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Hội nghị ngành Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ:

Chú trọng phát huy lợi thế cạnh tranh của địa phương

Hôm qua (10/9), tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã diễn 

ra Hội nghị ngành Công thương 14 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng 

và Bắc Trung bộ lần thứ XII. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì Hội nghị.

Kinh tế vùng tăng trưởng khá nhưng 

chưa bền vững

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu 

năm 2010, toàn vùng duy trì và đạt tăng 

trưởng khá so với cùng kỳ, an sinh xã hội 

được đảm bảo. Giá trị sản xuất công 

nghiệp toàn vùng ước đạt 251.433 tỷ 

đồng, tăng 22,3% so cùng kỳ, đạt 73,6% 

kế hoạch năm; Tổng kim ngạch xuất 

khẩu đạt 12,115 tỷ USD, tăng 25,69% so 

cùng kỳ, đạt 79,48% kế hoạch năm. 

Nhập khẩu đạt 22,6 tỷ USD, tăng 24,1% 

so cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 

349.784 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ 

năm trước.

TIN TỨC

SỰ KIỆN
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Tính đến hết tháng 9/2010, toàn vùng có 

314 khu, cụm, điểm công nghiệp đang 

hoạt động, 5.686 doanh nghiệp, cơ sở 

thuê 8.402 ha đất, tổng kinh phí đầu tư 

110.524 tỷ đồng. Kinh phí chi cho công 

tác khuyến công đạt 29,886 tỷ đồng; các 

hoạt động quản lý kỹ thuật, an toàn môi 

trường công nghiệp; quản lý điện năng, 

thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải 

cách thủ tục hành chính được chú trọng.

Hoạt động xúc tiến thương mại và công 

tác quản lý thị trường đạt hiệu quả khá, 

góp phần tích cực trong việc ổn định giá 

cả thị trường, chỉ số giá không bị biến 

động lớn. Toàn vùng hiện có 2.507 HTX; 

2.697 chợ hoạt động hiệu quả; đang tích 

cực triển khai quy hoạch mạng lưới chợ 

trung tâm, chợ đầu mối, mạng lưới bán 

lẻ. Thị trường nội địa và xuất khẩu có 

bước chuyển biến tích cực, nhờ đó hàng 

hóa lưu thông đã tăng nhanh, đáp ứng 

các nhu cầu tiêu dùng trong nước và tăng 

kim ngạch xuất khẩu góp phần giảm 

nhập siêu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng đầu năm 

2010 của toàn vùng ước đạt 349.784 tỷ 

đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 91,88% kế hoạch năm. 3 tháng 

còn lại, các doanh nghiệp sẽ tăng cường 

các hoạt động bán hàng nhân dịp tết và 

các ngày lễ lớn. Vì vậy việc hoàn thành 

kế hoạch bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ là rất khả quan. Hiện nay, các 

tỉnh tập trung theo dõi giá cả các mặt 

hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, 

thực hiện khá hiệu quả chương trình 

“Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng 

Việt Nam”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại 

biểu, sản xuất công nghiệp trong vùng 

vẫn có xu hướng phát triển chưa bền 

vững, xuất khẩu chưa xứng với tiềm 

năng. Tiến độ quy hoạch ngành công 

thương còn chậm. Việc đầu tư, xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công 

nghiệp chưa đạt yêu cầu. Tình hình gian 

lận thương mại, vi phạm nhãn mác 

hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

chưa có chiều hướng giảm. Kết cấu hạ 

tầng thương mại chưa đồng bộ, chợ tạm, 

chợ cóc còn chiếm tỷ lệ cao. Thiếu 

những doanh nghiệp lớn có thể chi phối

thị trường. Công tác quản lý Nhà nước 

đối với những khu, cụm, điểm công 

nghiệp trong vùng còn nhiều bất cập. 

Các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt 

động khuyến công chậm được sửa đổi bổ 

sung, các thủ tục thanh quyết toán kinh 

phí khuyến công còn rườm rà. Khả năng 
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tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ 

còn khó khăn. Bên cạnh đó, các nhà sản 

xuất kinh doanh còn dè dặt trong lựa 

chọn những dự án sản xuất, kinh doanh.

Chín nhóm giải pháp cho những tháng 

cuối năm

Hội nghị thống nhất mục tiêu cho những 

tháng cuối năm 2010 là: giá trị sản xuất 

công nghiệp đạt 90.000 tỷ đồng, kim 

ngạch xuất khẩu đạt 3,128 tỷ USD… Để 

đạt mục tiêu này, Thứ trưởng Hồ Thị 

Kim Thoa chỉ đạo, các địa phương thực 

hiện tốt chín nhóm giải pháp bao gồm: 

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tăng cao 

giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất 

khẩu, hạn chế nhập siêu; đẩy mạnh thực 

hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam"; đẩy mạnh 

công tác quy hoạch, kế hoạch quan tâm 

quy hoạch vùng để phát huy lợi thế từng 

tỉnh, thành phố; đẩy mạnh liên kết trung 

ương- địa phương, liên kết giữa các tỉnh; 

tập trung phát triển các ngành công 

nghiệp mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh; 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ 

tầng công nghiệp, thương mại, hoàn 

thành tốt kế hoạch khuyến công năm 

2010; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và 

quản lý tốt thị trường trong nước, chống 

buôn lậu và gian lận thương mại; Đổi 

mới và tăng cường hoạt động quản lý 

nhà nước; Triển khai thực hiện tốt công 

tác quản lý nhà nước về điện năng, khoa 

học công nghệ, vật liệu nổ công nghiệp.

