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Vinamilk chuyển nhượng nhà máy cà phê cho Trung Nguyên 

Sáng (13/9), tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên đã 

công bố chuyển nhượng nhà máy cà phê Sài Gòn ở Bình Dương của Công ty cổ 

phần sữa Việt Nam (Vinamilk) cho Trung Nguyên, đây là dự án nằm trong chiến 

lược phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam ra thế giới của Trung Nguyên. 

 

ại lễ công bố chuyển nhượng 

dự án nhà máy cà phê Sài Gòn 

giữa hai công ty ông Lê Tuyên, 

Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của 

Trung Nguyên cho biết: nhà máy cà phê 

Sài Gòn ở lô A, khu công nghiệp Mỹ 

Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương, cách TP.HCM 50 km, có diện 

tích 6 héc ta, trong đó diện tích xây 

dựng nhà máy rộng 2,5 héc ta, chế biến 

cà phê rang xay, cà phê hòa tan lẫn cà 

phê đóng lon, nằm trong chiến lược đẩy 

mạnh tiêu thụ thị trường cà phê nội địa 

và vươn ra thế giới của Trung Nguyên. 

T

 
TIN TỨC 

SỰ KIỆN 
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Chiến lược nói trên của Trung Nguyên 

nằm trong dự án hoàn thiện hệ thống 

nhà máy công nghệ và bí quyết của 

Trung Nguyên với mức đầu tư 2.200 tỉ 

đồng, trong đó có việc mua lại nhà máy 

cà phê Sài Gòn của Vinamilk. Nhà máy 

này góp phần nâng tổng công suất lên 

30.000 tấn cà phê thành phẩm mỗi năm, 

giúp đưa công suất chế biến của Trung 

Nguyên lên trên 40.000 tấn cà phê sau 

chế biến trong vài năm tới. 

Đến nay, Trung Nguyên có 4 nhà máy 

chế biến cà phê, bao gồm 2 nhà máy chế 

biến cà phê hòa tan và 2 nhà máy chế 

biến cà phê rang xay, kể cả nhà máy cà 

phê rang xay trị giá 800 tỉ đồng mà công 

ty này khởi công xây dựng vào tháng 6 

năm ngoái ở thủ phủ cà phê Buôn Ma 

Thuột. Tại lễ công bố việc chuyển 

nhượng nhà máy, bà Ngô Thị Thu 

Trang, Giám đốc điều hành Vinamilk, 

cho biết việc chuyển nhượng nhà máy 

này được Vinamilk thông báo cho Ủy 

ban chứng khoán nhà nước, bởi công ty 

có niêm yết trên thị trường chứng 

khoán. Tuy nhiên, phần giá chuyển 

nhượng, bà cho rằng nhà máy cà phê Sài 

Gòn là một đơn vị hạch toán phụ thuộc 

của Vinamilk nên giá chuyển nhượng 

lẫn tình hình tài chính của công ty nằm 

chung trong các báo cáo tài chính của cả 

công ty. “Chúng tôi chuyển nhượng nhà 

máy cà phê Sài Gòn cho Trung Nguyên 

là để tập trung vào thế mạnh kinh doanh 

chính của mình là sữa và các sản phẩm 

dinh dưỡng, trong khi Trung Nguyên lại 

là một thương hiệu cà phê có uy tín ở 

trong nước và quốc tế”, bà Trang cho 

biết thêm. 

Được biết, Vinamilk đang tập trung đầu 

tư vào ngành sữa có thế mạnh của mình. 

Dự án đầu tư sang New Zealand vừa 

được Bộ Kế hoạch – Đầu tư cấp giấy 

phép để đầu tư ra nước ngoài mới đây, 

dự án có vốn đầu tư 121 triệu đô la New 

Zealand (tương đương 1.623 tỷ đồng) 

mà Vinamilk ban đầu mua 19,3% cổ 

phần dự án. ( Theo Kinh tế nông thôn) 
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Miền Đông Nam bộ: Cao 
su lảo đảo trong đại dịch 

Tính đến tháng 9-2010, toàn tỉnh Bình 

Phước hiện có hàng ngàn ha cao su bị 

nhiễm bệnh vàng rụng lá, chủ yếu xảy 

ra đối với giống cao su dòng vô tính 

LH 82/182 (RRIV4) của Viện Nghiên 

cứu Cao su Việt Nam. 

 

Cây bị nhiễm bệnh làm giảm sản lượng 

từ 40 - 50%. Bệnh lây lan nhanh do tác 

nhân gió thổi và gặp thời tiết xấu, 

không điều trị kịp thời dẫn đến chết 

cây. Không chỉ các hộ dân mà các nông 

trường trực thuộc 7 Cty cao su trong 

toàn tỉnh cũng lao đao vì bệnh vàng 

rụng lá và đến thời điểm này đã trở 

thành đại dịch, ước tính thiệt hại hàng 

trăm tỉ đồng. 

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, toàn 

tỉnh hiện có hơn 10.675 ha cao su cho 

khai thác, trong đó diện tích của người 

dân chiếm 45%, số còn lại là cao su 

quốc doanh. 

 

Số diện tích người dân gánh bệnh là rất 

lớn, vì kể từ năm 2000, Bình Phước 

nóng lên phong trào chặt điều, cà phê 

để trồng cao su và khi ấy cũng là lúc 

dòng RRIV4 được ưa trồng, tung mạnh 

ra thị trường. 

Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) 

tỉnh, bệnh không loại trừ một huyện, thị 

xã nào trong toàn tỉnh và tập trung chủ 

Được biết, loại bệnh này không riêng gì 

ở Bình Phước, ở khắp các tỉnh Đông 

Nam bộ và Tây Nguyên cũng đang bị 

dịch bệnh hoành hành. Tại hội thảo 

chuyên đề “Phòng trừ bệnh rụng lá trên 

cây cao su” do Bộ NN&PTNT phối hợp 

cùng Cục BVTV, Viện nghiên cứu Cao 
su Việt Nam tổ chức vào ngày 13-9 tại 

Bình Dương, Hội thảo khuyến cáo bà 

con và các nông trường tạm thời ngưng 

trồng và mua bán giống cao su RRIV4.  
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yếu ở huyện Đồng Phú, Hớn Quản, mỗi 

huyện gần 1.000 ha. 

