mỗi năm. 

Trong sáu tháng đầu năm 2010, toàn ngành 

đã sản xuất được 4,9 triệu tấn TACN.  

Nhưng có một thực tế đáng buồn, theo ông 

Bình, một số mặt hàng là nguyên liệu đầu 

vào của ngành sản xuất TACN, lẽ ra Việt 

Nam có thể sản xuất được nhưng lại hoàn 

toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. “Không phải 

chúng tôi không muốn sử dụng nguyên liệu 

nội địa, nhưng muốn mua cũng không có 

mà mua...”, ông nói. 

Ông Bình phân tích, nguyên liệu sản xuất 

TACN được chia ra thành ba nhóm. Nhóm 

năng lượng gồm bắp, mì, cám gạo, lúa mì, 

khoai mì lát. Nhóm thứ 2 là đạm, như đậu 

nành, bột cá, bột thịt. Nhóm thứ 3 có 

khoáng và vitamin.  
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 Để sản xuất ra TACN thành phẩm, các 

công ty nhập khẩu tới trên 80% lượng 

nguyên liệu từ nước ngoài. Sản lượng bắp 

chỉ đáp ứng chưa được 50% nhu cầu, còn 

lại phải nhập khẩu.  

Các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm như 

đậu tương, khô dầu, doanh nghiệp phải 

nhập 90-95%. Các chất khoáng, vitamin, tạo 

mùi, tỷ lệ nhập khẩu lên đến 100%. Nhóm 

sản phẩm năng lượng, trước đây, Việt Nam 

tự chủ được khoai mì, cám gạo và bắp, 

nhưng hiện nay ngành chăn nuôi phải nhập 

từng ký khoai mì về chế biến TACN, khoai 

mì trong nước sản xuất ra lại dùng để sản 

xuất ethanol. Hiện tại, giá khoai mì trên 

5.000 đồng/ki lô gam, mức giá này quá cao 

để làm nguyên liệu sản xuất TACN. 

Thêm một nghịch lý nữa mà ông Bình nêu 

ra, khi nền kinh tế Việt Nam chưa mở cửa, 

ngành chăn nuôi trong trong nước tự chủ 

được 100% nguồn nguyên liệu TACN. 

Những năm gần đây, tỷ lệ này đảo ngược 

khi từ 70-80% nguyên liệu phải nhập từ bên 

ngoài. Cho đến hiện tại, ngành chăn nuôi 

phải nhập khẩu đến hơn 90% nguyên liệu 

cho ngành chế biến TACN.  

Trong năm 2009, Việt Nam đã nhập khẩu 

hơn 2,1 tỉ đô la Mỹ các loại TACN và nguyên 

liệu. Trong đó trên 1 tỉ đô la Mỹ để mua khô 

dầu đậu tương, trên 300 triệu đô la Mỹ mua 

bắp, trên 280 triệu đô la mua bột cá, xương 

thịt... Tỷ lệ này đã không ngừng tăng lên,  

theo Tổng cục Hải quan, tám tháng đầu năm 

2010, tổng kim ngạch nhập khẩu TACN và 

nguyên liệu đã lên đến 1,475 tỉ đô la Mỹ, 

tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2009. 

Sản xuất chế biến thuốc thú y cũng là một 

trong những ngành quan trọng hỗ trợ cho 

ngành chăn nuôi gia súc, thủy sản xuất 

khẩu, Việt Nam vẫn hoàn toàn phụ thuộc từ 

bên ngoài. Hiện ngành thuốc thú y của Việt 

Nam cũng phải nhập khẩu 100% nguyên liệu 

thuốc thú y. Ông Phạm Quang Thái, Tổng 

giám đốc Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc thú y Trung ương (Navetco), cho biết 

toàn bộ hóa chất nguyên liệu những loại 

thuốc khử trùng, sát trùng môi trường nước, 

Việt Nam đều phải nhập vì chưa sản xuất 

được. Mỗi năm, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phải nhập khẩu từ 500-600 

tấn, chỉ tính riêng các loại thuốc dành cho 

ngành thủy sản.  

Vì sao các doanh nghiệp trong nước không 

làm được những loại thuốc này? Ông Thái 

cho rằng, hiện Việt Nam vẫn chưa sản xuất 

được hóa chất và nguyên liệu dùng trong 

ngành sản xuất thuốc thú y, nên việc nhập 

khẩu nguyên liệu là điều tất yếu.  

Khi nào tiềm năng mới trở thành thực tế? 

Nhiều chuyên gia khẳng định, Việt Nam là 

quốc gia có thế mạnh về sản xuất nông 

nghiệp. Với nhiều tiềm năng và thế mạnh, 

Việt Nam hoàn toàn có thể tự sản xuất được 
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những nguyên liệu đầu vào hỗ trợ cho ngành 

nông nghiệp trên cơ sở đưa ra những chiến 

lược đúng và cụ thể. 