Hội nghị cũng nhất trí thông qua 27 

nhóm kiến nghị, đề nghị lên Bộ Công 

Thương xung quanh các vấn đề: hỗ trợ 

xuất khẩu, xây dựng chợ, quy hoạch 

công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính 

đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, các vấn 

để xung quanh hoạt động khuyến công 

như thủ tục thanh quyết toán kinh phí, 

xây dựng mạng lưới khuyến công và xúc 

tiến thương mại, các vấn đề liên quan 

đến giải pháp thu hút đầu tư, phát triển 

công nghiệp phụ trợ, quản lý điện, quản 

lý thị trường, quản lý các doanh 

nghiệp…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương 

Bắc Ninh đã trao Cờ đơn vị đăng cai hội 

nghị lần thứ XIII cho Sở Công Thương 

tỉnh Hải Dương. 

( Theo Công thương)
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Cơ hội cho sữa nội

Sự chênh lệch về tỉ giá, cải tiến sản phẩm 

với nhiều thành phần, công thức mới và 

cả “tranh thủ” thời điểm quản lý giá sữa 

chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/1010 

đã khiến không ít loại sữa nhập khẩu 

được nhà sản xuất và phân phối điều 

chỉnh giá với mức tăng từ 7-10%.

Liên kết để tăng giá?

Năm 2010, thị trường sữa đã chứng kiến sự 

tăng giá đồng loạt vào các tháng 1, 3 và từ 

cuối tháng 7. Con số từ Trung tâm Thông tin 

Công nghiệp và Thương mại của Bộ Công 

Thương cho thấy từ những ngày cuối tháng 

7 đến nửa đầu tháng 8, các hãng sữa ngoại 

lại tiếp tục tăng giá thêm gần 7%.

Thị trường có dấu hiệu đang bị thao túng 

vì: cả 2 lần tăng giá đều không tương 

đồng với giá thế giới, đặc biệt là việc các 

hãng sữa tăng đồng loạt cho thấy dấu hiệu 

liên kết của một số nhà nhập khẩu… Các 

nhà bán lẻ sữa cho biết, nhà phân phối báo 

giá sữa tăng do nguyên nhân chênh lệch tỉ 

giá, thay đổi mẫu mã, công thức pha chế.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc 

tăng giá sữa lần này cũng là cách “đón đầu” 

của các hãng sữa trước khi quy định quản lý 

giá sữa chính thức cho hiệu lực. Theo quy 

định này, từ 1/10, các doanh nghiệp phải 

đăng ký giá bán đối với các sản phẩm sữa 

dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong bảng 

đăng ký giá, doanh nghiệp phải giải thích rõ 

cơ cấu giá bán, chi phí, quy trình bán sản 

phẩm ra thị trường.

Được biết, Bộ Tài chính đang tập hợp danh 

sách các doanh nghiệp nằm trong diện phải 

đăng ký giá bán các sản phẩm sữa để công 

bố trên phương tiện thông tin đại chúng 

trước 1/10. Trên cơ sở đó, cơ quan chức 

năng sẽ tiến hành kiểm tra việc đăng ký giá 

có phù hợp hay thị trường có hiện tượng liên 

kết độc quyền về giá... để có biện pháp xử lý 

kịp thời như thu hồi lợi nhuận chênh lệch, 

rút giấy phép kinh doanh...

Sữa nội cam kết “bình ổn” đến hết năm

Bộ Công Thương cho biết, diễn biến giá 

sữa nội từ đầu năm đến nay chủ yếu tăng 

theo mức tăng của sữa bột nguyên liệu nhập 

khẩu nên các tháng đầu năm 2010 sữa nội 

mới tăng tập trung 1 lần trong cuối quý I, giá 

các sản phẩm trong quý II tăng nhẹ, phân 

tán, không đáng kể và chưa có thông báo 
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tăng giá trong thời điểm hiện tại. Trong đó, 

nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh, 

một số mặt hàng của Vinamilk còn có dấu 

hiệu giảm nhẹ.

Giám đốc một DN sản xuất sữa trong 

nước chia sẻ: những yếu tố chính tác động 

đến giá sữa là giá nguyên liệu, tỉ giá ngoại 

tệ và chính sách thuế đều không thay đổi 

lớn ngoại trừ biên độ tỉ giá có sự dao 

động không đáng kể, trong khi thuế nhập 

khẩu đã giảm từ 10% xuống 5%; giá sữa 

nguyên liệu trên thị trường thế giới đang 

có xu hướng giảm. Bởi thế, không có lý 

do gì để tăng giá sữa vào thời điểm này. 

Hiện nay giá nguyên liệu sữa trên thế giới 

đã giảm khoảng 10% so với cách đây hai 

tháng, từ 3.400 USD/tấn xuống khoảng 

3.100 USD/tấn.

Thị trường trong nước đang ghi nhận sự 

nỗ lực phát triển sản phẩm và mạng lưới 

kinh doanh của các thương hiệu Việt. 

Đơn cử như Vinamilk đã có 135.000 điểm 

bán hàng trên cả nước, tốc độ phát triển 

tăng cao, các trang trại nguyên liệu được 

mở rộng và nâng cấp chất lượng. Mục 

tiêu đặt ra của Vinamilk trong 2 năm tới 

là chiếm lĩnh 35% thị phần sữa trong 

nước. Các thương hiệu khác như 

Nutifood, Ba Vì, Hanoimilk, IDP… cũng 

đa dạng hóa sản phẩm và thiết lập các 

kênh phân phối trên toàn quốc. Công ty 

TH milk trong một chiến lược kinh doanh 

quy mô đã bước đầu thiết lập được chuỗi 

trang trại bò sữa quy mô lớn nhất từ trước 

đến nay lên đến 4.600 con và dự kiến, đến 

cuối tháng 9/2010, Công ty sẽ chính thức 

giới thiệu đến người tiêu dùng những sản 

phẩm đầu tiên. Trong đợt tăng giá sữa lần 

này, nhiều nhà sản xuất sữa trong nước đã 

cam kết không tăng giá bán và đưa ra 

nhiều chính sách hấp dẫn thu hút khách 

hàng. Hancofood tuyên bố không tăng giá 

bất kỳ sản phẩm nào nếu không có biến 

động bất thường về tỷ giá và nguyên liệu.