Đến thăm vườn cây 2ha của ông 

Nguyễn Văn Chung (xã Long Hưng, 

H.Bù Gia, Mập) chúng tôi không khỏi 

xót xa khi già nửa vườn cây vàng rực 

lá, ngổn ngang những cành chết bị chặt 

bỏ còn để lại. 

Ông Chung cho biết, gần tháng nay 

vườn cây của gia đình phải nghỉ cạo, vì 

sợ chết cây và sản lượng giảm quá (chỉ 

còn 30- 40%). Cứ 15 ngày phải phun 

thuốc (Anvil 5EC và Carbendazim) 1 

lần, gần 1 triệu đồng/ha, đã phun xịt 3-

4 lần mà bệnh không thuyên giảm. 

Trao đổi về đại dịch trên RRIV4, ông 

Nguyễn Đức Huy – Phó Giám đốc 

Nông trường 4 (Cty Cao su Phú Riềng) 

cho biết, hiện khoảng 500/1.815ha cao 

su của Nông trường 4 bị nhiễm bệnh 

vàng rụng lá, chủ yếu xảy ra với 

RRIV4. 

Theo ông, loại giống này được nông 

trường trồng đại trà giai đoạn 2001 - 

2006. Tuy nhiên, chờ đợi đến ngày khai 

thác (mới được 1 - 2 năm), toàn bộ 500 

ha giống RRIV4 trở bệnh, lác đác vàng 

rụng lá, nấm hồng và khô chết cành 

trên các phần cây. 

Theo ông Huy, sở dĩ đa phần bệnh xảy 

ra đối với RRIV4 là do giống này có 

sức đề kháng kém, khả năng chống 

chịu yếu với thời tiết xấu. Khuyến cáo 

mà Chi cục BVTV tỉnh đưa ra là bệnh 

nặng không đặc trị kịp thời, dứt điểm sẽ 

dẫn đến chết cây và minh chứng đã rõ ở 

một số vườn cây của các nông trường, 

hộ dân trong toàn tỉnh. 

 

Lan khắp Đông Nam bộ 

Từ đầu tháng 6 đến nay, hơn 5.000 

ha/122.050,19 ha diện tích cao su trên 

địa bàn Bình Dương bị nhiễm bệnh 
vàng – rụng lá do nấm Corynespora 

gây nên, tập trung tại các huyện Phú 

Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng và Tân 

Uyên. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cao 

su cũng bị nhiễm bệnh này với tổng 

diện tích 8.603 ha, chiếm 11,41% diện 

tích cao su toàn tỉnh, tập trung tại các 

huyện Tân Châu, Tân Biên, Dương 

Minh Châu và Châu Thành...  

Nguồn: TPO 
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Gia lai:  

Nông dân khốn đốn vì vong 

chết hàng loạt 

Trong khoảng gần một tháng trở lại 
đây, hơn 1.000 đàn ong của 7 hộ nuôi 

ong ở huyện Chư Pah và Ia Pa bỗng 

nhiên chết hàng loạt làm cho các hộ 

dân trên lâm vào tình trạng vô vàn 

khó khăn. 

 

heo anh Nguyễn Văn Hùng, một trong 
những người có ong bị chết cho biết, 

nguyên nhân làm cho ong nuôi ở đây 

chết hàng loạt có thể do nguồn thức ăn bị 

độc tố. Theo công an huyện Ia Pa cho 

biết, khi nhận được tin báo từ người dân 

thì lực lượng công an đã xuống khám 

nghiệm hiện trường và lấy mẫu thức ăn 

của ong gửi ra Hà Nội để cơ quan 

chuyên môn xét nghiệm có kết luận 

chính thức. 

Điều đáng quan tâm là khi lấy thức ăn 

thừa của những đàn ong chết đem cho 

đàn ong khỏe mạnh ăn thì chưa đầy một 

giờ sau đàn ong này chết sạch, trong khi 

lấy chính nguồn nước mà nông dân cho 

đàn ong mạnh khỏe uống thì không thấy 

hiện tượng gì. Như vậy có thể nguồn 

nước không bị nhiễm độc mà chính 

lượng đường mà bà con mua về cho ong 

ăn đã bị nhiễm độc. Theo nhận định ban 
đầu thì đường bị nhiễm độc có thể do 

quá trình vận chuyển trên xe có hóa chất 

độc hại hoặc quá trình bảo quản tại kho, 

các đại lý phun thuốc xử lý kiến, chuột… 

dẫn đến bị nhiễm độc. 

Việc ong chết đã làm cho nhiều gia đình 

có nguồn thu chính từ đàn ong đang lâm 

vào hoàn cảnh khốn đốn do bao nhiêu 

vốn liếng họ đã dành đầu tư vào đàn ong, 

nhiều hộ khác thiếu vốn phải đi vay ngân 

hàng để đầu tư cho đàn ong, nay ong 

chết đã đẩy họ vào hoàn cảnh vỡ nợ. 

Trước mắt, các cơ quan chức năng cần 

nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên 

nhân dẫn đến việc ong chết hàng loạt để 

khuyến cáo người dân đề phòng; đồng 

thời cần có những hướng dẫn kỹ thuật và 

kiểm tra chất lượng đường trước khi cho 

ong ăn nhằm tránh những thiệt hại đáng 

tiếc cho người nuôi ong ở Gia Lai. 