“Thiếu hụt nguyên liệu TACN, tôi muốn nói 

thẳng là do chính sách vĩ mô của ngành 

nông nghiệp”, ông Bình nói. Nhiều năm qua, 

dù ngành sản xuất TACN lâm vào tình trạng 

đói nguyên liệu dài hạn, nhưng diện tích 

trồng bắp không những không được mở 

rộng mà ngày càng thu hẹp thêm. Hiện 

ngành chăn nuôi vẫn chưa có định hướng 

phát triển cụ thể và đầu tư dài hạn.  

Ông Vũ Bá Quang, Phó giám đốc Nhà máy 

Chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F), một 

chuyên gia về TACN, cũng chỉ ra rằng, bất 

cập lớn nhất của ngành sản xuất TACN là do 

năng suất thâm canh của các loại nguyên 

liệu chính như bắp, đỗ tương... còn quá thấp 

so với thế giới. “Một héc ta trồng bắp ở Mỹ 

đạt đến gần 20 tấn, còn ở Việt Nam chỉ trên 

dưới 5 tấn”, ông Quang nói.  

Bên cạnh đó, Việt Nam khó có thể phát triển 

được ngành công nghiệp TACN nếu diện 

tích quá manh mún và nhỏ lẻ như hiện nay. 

Sản lượng thấp, chi phí nguyên liệu tăng cao 

đã dẫn đến việc nông dân không mặn mà 

với những cây trồng có năng suất thấp, diện 

tích canh tác thu hẹp là nguyên nhân dẫn 

đến việc nhập khẩu nguyên liệu nông sản 

trong nhiều năm qua.  

Theo ông Bình, nhiều địa phương có điều  

kiện thổ nhưỡng không thuận lợi cho cây 

lúa, người dân vẫn tập trung trồng lúa. Thực 

tế, năng suất lúa ở những vùng này khá 

thấp, nhưng Nhà nước vẫn không có chiến 

lược lâu dài để định hướng cho nông dân 

phát triển và mở rộng vùng nguyên liệu khác 

với quy mô lớn để hỗ trợ cho ngành sản xuất 

TACN.  

“Tại sao ở những vùng duyên hải miền 

Trung, Tây Nguyên quanh năm thiếu nước, 

người nông dân không thể chuyển sang 

trồng bắp với năng suất và lợi nhuận cao 

hơn trồng lúa?” - ông Bình đặt vấn đề. Nhiều 

năm qua, chính sách khuyến nông của Nhà 

nước vẫn tập trung vào cây lúa mà không 

hướng đến những loại cây trồng khác. 

Bên cạnh đó, trên thế giới, những sản phẩm 

bắp, đậu nành, biến đổi gen đã được phát 

triển và nhân giống mạnh từ nhiều năm qua. 

Nhưng việc áp dụng và trồng những sản 

phẩm biến đổi gen ở Việt Nam vẫn mới chỉ ở 

mức nghiên cứu khả thi, khảo nghiệm mà 

chưa mở rộng canh tác đại trà các sản phẩm 

này. Phát triển sản phẩm biến đổi gen, với 

năng suất cao sẽ kích thích nông dân 

chuyển sang trồng những loại cây nông 

nghiệp này, với lợi nhuận cao hơn.  

Chính vì những lý do này mà doanh nghiệp 

dù muốn tự chủ nguyên liệu cũng không thể 

không nhập khẩu. Ông Quang phân tích, 

mấu chốt của vấn đề thiếu nguyên liệu là do 

Việt Nam không có một vùng nguyên liệu đủ  
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 lớn, khi sản lượng cao, giá thành nguyên 

liệu thức ăn mới có thể giảm. Điều này cũng 

góp phần tăng thu nhập cho người nông 

dân. 

Trả lời TBKTSG về những vấn đề trên, ông 

Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng 

trọt, cho biết hai loại nguyên liệu mà ngành 

chăn nuôi nhập nhiều nhất hiện nay là bắp, 

và khô dầu đậu tương. Hiện Việt Nam có 1,1 

triệu héc ta trồng bắp, theo quy hoạch, sẽ 

mở rộng lên 1,3 triệu héc ta, định hướng chủ 

yếu vẫn là thâm canh tăng năng suất. “Hiện 

năng suất của ngành trồng bắp chỉ đạt 4 

tấn/héc ta, mục tiêu của ngành sẽ đưa năng 

suất trồng bắp đạt 5,5 tấn đến 6 tấn/héc ta”. 

Ông Ngọc nói và cho biết thêm rằng, đi đôi 

với việc tăng mùa vụ, tăng diện tích thì giải 

pháp quan trọng nhất vẫn là tăng năng suất.  