Vinamilk cũng khẳng định không tăng giá 

sữa đến hết năm.

Tuy nhiên, với thị phần chiếm 22%; 

nguồn cung phụ thuộc vào nhập khẩu đến 

78%; các thương hiệu sữa nội vẫn rất yếu 

thế trên chính thị trường Việt Nam. Bên 

cạnh đó, chất lượng sữa nội vẫn chưa đảm 

bảo và tình trạng vi phạm quy định về 

công bố thông tin trên nhãn mác vẫn xảy 

ra. Sự kém minh bạch trong việc công bố 

hàm lượng các chất như chỉ tiêu hàm 

lượng đạm – chất dinh dưỡng thiết yếu 

cần có trong sữa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là 

2 đối tượng tiêu dùng là người già và trẻ 

em. Điều này đã làm ảnh hưởng đến niềm 

tin của người tiêu dùng. Bởi thế, nếu khắc 

phục được những sai phạm này, các nhà 

sản xuất sữa trong nước có thể tự tin cạnh 

tranh trên sân nhà và đưa giá sữa về đúng 

quỹ. ( Theo Công thương)
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Một số tỉnh thử 

nghiệm vaccin 

JXA 1-R

Hiện đã có 10/11 tỉnh 

thuộc Vùng 6 (từ Ninh 

Thuận đến Bến Tre) có 

DTX, trừ Ninh Thuận. 

Tình đến ngày 6-9, đã có 

trên 200 nghìn con heo 

mắc bệnh, trong đó trên 

45 nghìn con chết, thiêu 

huỷ trên 100 nghìn con.

Ông Nguyễn Trúc Hà -

Trưởng phòng Dịch tễ, 

Trung tâm Thú y Vùng 6 

(TTTY6) có trụ sở tại 

TP.HCM, đánh giá tình 

hình dịch bệnh heo tai 

xanh (DTX) vẫn đang diễn 

biến đáng lo ngại, chưa có 

chiều hướng suy giảm. 

Hiện đã có 10/11 tỉnh 

thuộc Vùng 6 (từ Ninh 

Thuận đến Bến Tre) có 

DTX, trừ Ninh Thuận. 

Tình đến ngày 6-9, đã có 

trên 200 nghìn con heo 

mắc bệnh, trong đó trên 45 

nghìn con chết, thiêu huỷ 

trên 100 nghìn con.

Trước tình hình dịch bệnh 

đang lây lan mạnh, từ ngày

8-9, TTTY6 đã giao cho 

mỗi tỉnh 10.000 liều vaccin 

để triển khai tiêm cho đàn 

heo trong vùng.

Ông Ngô Thanh Long -

Giám đốc Trung tâm Chẩn 

đoán xét nghiệm – TTTY6, 

cho biết, đây là số vaccin 

JXA 1-R do Bộ Nông 

nghiệp Trung Quốc tài trợ, 

thuộc thế hệ mới nhất, đạt 

hiệu lực trên 70% và thời 

gian có hiệu lực kháng 

bệnh là 4 tháng.

Trước khi chuyển giao 

vaccin cho các tỉnh, TTTY 

6 đã thử nghiệm trên đàn 

heo của trại heo giống 

Đông Á và Bình Thắng ở 

Bình Dương, cho thấy 

vaccin an toàn, và ít có 

phản ứng phụ.

Chi cục Thú y Đồng Nai sẽ 

giao 4.500 liều vaccin cho 

trại nuôi heo Phú Sơn và số 

còn lại sẽ đưa về xã Thừa 

Đức, huyện Cẩm Mỹ thử 

nghiệm hiệu quả. Chi cục 

Thú y Tiền Giang dự kiến 

lựa chọn 20 địa điểm chưa 

có dịch để tiêm vaccin.

Sáng 9-9 trên đoạn đường tránh TP. Vinh thuộc xóm Yên Thượng, xã Hưng Thịnh, 

huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, một số người dân chạy thể dục buổi sáng phát hiện 

xác hơn 30 con heo vứt bừa bãi bên vệ đường, số heo chết này bốc mùi hôi thối, trọng 

lượng mỗi con khoảng từ 15-20 kg. Ngay sau khi phát hiện vụ việc lãnh đạo xã Hưng 

Thịnh đã chỉ đạo cho ban thú y nhanh chóng tiêu huỷ, đào hố chôn lấp đồng thời lập 

biên bản xác nhận số lượng heo báo cáo lên huyện.

Theo Dân việt
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Đan Mạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới

Đại sứ quán Đan Mạch cho hay, Chính phủ nước này đã phê duyệt Chương trình 

Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp mới (BSPS) cho Việt Nam, chương trình kéo dài 

trong 3 năm (2011- 2013) với tổng ngân sách tài trợ là 123 triệu Curon Đan Mạch 

(tương đương 422 tỷ đồng Việt Nam). Hiện chương trình đang chờ Chính phủ Việt 

Nam thẩm định và phê duyệt.

Ngài John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng nay 

(10/9) tại TP.HCM, Đại sứ quán Đan 

Mạch tại Việt Nam ông John Nielsen 

nói: “Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

trong 2 thập kỷ qua cho thấy sức mạnh 

và sự năng động ngày càng tăng của khối 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà 

thành phần chủ yếu là các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. thách thức cơ bản đối với 

Việt Nam trong những thập kỷ tới đó là 

cải thiện chất lượng sản xuất, đạt và duy 

trì tính cạnh tranh toàn cầu đồng thời 

đảm bảo người nghèo được quan tâm 

trên con đường tăng trưởng kinh tế. Để

đạt được điều này, BSPS 2011 – 2013 đã 

dược thiết kế để hỗ trợ Chính phủ Việt 

Nam đạt được những mục tiêu phát triển 

của mình”.