 ( Theo Công thương) 
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Nam Ðịnh phát triển nghề 
trồng nấm 

Những năm gần đây nghề trồng nấm 

ở Nam Ðịnh phát triển mạnh, điển 

hình là các huyện: Nghĩa Hưng, Ý 

Yên, Xuân Trường, Giao Thủy... Lý 

do nghề trồng nấm ngày càng mở 

rộng và phát triển là bởi chính quyền 

các cấp ủng hộ, người dân thấy được 

nguồn lợi từ việc tận dụng tối đa 

nguồn nguyên liệu sẵn có từ nông 

nghiệp như rơm, rạ. Hiện Nam Ðịnh 

sản xuất thành công nhiều giống nấm 

cấp một, hai và cấp hai, ba... 

 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Nam Ðịnh Lê Ðức Ngân cho biết, từ 

năm 2007, Bộ Khoa học và Công nghệ 

hỗ trợ tỉnh Nam Ðịnh triển khai thực 

hiện Dự án "Xây dựng các mô hình sản 

xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm 

hàng hóa trên quy mô diện rộng tại 

Nam Ðịnh". Sau ba năm triển khai, 

Nam Ðịnh xây dựng thành công nhiều 

mô hình sản xuất giống nấm cấp một, 

hai đối với các loại nấm linh chi, nấm 

sò, nấm rơm, nấm mỡ tại TP Nam 

Ðịnh; bốn mô hình sản xuất giống nấm 

cấp hai, ba tại các huyện: Nghĩa Hưng, 

Xuân Trường, Hải Hậu với công suất 

50 tấn/năm. Trước đây, nhiều người 

không tin nghề trồng nấm sẽ thành 
công và cho thu nhập cao. Nhưng sau 

một vài mô hình đạt hiệu quả cao, 

nhiều nông dân, doanh nghiệp trong 

tỉnh đã tìm đến tham quan học tập. 

Hiện Nam Ðịnh xây dựng được hơn 20 

mô hình nuôi trồng, chế biến nấm với 

quy mô lớn. Nhận thấy nghề trồng nấm 

cho thu nhập cao, tận dụng được thời 

gian nông nhàn, tạo nhiều việc làm cho 

người dân, năm 2009, Bí thư Tỉnh ủy 

Nam Ðịnh Chu Văn Ðạt đến Trung tâm 

dạy nghề công lập huyện Nghĩa Hưng 

tặng 100 triệu đồng giúp trung tâm đầu 

tư thêm công nghệ mở rộng sản xuất. 

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ Nam 

Ðịnh Vũ Xuân Trung cho biết: Nhờ thị 

trường tiêu thụ nấm thuận lợi, cho nên 

hiện nay các trang trại nấm đầu tư mở 

rộng thêm từ 1,5 đến ba lần so với quy 

mô ban đầu; xây dựng một mô hình thu 

mua và chế biến nấm tập trung quy mô 

hàng trăm tấn sản phẩm/năm; chủ động 
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được nguồn giống, đáp ứng nhu cầu về 

giống nấm trong tỉnh với số lượng và 

chất lượng bảo đảm. Các sản phẩm 

nấm Nam Ðịnh giờ có chỗ đứng trên 

thị trường, do vậy nhiều đơn vị biết đến 

sản phẩm nấm Nam Ðịnh tự tìm về thu 

mua phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, như 

Nhà máy Chế biến nấm xuất khẩu Nam 

Tiến (Hải Dương). Ngoài ra còn nhiều 

đơn vị thu mua tư nhân thường xuyên 
đến hộ gia đình mua nấm tươi với giá 

cao để bán cho các chợ đầu mối và nhà 

hàng, khách sạn. 

Qua trao đổi về nghề trồng nấm với 

lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 

Nam Ðịnh, chúng tôi được giới thiệu 

đến Trung tâm dạy nghề công lập 

huyện Nghĩa Hưng. Giám đốc Trung 

tâm dạy nghề công lập huyện Nghĩa 

Hưng Ðới Văn Ngọc cho biết: Nghề 

nuôi trồng, chế biến nấm ăn và nấm 

dược liệu là một nghề mới, trung tâm 
không những đào tạo nghề mà còn tư 

vấn sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật đến từng 

hộ gia đình. Năm 2009, trung tâm tiếp 

nhận dự án sản xuất giống nấm với quy 

mô hàng hóa. Khi trung tâm xây dựng 

được cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết 

bị hiện đại, sơ chế nấm tươi giúp người 

dân cho nên giảm được 50% chi phí giá 

giống đối với người sản xuất. Bên cạnh 

đó, trung tâm còn tham mưu với 

UBND huyện Nghĩa Hưng hỗ trợ 20% 

giá giống, đưa khoa học và công nghệ 

vào sản xuất cho nên chi phí người dân 

phải trả đối với giá giống còn 15%. Bộ 

môn Công nghệ sinh học của trung tâm 

đã nuôi cấy thành công nhiều loại 

giống nấm từ cấp một đến cấp ba cho 

kết quả tốt, được các nhà khoa học đầu 

ngành, các viện nghiên cứu đánh giá 

cao. Hiện nay trung tâm có thể đáp ứng 

100% nhu cầu về giống nấm cho các hộ 
sản xuất trong huyện và trên địa bàn 

tỉnh. Năm 2009, trung tâm xây dựng 

một nhà lạnh trị giá gần 200 triệu đồng 

để bảo quản và nuôi trồng một số 

chủng loại nấm cao cấp nhập ngoại 

ngay tại trung tâm. Tính đến nay trung 

tâm là một trong bốn đơn vị tại miền 

bắc nuôi cấy thành công các loại nấm 

nói trên. 

 

Ông Tạ Ðức Khương, chủ trại nuôi 

trồng nấm ở huyện Nghĩa Hưng tâm sự: 

Thông qua dự án này, năm 2006, gia 
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đình bắt đầu triển khai nghề trồng nấm. 