Một trong những giải pháp là bộ đang tích 

cực khảo nghiệm các giống bắp biến đổi 

gen, nhằm tăng năng suất. Cây đậu tương 

của Việt Nam hiện có diện tích 250.000 héc 

ta, ổn định ở khoảng 300.000 héc ta, vấn đề 

vẫn là thâm canh, tăng năng suất cây đậu 

tương. Đặc biệt, đậu tương trên đất hai lúa ở 

khu vực phía Bắc và chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, đưa cây đậu tương vào trồng ở những 

vùng có hiệu quả kinh tế thấp. Ông Ngọc 

cũng thừa nhận, Việt Nam có thế mạnh để 

phát triển vùng nguyên liệu của hai loại sản 

phẩm này, nhưng chưa được phát huy trong 

thời gian qua.  

Thực trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay, 

nhưng ngành nông nghiệp vẫn không có giải 

pháp khả thi để giải quyết. Những sản phẩm 

làm nguyên liệu đầu vào cho ngành xuất 

khẩu của Việt Nam luôn là nỗi lo của các 

doanh nghiệp. Nhưng khi được đề cập, câu 

trả lời luôn là “có thế mạnh và ở dạng tiềm 

năng”? Khi nào Việt Nam cụ thể hóa những 

thế mạnh để biến tiềm năng phát triển của 

ngành thành hiện thực? Câu hỏi này đã 

được đặt ra từ nhiều năm qua, liệu câu trả 

lời có nằm ngoài khả năng của người đứng 

đầu ngành nông nghiệp? 

Theo The Saigontimes 

Hàn Quốc, Chile nhập khẩu trái 
thanh long của Việt Nam 

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu 
thanh long tại Bình Thuận có chứng chỉ 
xuất sang thị trường Mỹ và châu Âu cũng 
đang xúc tiến để có chứng chỉ của Chile 
và Hàn Quốc. 

Ngày 5/10, ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch 
Hiệp hội thanh long Bình Thuận cho biết, 
Hàn Quốc và Chile đã chính thức mở cửa 
cho nhập khẩu trái thanh long của Việt Nam 
vào hai thị trường này. 

Theo ông Hưng, để thanh long Bình Thuận 
vào được hai thị trường khó tính này thì sản 
phẩm của các nhà vườn phải được chiếu xạ 
(khi nhập vào Chile) và phải được gia nhiệt 
(khi vào Hàn Quốc). 

Bên cạnh đó, tất cả các nhà vườn và các cơ 
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 sở đóng gói muốn nhập thanh long phải 

được cơ quan bảo vệ thực vật của Bộ Nông 

nghiệp hai quốc gia này khảo sát và cấp 

chứng chỉ. 

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu thanh 

long tại Bình Thuận có chứng chỉ xuất sang 

thị trường Mỹ và châu Âu cũng đang xúc tiến 

để có chứng chỉ của Chile và Hàn Quốc. 

Từ đầu tháng 10, sản phẩm thanh long Bình 

Thuận trái mùa chông đèn bắt đầu xuất hàng 

sang Trung Quốc, nên giá thanh long đang 

tăng cao. Giá thanh long ở Bình Thuận xuất 

đi Trung Quốc qua đường tiểu ngạch là 

8.000 đồng/kg. 

Theo Hiệp hội thanh long Bình Thuận, để 

tránh rủi ro cho người trồng thanh long, sắp 

tới sẽ có một cuộc hội thảo nhằm kết nối 

giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt 

Nam tổ chức tại Lạng Sơn với sự góp mặt 

của các doanh nghiệp Trung Quốc, nhằm sẽ 

tháo gỡ những khó khăn khi xuất khẩu thanh 

long vào Trung Quốc bằng đường tiểu 

ngạch. Bình Thuận hiện nay có diện tích 

thanh long lớn nhất cả nước với hơn 

12.300ha, trong đó 2.100ha được chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hiện thanh 

long Bình Thuận đã được xuất sang thị 

trường Mỹ, châu Âu, tuy nhiên chủ yếu vẫn 

là thị trường châu Á, trong đó Trung Quốc 

chiếm gần 70% thị phần./. Theo 

TTXVN/VietNam 

Giá tôm sú nguyên liệu 
liên tục tăng 

Tất cả tôm sú nguyên liệu đều đồng loạt tăng 

giá rất mạnh. Mặc dù giá tăng cao nhưng 

thương lái vẫn tấp nập đổ xô đi tìm mua tôm 

nguyên liệu. 

Kể từ đầu tháng 10 đến nay, giá tôm sú 

nguyên liệu ở tỉnh Cà Mau liên tục tăng, có 

thời điểm tăng đột biến, bất thường. 