Với mục tiêu phát triển, tăng khả năng 

cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh hướng vào tăng trưởng, xuất 
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khẩu và tạo việc làm, chương trình được 

chia làm 3 hợp phần bao gồm: Chương 

trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) 

đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng công 

nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (hợp phần 1), hỗ trợ về vệ sinh an 

toàn lao động (hợp phần 2) và các nghiên 

cứu kinh tế (hợp phần 3). Ở hợp phần 1 

sẽ có 8 địa phương được hỗ trợ bao gồm: 

Nghệ An, Thanh Hoá, Khánh Hoà, Phú 

Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang và 

Cần Thơ, với số tiền khoảng 216 tỷ 

đồng, số tiền còn lại dành cho hợp phần 

2 và 3 sẽ được áp dụng cho cả nước. Dự 

kiến hỗ trợ khoảng 40 đến 50 dự án với 

mức tài trợ trung bình là 4 tỷ đồng (mức 

tài trợ từ 400 triệu đến 8 tỷ đồng). Trong 

đó, nhóm đối tượng hưởng lợi trực tiếp 

là các doanh nghiệp, tổ chức ngoài quốc 

doanh dang cung cấp dịch vụ cho các 

doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, nông 

dân tham gia vào các chuỗi giá trị hướng 

vào xuất khẩu. Nhóm đối tượng hưởng 

lợi gián tiếp bao gồm các doanh nghiệp 

nhỏ, hộ kinh doanh và nông dân.

Chương trình sẽ danh ưu tiên cho các 

ngành như: nông nghiệp và chế biến 

nông sản, nghề cá, thuỷ sản, thủ công mỹ 

nghệ và du lịch. Các ngành có sự tham 

gia của các doanh nhân và nhà sản xuất 

nữ sẽ được ưu tiên. Bên cạnh đó Chương 

trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) 

cũng đặt trọng tâm vào các ngành, các 

chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu tại 

mỗi tỉnh trên cơ sở ưu tiên phát triển của 

UBND tỉnh.

Được biết, chương trình Hỗ trợ doanh 

nghiệp giai đoạn 2005-2009 đã được 

triển khai và hoàn thành tốt. Bộ Lao 

động Thương binh và xã hội, Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

và Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn 

cầu tiếp tục là những đối tác chính của 

chương trình.

( Theo Kinh tế nông thôn)
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Mua muối trắng tạm trữ, 

muối đen bị bỏ rơi!

Vinafood 1 đã gửi văn bản yêu cầu 

ngưng thu mua muối đen của diêm dân, 

vì sợ bị lỗ do chất lượng muối không bảo 

đảm sẽ không bán được.

Theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, từ ngày 

18-8, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc 

(Vinafood 1) triển khai thu mua khoảng 

15.000 tấn muối tạm trữ cho diêm dân Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Lượng muối thu mua chưa 

bằng 1/3 sản lượng muối tồn đọng (hơn 

50.000 tấn), nhưng đến nay sản lượng muối 

thu mua vẫn chẳng đáng là bao.

Chỉ 5 ngày sau khi triển khai, doanh 

nghiệp này thông báo chỉ thu mua muối 

trắng. Ông Huỳnh Văn Thuyết - Chủ 

nhiệm HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 

và sản xuất muối Chợ Bến, huyện Long 

Điền cho biết, hiện ở xã An Ngãi mới chỉ 

có ba hộ diêm dân bán được khoảng 300 

tấn muối với giá 610 đồng/kg.

Ngoài ra, diêm dân còn phải chịu công 

vận chuyển đến kho thu mua nên tính ra 

họ chị bán được muối với giá chỉ 420 

đồng/kg. Trong khi đó, giá thành sản xuất 

đã hết 400 đồng/kg.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Quang 

Hiền - Giám đốc Công ty Phương Hiền, 

đối tác được Vinafood 1 chọn làm đầu 

mối mua muối cho người dân tại tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu cho biết, theo chỉ đạo của 

Vinafood 1, Công ty Phương Hiền sẽ thu 

mua 15.000 tấn muối. Đến nay, công ty 

mới thu mua được khoảng 1.484 tấn thì 

ngày 1-9, Vinafood 1 đã gửi văn bản yêu 

cầu ngưng thu mua muối đen của diêm 

dân, vì sợ bị lỗ do chất lượng muối không 

bảo đảm sẽ không bán được.

Việc Vinafood 1 đột ngột ngưng việc thu 

mua muối, không chỉ làm cho đời sống 

diêm dân gặp nhiều khó khăn, mà còn 

làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Ông Hiền cho biết, nhằm tạo điều kiện 

cho bà con diêm dân, tuy chưa nhận muối 

về kho nhưng công ty đã cho một số hộ 

vay tiền để lo chi phí. Giờ Vinafood 1 

ngừng thu mua, diêm dân cũng chưa có 

điều kiện để hoàn trả.

Ông Trần Văn Thành - Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra (Hội ND Bạc Liêu) cho biết, 

hiện trong tỉnh có hơn 120.000 tấn muối được nông dân trữ lại không bán. Bà con cho 

rằng giá muối thu mua theo chính sách tạm trữ quá thấp. Nông dân yêu cầu bên thu 

mua phải tăng thêm 200 đồng/kg muối các loại mới bán. Theo tính toán, với giá muối 

như hiện nay, nông dân không có lãi nhiều vì giá thành 1kg muối đã là 564 đồng/kg. 

Theo Dân Việt
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Bộ trưởng Bộ NN và PTNT 

yêu cầu tiêu hủy toàn bộ 

rùa tai đỏ trước ngày 20/9

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Cao Đức Phát vừa có công điện đề nghị 

UBND tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ 

chỉ đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX) tiến 

hành tiêu hủy triệt để số rùa trên theo 

đúng quy định trước ngày 20 tháng 9 

năm 2010.