Sau khi được học tập kinh nghiệm từ 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ Nam Ðịnh), gia đình trồng hơn 

1.000 m2 nấm. Ðể có nguyên liệu trồng 

nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm, nấm linh 

chi gia đình đã tận dụng nguồn rơm, rạ 

sau khi thu lúa. Với giá 200 đồng/kg 

rơm, sau quá trình nấm thành phẩm, gia 
đình bán ra bình quân được hơn 10 

nghìn đồng/kg nấm mỗi loại. Trừ mọi 

chi phí, hằng năm gia đình thu nhập từ 

nghề này bình quân hơn 100 triệu 

đồng/năm. 

Thông qua dự án nấm, người dân và 

các ngành ở Nam Ðịnh đã nhận thấy 

tầm quan trọng của khoa học và công 

nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội. Năm 2009, Sở Khoa học và Công 

nghệ Nam Ðịnh triển khai Dự án "Xây 

dựng các mô hình nuôi trồng và sơ chế 
nấm tại bốn huyện: Nam Trực, Trực 

Ninh, Vụ Bản, Mỹ Lộc" nhằm mục tiêu 

phát triển 100% nghề trồng nấm ở các 

huyện, thành phố trong tỉnh với khẩu 

hiệu "Người người trồng nấm, nhà nhà 

trồng nấm". Các huyện trên đã thành 

lập ban chỉ đạo sản xuất nấm, người 

đứng đầu là lãnh đạo huyện. Do đó 

người dân đã tin tưởng và tìm đến các 

tổ chức khoa học và công nghệ, coi 

khoa học và công nghệ là nhân tố quyết 

định sự thành công đối với nghề trồng 

nấm. 

 

Bên cạnh những thuận lợi khi phát triển 

nghề trồng nấm ở Nam Ðịnh, hiện nay 

người trồng nấm nơi đây cũng gặp phải 

một số khó khăn. Khó khăn cơ bản là 

do nghề trồng nấm luôn đòi hỏi cao về 

kỹ thuật, trong khi người trực tiếp sản 

xuất phần lớn là nông dân cho nên vẫn 

còn nhiều hạn chế. Thực tế, một số hộ 

dân không tuân thủ các quy trình kỹ 

thuật trồng dẫn đến thua lỗ hoặc hiệu 

quả kinh tế thấp. Từ những kết quả ban 

đầu có thể khẳng định, mục tiêu của dự 
án này đã đáp ứng yêu cầu về việc áp 

dụng hiệu quả khoa học và công nghệ 

vào sản xuất đối với địa bàn nông thôn, 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, tạo ra một nghề mới cho 

thu nhập cao, ổn định tại Nam Ðịnh. 

 ( Theo Nhân dân) 
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Bianfishco được miễn thuế 
nhập thủy sản vào Mỹ 

 

Chế biến cá tra xuất khẩu tại công ty 

Thủy sản Bình An.  

Tại thành phố Cần Thơ, Công ty cổ 

phần thủy sản Bình An (Bianfishco) là 

doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước 

được miễn thuế nhập khẩu hàng thủy 

sản vào thị trường Mỹ hai năm liên 

tiếp.  Đây là lần thứ hai Bộ Thương 

mại Hoa Kỳ (DOC) đồng ý để 

Bianfishco tiếp tục được hưởng thuế 

suất 0% đến năm 2012 đối với toàn bộ 

sản phẩm xuất khẩu của Bianfishco vào 

thị trường Mỹ. 

 

Hiệp hội nghề cá Việt Nam (VASEP) 

cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp 

bị áp mức thuế đến 4,22 USD/kg cá tra 

philê xuất khẩu vào thị trường Mỹ, cao 

hơn cả giá thành bán tại Mỹ. 

 

Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Bianfishco cho biết đơn vị thời gian 

qua đẩy mạnh đầu tư xây dựng vùng 

nuôi cá nguyên liệu theo tiêu chuẩn 

Global GAP, xây dựng dây chuyền chế 

biến với công nghệ hiện đại; đặc biệt 

Bianfishco hiện là một trong hai doanh 

nghiệp trong khu vực đã áp dụng hệ 

thống quản lý truy suất nguồn gốc từ 

vùng nuôi đến… bàn ăn . 

  

 

Bianfishco hiện đang đứng trong tốp 10 

doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa 

lớn nhất Việt Nam năm 2010.  

 

Nếu được Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho 

hưởng thuế suất 0% lần ba từ sau năm 

2012, Bianfishco sẽ được hưởng ưu đãi 

vĩnh viễn./. ( Theo TTXVN)

http://www.vietnamplus.vn/Home/Bianfishco-xuat-tren-50-container-ca-tra-sang-My/20097/10942.vnplus
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Miễn thuế đất nông nghiệp 
để trồng lúa, làm muối 

Chiều 13/9, dưới sự chủ trì của Phó 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục 

chương trình phiên họp thứ 34, cho ý 

kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc 

hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất 

nông nghiệp. 

 

Theo tờ trình của Chính phủ, từ năm 

2003 đến 2010, triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 15/2003/Quốc hội11 ngày 

17/6/2003 về miễn giảm thuế sử dụng 

đất nông nghiệp, mỗi năm đã có hơn 11 

triệu hộ dân được miễn, giảm thuế với 

diện tích miễn, giảm thuế khoảng 5,4 

triệu ha; tổng số thuế miễn giảm quy 

thành tiền là 2.837 tỷ đồng.  

 

Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 

về miễn, giảm thuế nông nghiệp đã giúp 

góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện 

đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn 

tái đầu tư phát triển sản xuất nông 

nghiệp; bảo đảm bình đẳng trong việc 

điều tiết thu nhập; góp phần tăng cường 

quản lý nhà nước đối với việc sử dụng 

đất nông nghiệp.  

 

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị 

quyết của Quốc hội về việc tiếp tục 

miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

nhằm thể chế hóa chính sách đúng đắn 

của Đảng, Nhà nước trong việc tạo động 

lực tích lũy vốn của hộ nông dân, tăng 

đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông 

nghiệp và nâng cao đời sống của nhân 

dân vùng nông thôn...  