Tôm sú loại 30 con/kg trước đây 95.000 

đồng/kg, nay giá lên 110.000 đồng/kg, thậm 

chí có ngày lên 125.000 đồng/kg. Tôm loại 

40 con/kg trước đây 80.000 đồng/kg, nay lên 

100.000 đồng/kg. Tương tự như vậy, tất cả 

tôm sú nguyên liệu đều đồng loạt tăng giá rất 

mạnh. Mặc dù giá tăng cao nhưng thương 

lái vẫn tấp nập đổ xô đi tìm mua tôm nguyên 

liệu. Tất cả các nhà máy đều tổ chức mạng 

lưới, đến tận nhà dân để thu mua, thậm chí 

nâng giá cao hơn để mua được nhiều tôm 

nguyên liệu. 

Nguyên nhân của tình hình trên, theo các 

nhà sản xuất hàng tôm đông lạnh, là do thị 

trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng 

sang nhiều nước. Kinh tế của Mỹ và châu Âu 

đang được phục hồi và tăng trưởng. Ngoài 

ra giá tôm sú tăng còn do tôm nguyên liệu 

thiếu, trong khi các nhà máy chế biến ngày 

càng phát triển rất cần nguyên liệu sản xuất. 

Theo TTXVN/Vietnam 
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 Đạt lợi nhuận cao khi trồng ớt 

Nhiều năm nay, người dân Tiền Giang đã 

đưa cây ớt xuống trồng trên chân ruộng đã 

mang lại lợi nhuận cao nhờ đầu ra cây ớt 

thuận lợi và việc du nhập nhiều giống ớt mới 

cho năng suất, sản lượng cao, ít bị sâu bệnh 

tấn công và dễ chăm sóc như hai mũi tên đỏ, 

chánh phong, ớt sừng vàng. 

Tiền Giang đang thu hoạch 550ha ớt trên 

chân ruộng với giá cao từ 15.000-17.000 

đồng/kg, tăng hơn vụ cùng kỳ năm trước 

4.000-5.000 đồng/kg. Với giá trên, nông dân 

trồng ớt đạt giá trị 150-170 triệu đồng/ha, lợi 

nhuận cao gấp bốn lần trồng lúa năng suất 

cao. Nhiều năm nay, người dân Tiền Giang 

đã đưa cây ớt xuống trồng trên chân ruộng 

đã mang lại lợi nhuận cao nhờ đầu ra cây ớt 

thuận lợi và việc du nhập nhiều giống ớt mới 

cho năng suất, sản lượng cao, ít bị sâu bệnh 

tấn công và dễ chăm sóc như hai mũi tên đỏ, 

chánh phong, ớt sừng vàng. 

Bình quân năng suất các giống ớt này đạt 10 

tấn/ha và thị trường rất ưa chuộng. Tỉnh 

cũng đã xác định các cây ớt là một trong 

những cây màu chủ lực đưa xuống trồng 

trên chân ruộng nhằm phá thế độc canh cây 

lúa, khai thác tốt tiềm năng kinh tế nội đồng 

vùng dự án ngọt hóa Gò Công đồng thời tiết 

kiệm được nguồn nước bơm tưới, giúp nông 

dân sớm khấm khá lên nhờ chuyển đổi cây 

trồng phù hợp./. KTDT 

Sẽ tăng cao nhu cầu về phân 
bón 

Một số doanh nghiệp nhập khẩu phân bón 

đang có hiện tượng kìm trữ lượng phân bón 

đã nhập khẩu từ lúc giá thấp để chờ giá thị 

trường tăng mới bán ra. Vì vậy, cần hạn có 

biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng đầu cơ 

găm hàng, tăng giá bất hợp lý của một số 

doanh nghiệp kinh doanh phân bón. 

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới, 

nhu cầu phân bón trong nước sẽ tăng để 

phục vụ cho vụ Đông. Nguồn cung cần đạt 

tới 3,6 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu, trong 

khi đó sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng 

khoảng 2,5 triệu tấn, như vậy các doanh 

nghiệp sẽ phải nhập khẩu khoảng 1,1 triệu 

tấn. 

Theo dự báo, giá phân bón thế giới sẽ tiếp 

tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, theo Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam hiện nay, do vẫn phải nhập 

khẩu khoảng 40% lượng phân bón nên giá 

phân bón trong nước còn chịu tác động khá 

mạnh từ sự biến động của giá thế giới. 

Một số doanh nghiệp nhập khẩu phân bón 

đang có hiện tượng kìm trữ lượng phân bón 

đã nhập khẩu từ lúc giá thấp để chờ giá thị 

trường tăng mới bán ra. Vì vậy, cần hạn có 

biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng đầu cơ 

găm hàng, tăng giá bất hợp lý của một số 

doanh nghiệp kinh doanh phân bón. KTDT  



   18 
 

ĐIỂM TIN BÁO 

 