Công điện nêu rõ: “Để thực hiện nghiêm 

các quy định pháp luật nhằm ngăn chặn 

việc phát tán số rùa tai đỏ nói trên, theo 

khuyến cáo của các Tổ chức quốc tế và 

các nhà khoa học, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long và 

TP. Cần Thơ chỉ đạo doanh nghiệp 

CASEAMEX tiến hành tiêu hủy triệt để 

số rùa trên theo đúng quy định trước 

ngày 20 tháng 9 năm 2010, đồng thời chỉ 

đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiêu 

hủy không để phát tán ra môi trường 

xung quanh và báo cáo kết quả về Bộ”.

Trước đó, thực hiện giấy phép nhập khẩu 

số 184/NTTS-GP ngày 05 tháng 03 năm 

2010 của Cục Nuôi trồng thủy sản về 

việc cho phép Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu thủy sản Cần Thơ 

(CASEAMEX) nhập khẩu 40 tấn Rùa tai 

đỏ từ Mỹ về làm thực phẩm, trong giấy 

phép nêu rõ yêu cầu phải sử dụng đúng 

mục đích làm thực phẩm, không được 

phép nuôi. Sau khi nhập khẩu về Việt 

Nam, số Rùa tai đỏ trên vẫn chưa được 

Công ty CASEAMEX tiêu thụ làm thực 

phẩm, vi phạm nội dung của giấy phép, 

gây bức xúc trong dư luận. Ngày 

10/8/2010, Tổng cục Thủy sản làm việc 

với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các 

Sở ban ngành trong tỉnh, công ty và đã 

có kết luận yêu cầu tái xuất, nếu không 

CHÍNH 
SÁCH
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tái xuất được thì phải giết mổ, chế biến 

hoặc tiêu hủy toàn bộ số rùa trên ra khỏi 

Việt Nam trước ngày 31/8/2010. Tuy 

vậy, đến nay Công ty CASEAMEX vẫn 

chưa thực hiện nghiêm túc kết luận trên.

Thực tế thời gian qua, rùa tai đỏ đã xuất 

hiện ở nhiều địa phương như Bến Tre, 

Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Cà 

Mau. Tại tỉnh Bến Tre đã bắt giữ 34 con 

rùa tai đỏ từ một hộ mua bán cá cảnh. 

Tuần qua, Sóc Trăng đã nhận và tiêu hủy 

23 con từ các hộ nuôi cá cảnh và người 

dân tự nguyện giao nộp, tất cả có nhiều 

kích cỡ khác nhau cho thấy, có khả năng 

rùa tai đỏ được nhập vào nước ta qua 

nhiều đợt và nhiều thời điểm khác nhau.

Không chỉ gây hại cho các loài thủy sinh 

bản địa, loài rùa tai đỏ còn là hiểm họa 

lớn đối với ngành nông nghiệp. Nó gây 

hại cả về mặt thuỷ sản và trồng trọt, bởi 

nó ăn cả động vật và thực vật nước như 

hoa màu, lúa. Nếu được thả ra ngoài môi 

trường tự nhiên như ao, hồ, sông ngòi..., 

rùa tai đỏ có thể ăn hết những loài động 

vật nhỏ hơn nó, cắn phá cây trồng với 

sức gây hại lớn hơn ốc bươu vàng bởi 

chúng to hơn, sống lâu hơn.

Ngoài ra, việc nuôi rùa tai đỏ trong nhà 

đối với mỗi người dân có thể dẫn tới mối 

nguy hại cho sức khoẻ. Cụ thể, chúng có 

thể lây truyền vi khuẩn salmonella gây 

tiêu chảy và thương hàn cho người, nhất

là những người sống ở vùng sông nước. 

Đặc biệt hơn, loài rùa này có thể gây 

bệnh cho người qua tác nhân môi trường 

và qua tiếp xúc. Bởi vậy, những người 

nuôi loài sinh vật này có thể nhiễm bệnh 

bất cứ lúc nào. Mặt khác, trong quá trình 

chế biến thức ăn nếu không cẩn thận, 

những người trực tiếp làm cũng sẽ mắc 

các loại bệnh do rùa tai đỏ mang đến. 

( Theo Kinh tế nông thôn)

Hỗ trợ 100% lãi suất cho doanh nghiệp mua lúa, gạo tạm trữ

Ngày 10-9, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để 

mua tạm trữ lúa, gạo hè-thu năm 2010. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi 

suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng mua 

tạm trữ lúa, gạo hè-thu năm 2010.Thời gian mua tạm trữ từ ngày 15-7 đến 15-9; thời 

gian tạm trữ từ 15-7-2010 đến 15-11-2010. Lãi suất hỗ trợ là lãi suất tiền vay thực tế 

theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay hiện hành của các ngân hàng 

thương mại theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. ( Theo SGGP)
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Thông tư 13: Chỉnh sửa nhưng 

không giảm chuẩn

Thông tư 13 quy định về các tỷ lệ bảo 

đảm an toàn trong hoạt động các tổ chức 

tín dụng vẫn không lùi thời điểm áp 

dụng (từ 1/10), song có thể được sửa đổi 

một số nội dung nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức tín dụng.

Các ngân hàng một mặt gấp rút chuẩn bị 

triển khai quy chuẩn mới, song một số 

đơn vị vẫn thấp thỏm hướng về NHNN 

với kỳ vọng được nới lỏng thời gian hoặc 

điều kiện áp dụng.

50% đã sẵn sàng

“Về cơ bản, chúng tôi đã chuẩn bị mọi 

điều kiện cần thiết để triển khai thông tư 

13”, phó tổng giám đốc ngân hàng 

TMCP Á Châu (ACB) Nguyễn Thanh 

Toại nói.