 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước 

cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính 

phủ về việc tiếp tục triển khai chính sách 

 
CHÍNH 
SÁCH 
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miễn giảm thuế nông nghiệp. Nên đưa 

diện đất sản xuất trồng lúa, đất làm muối, 

nghiên cứu khoa học vào diện quy định 

không phải chịu thuế. Bên cạnh đó cần 

có những chính sách cụ thể liên quan đến 

việc sử dụng đất nông trường, lâm 

trường.  

 

Ông Ksor Phước và Chủ nhiệm Ủy ban 

Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cùng 

cho rằng cần tiến hành tổng kết đánh giá 

lại tính hiệu quả của việc miễn, giảm 

thuế nông nghiệp; đánh giá mục tiêu, tác 

động của chính sách miễn, giảm thuế đối 

với hoạt động sử dụng đất nông nghiệp 

trong 10 năm tới.  

 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lê Quốc 

Dung đánh giá trong những năm qua, 

việc miễn giảm thuế nông nghiệp đã 

mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực xã 

hội, nhưng chưa thực sự thể hiện vai trò 

về kinh tế.  

 

Trong giai đoạn mới, bên cạnh giải quyết 

vấn đề xã hội, cần tập trung vào vấn đề 

kinh tế, vì thế, các chính sách thuế cần 

tạo động lực cho hoạt động đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Nhằm đáp ứng 

nhu cầu thực tế, khuyến khích đầu tư 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cần 

mạnh dạn áp dụng chính sách miễn, giảm 

thuế đối với toàn bộ diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp.  

 

Cùng quan điểm này, Trưởng Ban Dân 

nguyện Trần Thế Vượng cho rằng, thực 

tế những năm qua cho thấy việc đất bị bỏ 

hoang hóa và sử dụng đất nông nghiệp 

vào hoạt động công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ đang ở mức đáng quan ngại.  

 

Để đẩy mạnh hoạt động khuyến khích 

sản xuất nông nghiệp, một biện pháp hữu 

hiệu là sử dụng chính sách miễn thuế 

nông nghiệp, vì thế, theo ông Vượng, 

nên miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông 

nghiệp đối với diện tích đất sử dụng làm 

muối và trồng lúa, không phân biệt diện 

tích trong và ngoài hạn mức.  

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu 

nhấn mạnh, trong những năm qua, việc 

miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất 

lớn của dư luận xã hội. Tuy nhiên, nếu 

tiếp tục triển khai chính sách này, cần có 

những quy định đảm bảo sự công bằng 

xã hội, tránh các hiện tượng tích tụ ruộng 

đất bất hợp lý.  

 

Các thành viên cũng cho rằng việc ban 

hành Nghị quyết miễn, giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp còn nhằm góp 
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phần khắc phục những khó khăn trong hoạt 

động sản xuất nông nghiệp và tăng cường 

hoạt động đầu tư vào lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp, nâng cao tính cạnh tranh của 

sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên thị 

trường khu vực và thế giới.  

 

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết về 

miễn, giảm thuế nông nghiệp cần quán triệt 

những mục tiêu, yêu cầu như cần đảm bảo 

tính thống nhất đồng bộ với các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan; chú trọng 

đến hiệu quả đích thực của việc miễn, giảm 

thuế nông nghiệp.  

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn 

nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết về 

miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là 

chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vì thế 

cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền rộng 

rãi đến người dân, để nhân dân hiểu về 

quyền lợi và trách nhiệm của mình.  

 

Ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội cho 

rằng nên áp dụng thời hạn miễn, giảm 

thuế trong vòng 5 năm và sau đó tiến 

hành tổng kết, rút kinh nghiệm trước khi 

sửa đổi hoặc áp dụng tiếp, đã nhận được 

sự đồng thuận của Trưởng ban Dân 

nguyện Trần Thế Vượng và Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn.  

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức 

Kiên tổng kết ý kiến của các thành viên 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận 

diện tích trồng lúa, làm muối không kể 

trong hạn mức hay vượt hạn mức, diện 

tích đất được sử dụng vào hoạt động 

nghiên cứu khoa học phục vụ nông 

nghiêp sẽ được miễn thuế sử dụng đất 

nông nghiệp.  

 

Diện tích đất vườn, đất sử dụng trồng các 

loại cây khác trong hạn mức sử dụng 

cũng sẽ được miễn 100%; trên hạn mức 

đến giới hạn được phép chuyển nhượng 

(theo quy định của pháp luật) được giảm 

50%; trên mức được phép chuyển 

nhượng sẽ thu 100%.  

 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Đức Kiên, quy định về thời gian miễn 

giảm chưa nhận được sự thống nhất của 

thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

sẽ đưa trình xin ý kiến các đại biểu Quốc 

hội. Bên cạnh đó, cơ quan chuẩn bị văn 

bản cần rà soát và chuẩn hóa về kỹ thuật 

lập pháp, về nội dung và hình thức của 

Nghị quyết trước khi trình xin ý kiến tại 

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 12. 

( Theo TTXVN) 
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Sẽ xây dựng 

Luật quản lý giá 

Theo ông Nguyễn Tiến 

Thỏa - cục trưởng Cục 

Quản lý giá, Cục đang 

xúc tiến xây dựng Luật 

quản lý giá trình cơ 

quan chức năng thay cho 

pháp lệnh giá. 

 

Dự luật mới được xây 

dựng theo tinh thần để giá 

cả hình thành và vận động 

theo các quy luật kinh tế, 

khẳng định quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về giá, 

cạnh tranh về giá của các 

tổ chức nhưng phải được 

bình ổn trong tầm kiểm 

soát của Nhà nước. Luật 

sẽ phân cấp quản lý rõ 

ràng, không chồng chéo 

giữa Nhà nước và thị 

trường, giữa trung ương 

và địa phương, đảm bảo 

việc quản lý giá của Việt 

Nam phù hợp với thông 

lệ, luật pháp quốc tế... 