Để nâng tỷ lệ an toàn vốn từ 8% lên 

9%/năm theo quy định mới, ACB đã 

thông qua phương án tăng vốn, phát 

hành trái phiếu. Nguồn cung vốn có thể 

bị co hẹp lại do quy định tín dụng không 

vượt quá 80% nguồn vốn huy động, song 

theo ông Toại cũng không đến mức đáng 

lo ngại.

Khoảng 50% ngân hàng thương mại 

trong hệ thống đã tương đối sẵn sàng với 

quy chuẩn an toàn mới – theo đánh giá 

của hội đồng Tư vấn chính sách tài 

chính, tiền tệ quốc gia.

“Chỉ khoảng 5 – 7 tổ chức tín dụng có 

thể gặp khó khăn trong thực hiện thông 

tư 13 – do một số điều kiện chưa đạt. 

Các đơn vị còn lại rơi vào trường hợp: có 

thể triển khai, song cần được tạo điều 

kiện, hỗ trợ”, ông Cao Sỹ Kiêm, thành 

viên hội đồng phân tích.

Thành viên HĐQT một ngân hàng 

TMCP tại Hà Nội chia sẻ thêm, các ngân 

hàng đã có một thời gian khá dài để 

chuẩn bị (thông tư 13 ban hành tháng 5, 

hiệu lực thi hành từ 1/10/2010, chưa kể 

thời gian lấy ý kiến các đơn vị trước đó), 

do vậy không cần thiết phải lùi thời gian 

thực hiện.

Cũng theo ông này, không hẳn khó khăn 

rơi vào các ngân hàng quy mô nhỏ mà 

ngược lại, một số “ông lớn” mới chật vật

bởi “càng cồng kềnh, đi càng khó 

nhanh”!
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Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, 

tiền tệ quốc gia đồng thuận quan điểm, 

thông tư 13 sẽ không lùi thời hạn triển 

khai, không hạ chuẩn an toàn, như một 

số kiến nghị trước đó.

“Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng 

thuộc ngân hàng thanh toán quốc tế vừa 

dự thảo, hệ số an toàn vốn sẽ phải nâng 

từ 8% hiện nay lên 16%. Khi đó, mức 

9% của chúng ta trở nên rất thấp”, ông 

Cao Sỹ Kiêm lưu ý.

Tuy nhiên, cơ quan tư vấn này cho ý 

kiến, cần xem xét lại quy định không 

tính tiền gửi không kỳ hạn vào cơ cấu 

vốn huy động, bởi sẽ khiến dòng vốn đổ 

vào nền kinh tế càng co lại. Cùng với đó, 

cần có sự điều chỉnh linh hoạt với từng 

trường hợp cụ thể, nhất là với những 

trường hợp gặp khó khăn do yếu tố 

khách quan, bất khả kháng.

“Chẳng hạn như với ngân hàng TMCP 

Ngoại thương (Vietcombank), Thủ tướng 

Chính phủ vừa cho phép tăng thêm 33% 

vốn điều lệ trong năm 2010, từ nguồn thặng 

dư bán cổ phần phát hành lần đầu. Với mức 

vốn điều lệ mới hơn 17.000 tỉ đồng, tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu của Vietcombank sẽ 

vượt 9% thay vì ở mức 8,45% như hiện 

nay”, ông Cao Sỹ Kiêm dẫn giải.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn 

Giàu, NHNN đã giao cho đơn vị chức 

năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung thông 

tư này, theo hướng rà soát kỹ các khái 

niệm, trong đó có vấn đề dư luận băn 

khoăn vừa qua. Hiện đơn vị chức năng 

tiếp tục tập hợp báo cáo, đề xuất mới 

nhất của các ngân hàng thương mại và sẽ 

sớm có hướng dẫn để triển khai hiệu quả.

“Những vấn đề bổ sung chủ yếu mang 

tính kỹ thuật, còn định hướng, mục tiêu 

của NHNN đã rất rõ ràng. Thông tư 13 

cũng chỉ là một bước trong lộ trình nâng 

cao chuẩn mực, hiệu quả và an toàn của 

hệ thống ngân hàng. Tôi cho rằng, một 

số ý kiến đã lo lắng thái quá về chuẩn 

mực mới này”, Thống đốc nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Đình Triển, trưởng văn 

phòng luật sư Vì Dân, người đã nhiều năm 

ở vị trí trưởng ban pháp luật và nghiệp vụ, 

hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, góp ý, một 

số chỉ tiêu mới chỉ nên tính từ thời điểm 

thông tư có hiệu lực mà không nên hồi tố, 

bởi còn liên quan đến nhiều hợp đồng, 

khách hàng vay vốn trước đó.

“Nếu NHNN ép bằng được, cả về thời 

gian, liều lượng như quy định trong 

thông tư 13, sẽ dễ dẫn tới tình trạng: một 

số ngân hàng hoặc không thực hiện nổi; 

hoặc vi phạm hợp đồng cho vay với 

khách hàng, hoặc báo cáo không trung 

thực”, ông Triển nói. 

( Theo  SGTT)
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Khai mạc vòng đàm 

phán thứ 9 Việt 

Nam-EU về PCA

Sáng 10/9, vòng đàm phán 

thứ 9 giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu (EU) 

về Hiệp định khung đối 

tác và hợp tác toàn diện 

(PCA) đã khai mạc tại thủ

đô Brussels, Bỉ.

Đoàn đàm phán Việt Nam 

do Thứ trưởng Ngoại giao 

Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, 

cùng các quan chức thuộc 

các bộ ngành liên quan.

Đoàn đàm phán của EU do 

ông James Moran, Cục 

trưởng Cục châu Á Tổng 

vụ Đối ngoại của Ủy ban 

châu Âu (EC) làm trưởng 

đoàn, cùng các đại diện 

của nhiều tổng vụ thuộc 

EC và đại diện phái đoàn 

EU tại Hà Nội.

Dự kiến, tại vòng đàm 

phán lần này, hai bên sẽ

giải quyết tất cả những 

vấn đề tồn đọng, trong đó 

có điều khoản Các nguyên 

tắc chung - đặc biệt là 

trong lĩnh vực kinh tế, các 

điều khoản về hợp tác 

trong lĩnh vực thương mại 

và đầu tư, hợp tác di cư, 

thuế, hợp tác giải quyết 

hậu quả chiến tranh, rà phá 

bom mìn còn sót lại sau 

chiến tranh, hợp tác về

pháp luật.

Vòng đàm thứ 9 giữa Việt 

Nam và EU về PCA kéo 

dài từ ngày 10 đến ngày 

13/9, diễn ra ngay trước 

thềm Hội nghị thượng 

đỉnh Á-Âu (ASEM) lần 

thứ 8 dự kiến khai mạc 

vào đầu tháng 10 tại 

Brussels và trong bối cảnh 

Việt Nam và EU chuẩn bị

kỷ niệm 20 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao.

Dựa trên tinh thần hợp tác, 

xây dựng và tôn trọng lợi 

ích của mỗi bên, trong 8 

vòng đàm phán trước hai 

bên đạt được những tiến 

bộ quan trọng, hướng tới 

mục tiêu kết thúc đàm 

phán trước cuối năm nay.

Cuộc đàm phán về PCA 

giữa Việt Nam và EU, do 

phía EU đề nghị, được bắt 

đầu từ năm 2008.

( Theo TTXVN)

GIAO 
THƯƠNG
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Hội chợ thương mại quốc tế

Việt Nam- Lào- Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 

nước ta, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 

Hội chợ thương mại quốc tế 2010. 

Tham gia hội chợ có trên 200 gian hàng 

của gần 100 doanh nghiệp đến từ các 

tỉnh trong nước, 3 tỉnh của Nước 

CHDCND Lào (Khăm Muộn, 

Savannakhet, Bolykhămxay) và 4 tỉnh 

của Vương quốc Thái Lan (Nakhon 

Phanom, Sakon Phanom, Noọng Khai 

và Mucdakhan).

Hội chợ đã trưng bày và giới thiệu những 

sản phẩm hàng hóa trên nhiều lĩnh vực 

ngành nghề khác nhau như: Thức ăn, đồ 

uống, dệt may, gia dày, đồ gia dụng, ô tô, 

điện tử, điện lạnh, sản phẩm gỗ mộc mỹ 

nghệ, thời trang, dịch vụ giải trí, ẩm 

thực... Tài trợ chính là Công ty ô tô 

Trường Hải và bia Sài Gòn. Được biết, 

không những hướng đến mục tiêu quảng 

bá sản phẩm, tạo môi trường thuận lợi cho 

việc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi hàng hóa 

giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng 

trong tỉnh, hội chợ còn góp phần khẳng 

định những bước đi quan trọng trong việc 

tăng cường tình hữu nghị, hợp tác cùng 

phát triển giữa các tỉnh của 3 nước.

Trên tinh thần đó, một hội nghị trù bị cấp 

cao lần thứ XIV của 8 tỉnh sử dụng đường 

8 và đường 12 thuộc 3 nước Việt Nam-

Lào- Thái Lan đã được tổ chức. Tham dự 

hội nghị có 80 đại biểu đến từ 8 tỉnh sử 

dụng đường 8 và đường 12: Quảng Bình, 

Nghệ An, Hà Tĩnh (Việt Nam), 

Bolikhămxay, Khăm Muộn (Lào), 

Nakhon Phanôm, Sakon Nakhon, Nọng 

Khai (Thái Lan) và 2 tỉnh quan sát viên 

Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhet 

(Lào).

Hội nghị đã đánh giá tình hình và kết quả 

triển khai nội dung biên bản hội nghị cấp 

cao lần thứ XIII được tổ chức tại tỉnh Hà 

Tĩnh vào tháng 11/2009, bàn các nội dung 

hợp tác trong thời gian tới để trình hội 

nghị cấp cao chính thức lần thứ XIV sẽ tổ 

chức tại Sakon Nakhon (Thái Lan) vào 

tháng 11/2010.

( Theo Công thương)
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Doanh nghiệp Hàn Quốc 
muốn đầu tư vào nông 
nghiệp

Các nhà đầu tư nước 
ngoài nói chung và các 
nhà đầu tư Hàn Quốc nói 
riêng sẽ được hưởng 
nhiều ưu đãi khi đầu tư 
vào nông nghiệp.

Từ ngày 8 - 10/9, ông Jae 
Huyn Cho, Giám đốc Kế 
hoạch và phát triển Trung 
tâm ASEAN (Hàn Quốc) 
đã dẫn đầu đoàn 20 doanh 
nghiệp Hàn Quốc hoạt 
động trong các lĩnh vực 
xuất nhập khẩu máy nông 
nghiệp, chế biến nông 
nghiệp, chế biến thủy sản, 
trồng trọt và nông nghiệp... 
sang Việt Nam tìm hiểu 
môi trường, chính sách và 
tìm kiếm cơ hội đầu tư mới 
trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy hải sản.

Tại hội thảo thương mại và 
đầu tư Việt Nam - Hàn 
Quốc 2010 do Cục Xúc 

tiến thương mại (Bộ Công 
Thương) chủ trì tổ chức, 
ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục 
trưởng Cục Đầu tư nước 
ngoài, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư nhấn mạnh, Việt 
Nam rất khuyến khích đầu 
tư vào nông nghiệp nông 
thôn.