* Bộ Tài chính cũng vừa 

hoàn thành dự thảo nghị 

định về xử phạt trong lĩnh 

vực giá. Theo đó, phạt 

tiền 2-5 triệu đồng đối với 

hành vi bán hàng, thu phí 

dịch vụ cao hơn giá niêm 

yết; phạt 15-20 triệu đồng 

nếu không kê khai giá 

hàng hóa, dịch vụ với cơ 

quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền; phạt 20-30 

triệu đồng nếu không đăng 

ký giá hàng hóa, dịch vụ... 

Đối với hành vi lợi dụng 

tình hình khan hiếm hàng 

hóa hoặc tạo ra sự khan 

hiếm hàng hóa giả tạo trên 

thị trường để mua vét, 

mua gom hàng hóa là 

xăng dầu, ximăng, thép 

xây dựng, khí hóa lỏng, 

phân bón hóa học nhằm 

bán lại thu lợi bất chính bị 

xử phạt tới 35 triệu đồng 

nếu hàng hóa mua vét, 

mua gom có giá trị từ 100 

triệu đồng trở lên... 

 

Nếu tăng giá bán hàng, 

phí dịch vụ cao hơn mức 

giá đã kê khai hoặc đã 

đăng ký với cơ quan quản 

lý nhà nước nhằm thu lợi 

bất chính, cá nhân có thể 

bị phạt 15-20 triệu đồng 

nếu hàng hóa, dịch vụ có 

giá trị trên 100 triệu 

đồng... 

Đặc biệt, dự thảo nghị 

định quy định sẽ phạt tiền 

30-40 triệu đồng nếu xây 

dựng các mức giá để đăng 

ký giá, kê khai giá không 

đúng với hướng dẫn tính 

giá do cơ quan có thẩm 

quyền quy định. 

Theo Công thương 
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Tăng thuế nhập 
khẩu nhiều mặt 
hàng thực phẩm  

Theo Thông tư số 

133/2010/TT-BTC vừa 

được Bộ Tài chính ban 

hành, thuế nhập khẩu 

đối với nhiều mặt hàng 

thực phẩm sẽ tăng đáng 

kể so với mức áp dụng 

trước đó. 

 

 Cụ thể, mức thuế cao 

nhất là 40% sẽ được áp 

dụng cho các sản phẩm 

như: quả bưởi, kể cả bưởi 

chùm; thịt, các phụ phẩm 

dạng thịt ăn được sau giết 
mổ tươi, ướp lạnh hoặc 

đông lạnh từ gà cari, đóng 

hộp. Sản phẩm nhào với 

thịt hoặc phụ phẩm dạng 

thịt có mức thuế là 38%. 

Mức thuế 37% được áp 

dụng đối với sản phẩm từ 

trâu bò, cari cừu, đóng 

hộp...  

Mức thuế 24% sẽ được áp 

dụng cho các chế phẩm 

thực phẩm làm từ bột thô, 

tinh hoặc chiết xuất từ 

malt có chứa từ 40% đến 

dưới 50% tính theo trọng 

lượng là ca cao, socola ở 

dạng khối, miếng hoặc 

thanh… 

 

Trước đó, tại quy định 

trong Thông tư 
216/2009/TT-BTC ngày 

12/11/2009 của Bộ Tài 

chính, thịt trâu, bò tươi 

hoặc ướp lạnh có mức 

thuế cao nhất được áp cho 

thịt cả con và nửa con 

không đầu là 31%; thịt lợn 

tươi, ướp lạnh hoặc đông 

lạnh mức thuế nhập khẩu 

cao nhất chỉ là 27%; thịt 

cừu, thịt dê mức thuế 

trước đó là 7%. 

 

 

Cũng tại Thông tư 216, 

thuế nhập khẩu thịt khác 

và phụ phẩm dạng thịt ăn 

được sau giết mổ của 

động vật khác, tươi, ướp 

lạnh hoặc đông lạnh của 

bộ động vật linh trưởng, 

của các loài bò sát (kể cả 

rắn và rùa) là 10%; còn 

theo quy định mới tăng 

lên là 14%. Thông tư mới 

có hiệu lực từ ngày 24/10. 

Theo VN Economy 
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UNDP ủng hộ Việt Nam đẩy 
mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý 

 Ngày 13-9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn 
đàn Đối tác pháp luật lần thứ bẩy với chủ 
đề “Tăng cường tiếp cận công lý” dưới sự 
đồng chủ trì của Phó Trưởng ban thường 
trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 
Trung ương Nguyễn Văn Hiện và ông 
John Hendra – Điều phối viên thường trú 
của Liên hợp quốc tại Việt Nam. 

 
Ông Nguyễn Văn Hiện tại diễn đàn. 

Tại Diễn đàn lần này, các bên đã ghi 
nhận những thành tựu đạt được của Việt 
Nam trong việc thực hiện hai Nghị quyết 
số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-
NQ/TW. Hệ thống pháp luật Việt Nam 
và công tác thực thi pháp luật đã có 
những bước đổi mới và chuyển biến 
đáng kể cả về chất và lượng. Tuy nhiên, 
các chuyên gia độc lập cũng cho rằng, 
việc thực hiện pháp luật trở nên khó 
khăn khi có sự can thiệp mạnh mẽ vào 
môi trường kinh doanh của các cơ quan 
hành chính nhà nước thông qua các 
doanh nghiệp nhà nước và mệnh lệnh 
hành chính. 

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt 
Nam nói chung, pháp luật trong lĩnh vực 
quyền con người nói riêng vẫn còn một 
số điểm chồng chéo, dẫn đến hiểu sai 
trong quá trình áp dụng. Thậm chí, trong 
một số trường hợp, pháp luật đã có quy 
định nhưng lại vướng mắc ở công đoạn 
thực thi cấp cơ sở. Chẳng hạn như Việt 
Nam đã có quy định về quyền đi học của 
trẻ em có HIV/AIDS hay về việc vợ 
chồng cùng đứng tên sở hữu tài sản... 
nhưng thực tế lại không phải lúc nào 
cũng diễn ra đúng luật. Đây là trở ngại 
chính đối với sự phát triển của xã hội và 
việc thực hiện các quyền con người theo 
luật định. 