Ngoài ưu đãi chung với 
các dự án có vốn đầu tư 
nước ngoài, Chính phủ vừa 
ban hành Nghị định số 
61/NĐ-CP về chính sách 
khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Theo 
đó, các nhà đầu tư nước 
ngoài nói chung và các nhà 
đầu tư Hàn Quốc nói riêng 
sẽ được hưởng những ưu 
đãi về đất đai như miễn 
giảm tiền sử dụng đất, 
miễn giảm tiền thuế đất, 
thuê mặt nước, được hỗ trợ 
thuê đất, thuê mặt nước, 
miễn giảm tiền sử dụng đất 
khi chuyển mục đích sử 
dụng đất.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư 
còn được hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực, hỗ trợ 
phát triển thị trường, được 
hưởng dịch vụ tư vấn, hỗ 
trợ cước phí vận tải, cũng 
như hỗ trợ áp dụng khoa 
học công nghệ.

Trao đổi với các doanh 
nghiệp Hàn Quốc, bà Trần 
Thị Miêng, Phó cục trưởng 
Cục Chế biến, thương mại 
nông lâm thủy sản và nghề 
muối, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cũng 
khẳng định rằng nông 
nghiệp là một trong những 
lĩnh vực mà Chính phủ 
Việt Nam rất quan tâm kêu 
gọi đầu tư nước ngoài. Tuy 
nhiên, bà Trần Thị Miêng 
cũng thừa nhận, đầu tư 
nước ngoài vào lĩnh vực 
này còn rất hạn chế.

Nếu như năm 2001, lĩnh 
vực nông lâm ngư nghiệp 
chiếm khoảng 8% cơ cấu 
đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam, thì đến thời điểm 
cuối năm 2009, theo thống 
kê của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư chỉ chiếm 1%, 
trong khi lĩnh vực dịch vụ, 
bất động sản lại chiếm tới 
hơn 70%.

Vừa qua, các nhà đầu tư 
nước ngoài đã đầu tư 
“nóng” vào một số ngành 
như bất động sản, thép, xi 
măng, kết cấu hạ tầng..., 
còn ngành nông lâm ngư 
nghiệp được đánh giá là 
dài hơi hơn nên lượng đầu 
tư còn ít. Do cơ cấu đầu tư 
“nóng” chiếm tỷ trọng rất 
lớn khiến cho tỷ trọng của 
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các dự án trong lĩnh vực 
nông nghiệp giảm đi.

Đến nay, các ngành đầu tư 
“nóng” đã nhìn thấy mặt 
trái nên bắt đầu quay về 
thực chất. “Với thế mạnh 
và tiềm năng của Việt Nam 
về lĩnh vực nông lâm thủy 
sản, tôi tin rằng trong thời 
gian tới sẽ có rất nhiều nhà 
đầu tư nước ngoài sẽ đầu 
tư vào lĩnh vực và chúng ta 
luôn sẵn sàng đón nhận các 
dự án có chất lượng”, ông 
Đỗ Nhất Hoàng nhận định.

Trong đó, Hàn Quốc là 
nước có công nghệ tương 
đối cao so với các nước 
Mỹ, G7, châu Âu, và cũng 
khá phù hợp với nền kinh 
tế của Việt Nam nên các 
nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ rất 
thuận lợi khi đầu tư vào 
lĩnh vực này.

Cũng theo bà Trần Thị 
Miêng, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc cũng có thế 
mạnh trong việc chế biến 
sản phẩm từ lương thực. 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn coi đây là 
một lĩnh vực tiềm năng và 
muốn kêu gọi các doanh 
nghiệp Hàn Quốc đầu tư 
vào chế biến các sản phẩm 
nông sản nói chung, trong 

đó có các sản phẩm từ 
lương thực, sản phẩm từ 
chế biến cà phê, chế biến 
chè và các sản phẩm nông 
sản khác theo hướng chế 
biến sâu.

Hiện xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam sang Hàn 
Quốc tăng rất nhanh, một 
số nhóm hàng như cà phê, 
chè... của Việt Nam cũng 
được phía Hàn Quốc nhập 
khẩu rất nhiều. Đặc biệt, 
một số nhóm hàng được 
các doanh nghiệp Hàn 
Quốc không chỉ quan tâm 
về thương mại, mà còn rất 
quan tâm đến đầu tư, 
chẳng hạn như chế biến 
những sản phẩm từ gạo.

Rất nhiều doanh nghiệp 
Hàn Quốc đang tìm hiểu 
cơ chế chính sách của Việt 
Nam, đã gặp gỡ và làm 
việc với nhiều đối tác Việt 
Nam để xúc tiến đầu tư 
những dự án chế biến sản 
phẩm từ gạo nói riêng và 
từ lương thực nói chung.

Đối với lĩnh vực chế biến 
thủy hải sản, rất nhiều nhà 
đầu tư nước ngoài đã gặt 
hái được thành công. Thời 
gian qua, trình độ của các 
doanh nghiệp Việt Nam đã 
tiếp cận được với kỹ thuật, 

công nghệ và quản lý... 
ngang bằng với trình độ 
chế biến của các nước 
trong khu vực, thậm chí 
tiếp cận được với trình độ 
chế biến của nhiều nước 
tiên tiến trên thế giới. Bởi 
thực tế xuất khẩu thủy sản 
vào các nước như Mỹ, EU, 
Nhật Bản, Hàn Quốc... đòi 
hỏi chất lượng, an toàn vệ 
sinh thực phẩm rất cao và 
nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam đã đáp ứng được.

Vì vậy, Việt Nam cũng 
mong muốn các nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư vào lĩnh 
vực thủy sản theo hướng 
tập trung đầu tư vào chế 
biến sản phẩm giá trị gia 
tăng cao, đầu tư có chiều 
sâu chứ không kêu gọi đầu 
tư những dự án chạy theo 
quy mô và số lượng.

Theo đánh giá của bà Trần 
Thị Miêng, các doanh 
nghiệp Hàn Quốc hoàn 
toàn có thể đáp ứng được 
yêu cầu của Việt Nam, cả 
về trình độ chế biến, trình 
độ khoa học công nghệ khi 
mà họ muốn đầu tư vào 
lĩnh vực chế biến thủy sản 
tại Việt Nam. 

( Theo Vn Economy)