Theo ông Nicholas Booth – Cố vấn chính 
sách về pháp quyền và tiếp cận công lý 
(UNDP Việt Nam), trao quyền pháp lý là 
một hoạt động mang tính toàn cầu khi mà 
trên toàn thế giới có tới bốn tỷ người đang 
bị cướp đi cơ hội cải thiện cuộc sống và 
thoát khỏi đói nghèo. Đơn cử như việc 
đăng ký khai sinh, một người nếu không 
được đăng ký khai sinh thì có thể coi không 
có “chìa khóa” để tiếp cận các dịch vụ pháp 
lý và thực thi quyền. 

Ủng hộ cách làm hết sức sáng tạo của 
Việt Nam trong hoạt động trợ giúp pháp 
lý lưu động, Phó Giám đốc quốc gia 
UNDP Việt Nam Christophe Bahuet cho 
biết, sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam đẩy 
mạnh trợ giúp pháp lý cho người nghèo, 
người yếu thế trong xã hội, nhất là ở cơ 
sở. ( Theo Nhân Dân) 
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Trúng đậm vụ tôm sú 

Hiện nay, vụ thu hoạch tôm sú ở nhiều 

vùng ven biển tại các tỉnh ĐBSCL đang 
ở giai đoạn thu hoạch rộ. Riêng tỉnh Trà 

Vinh, người nuôi tôm rất phấn khởi vì 

trúng mùa, trúng giá... Có hộ lãi vài tỷ 

đồng. 

 

Biến bại thành thắng 

Năm 2010 được coi là có nhiều diễn biến 

bất ngờ đối với phong trào nuôi tôm sú ở 

tỉnh Trà Vinh. Bởi ngay ở thời điểm đầu 

vụ thả nuôi con giống, tôm nuôi phát dịch 

bệnh và lây lan nhanh trên diện rộng. 

Kỹ sư Nguyễn Thái Hòa - Chi cục Nuôi 

trồng Thủy sản Trà Vinh nhận định, thiệt 

hại ở giai đoạn đầu là trên 90% số hộ thả 

nuôi trước lịch thời vụ đã khuyến cáo. Để 

khắc phục kịp thời, lãnh đạo UBND tỉnh 

đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp triển 

khai nhiều giải pháp đối với các vùng 

nuôi tôm trọng điểm. Trong chiến dịch 

này, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Trà 

Vinh, đã tổ chức được khoảng 300 lớp tập 

huấn với hơn 10.000 lượt hộ nuôi tôm 

tham dự. 

Giá tôm thương phẩm hiện nay đang ở 

mức cao, tôm đạt vào loại I (từ 15 - 20 

con/kg) có giá hơn 190.000 đồng/kg; tôm 

đạt loại 2 (từ 20 - 25con/kg) cũng có giá 

hơn 140.000 đồng mỗi kg; loại 30 - 35 

con/kg có giá hơn 110.000 đồng. 

Những giải pháp cấp bách và kịp thời mà 

các ngành thực hiện đã đem đến sự thành 

công vượt sự mong đợi. Anh Nguyễn Văn 

Đệ ở ấp Lạc Thạnh A (xã Thạn Hòa Sơn, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) vừa thu 

hoạch xong 4 ao với hơn 6 tấn tôm 

thương phẩm vui mừng cho biết: “Năm 

 
GIAO 
THƯƠNG 
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nay có nhiều điều quá bất ngờ, ở đầu vụ 

khu vực này tôm bị thiệt hại nhiều lắm. 

Nhưng giờ tôm cho sản lượng khá, bán 

cũng được giá không chỉ tôi mà nhiều hộ 

nuôi tôm khác ở đây đều phấn khởi lắm”. 

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa 

Đánh giá về vụ nuôi tôm năm nay, ông 

Phạm Văn Liêm - Chủ tịch UBND xã Mỹ 

Long Nam, huyện Cầu Ngang cho chúng 

tôi biết: “Vụ nuôi tôm năm nay ở xã Mỹ 

Long Nam cho đến giờ này đã có khoảng 

70% số hộ thu hoạch. Trong đó tỷ lệ hộ 

có lãi chiếm hơn 90%. Số hộ lãi từ 700 

triệu đến trên 1 tỷ đồng chiếm khá cao”. 

Trong vụ nuôi tôm sú này, Trà Vinh có 

hơn 22.600 lượt hộ thả nuôi khoảng 1,6 tỷ 

con giống tôm sú, với diện tích 23.541ha 

mặt nước. Theo thống kê sơ bộ, hiện sản 

lượng tôm thương phẩm đã thu hoạch 

trong tỉnh đạt 13.748 tấn. 

Nhận định về thành công bước đầu của 

phong trào nuôi tôm năm nay, ông 

Nguyễn Trung Dũng - Bí thư Huyện ủy 

huyện Cầu Ngang cho biết: Nếu thời tiết 

thuận lợi thì vụ tôm năm nay huyện Cầu 

Ngang có khả năng cho sản lượng từ 

13.000 - 14.000 tấn tôm thương phẩm, 

cao hơn sản lượng tôm thu hoạch năm 

2009 từ 3.000 - 4.000 tấn. 

Một số hộ nuôi tôm ở Trà Vinh khi thu 

hoạch xong đã tiếp tục thả nuôi con giống 

với mong muốn thu được lợi nhuận cao. 

Anh Nguyễn Văn Đông ở ấp La Bang, xã 

Long Sơn, huyện Cầu Ngang cho hay: 

Thấy lợi nhuận được nhiều, bà con ở đây 

ai cũng mừng, nên quyết định làm thêm 

vụ nữa”. 

Hiện nay mặc dù đã chấm dứt lịch thời vụ 

thả nuôi con giống tôm sú, thế nhưng mỗi 

tuần đều có cả trăm hộ tiếp tục thả nuôi 

con giống đợt 2, nhất là đối với các hộ 

nuôi tôm theo hình thức bán công nghiệp 

và quảng canh, quảng canh cải tiến. Điều 

này cho thấy, lợi nhuận từ nuôi con tôm 

sú đã thật sự tạo nên một áp lực cho vấn 

đề quản lý vùng nuôi. 

Sự lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn các mầm 
bệnh nguy hiểm có thể lưu truyền, ảnh 

hưởng đến vụ nuôi tôm năm 2011 ở tỉnh 

Trà Vinh là có cơ sở. Vấn đề đặt ra là bà 

con nuôi tôm nên tính toán và cân nhắc để 

lựa chọn mùa vụ thả nuôi con giống phù 

hợp. Việc tiếp tục thả nuôi con giống 

không đúng mùa vụ sẽ tạo điều kiện cho 

các mầm bệnh có thể lưu truyền trong 

điều kiện tự nhiên, nhất là sự ô nhiễm từ 

chất thải trong các ao nuôi chưa kịp phân 

hủy.  

( Theo Dân Việt) 
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Doanh nghiệp Việt Nam-
Mông Cổ lập liên doanh 

Công ty Mongol Food (Mông Cổ) và 

Công Ty Chu Việt (Việt Nam) đã liên 

doanh thành lập Công ty ChuViet-Go 

có chức năng đầu tư, xuất nhập khẩu 

và thương mại, sản xuất thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, du lịch. 

 

Công ty liên doanh này có chức năng hoạt 

động như đầu tư, xuất nhập khẩu và 

thương mại, sản xuất thực phẩm, dịch vụ 

ăn uống, du lịch, có trụ sở được đặt tại 
Việt Nam. Theo thỏa thuận, phía 

Monggol Food sẽ giới thiệu và bán sản 

phẩm càphê, phở tại một nhà hàng ở 

Mông Cổ. Hai bên thống nhất trao đổi 

trang thiết bị, công nghệ, quy trình sản 

xuất các sản phẩm cao xương ngựa tại 

Mông Cổ, xúc xích ngựa và một số thực 

phẩm khác tại nhà máy Thiên Phước ở 

Thành phố Hồ Chí Minh…Ngoài ra, hai 

bên đã thỏa thuận các nội dung chính và 

việc thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa 

xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam-

Mông Cổ thông qua hai công ty Chu Việt 

Group và Mongol Food. 

 

Trước đó, Bộ Công Thương Việt Nam và 

Bộ Ngoại giao và Thương mại Mông Cổ 

đã khuyến khích, tạo điều kiện để các 

doanh nghiệp hai nước tăng cường gặp gỡ 

nhằm trao đổi thông tin, cùng nhau tìm 

hình thức hợp tác phù hợp.  
 

Hai bên bày tỏ mong muốn Mông Cổ sẽ 

cung cấp rộng rãi các mặt các mặt hàng 

như len, sợi, da thuộc và da sơ thuộc, còn 

Việt Nam cung cấp các loại sản phẩm 

nông, lâm, hải sản.  Ở lĩnh vực nông 

nghiệp, hai bên đặc biệt quan tâm hợp tác 

trong việc Mông Cổ xuất khẩu thịt, sản 

phẩm gia súc sang Việt Nam và nhập gạo, 

rau quả, chè và hàng hóa nông sản khác 

của Việt Nam.  

 

Về phía Việt Nam ghi nhận đề nghị của 

Mông Cổ về việc cung cấp với điều kiện 

ưu đãi hạt giống dưa chuột muối của Việt 

Nam cho Mông Cổ. Ngoài ra hai bên còn 

thảo luận một số vần đề liên quan đến văn 

hóa, giáo dục, cơ sở hạ tầng, xây dựng, 
khai khoáng, y tế… Việc thành lập liên 

doanh trên là khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề 

cho việc xúc tiến giao thương giữa doanh 

nghiệp hai bên trong thời gian tới. 

( Theo TTXVN) 
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Tiền Giang: 

Giá cá điêu 
hồng tăng, 
người nuôi lãi 

cao  

Sau thời gian dài chịu 
cảnh bấp bênh do giá cá 

thấp, hơn 3 tháng nay, 

nghề nuôi cá bè tại tỉnh 

Tiền Giang đang đang 

khởi sắc do giá cá bè 

thương phẩm duy trì ở 

mức cao và đầu ra thuận 

lợi. 

 

heo ông Phan Hữu Hội, 

Phó chi cục trưởng Chi cục 

Thủy sản Tiền Giang, giá 

cá bè đang được thương lái 

thu mua ở mức 30.000- 

31.000 đồng/kg, tăng 

khoảng 6-7 ngàn đồng/kg 

so với đầu năm 2010. Với 

1 bè cá điêu hồng có sản 

lượng trong khoảng 4 - 6 

tấn sau vụ nuôi 5 - 6 tháng, 

người nuôi thu lợi nhuận 

35- 40 triệu đồng. Theo đó, 

một chủ bè có thể lời hơn 

200 triệu đồng sau một vụ 

nuôi vì mỗi chủ bè thường 
có 4- 5 bè, cá biệt cá những 

chủ bè có tới hàng trăm 

lòng bè. 

Hiện nay, nghề nuôi cá bè 

Tiền Giang đang lan rộng 

và phát triển mạnh tại hạ 

lưu sông Tiền trên địa bàn 

các huyện Châu Thành, 

Cai Lậy, Cái Bè. Đối 

tượng nuôi chủ yếu là cá 

điêu hồng, cá rô phi dòng 

gifl… 

 

 

Về việc giá cá bè duy trì ổn 

định ở mức cao trong 
những ngày qua, theo ông 

Hội, một phần nguyên 

nhân là do dịch bệnh tai 

xanh đang lây lan nhanh 

trên đàn heo tại đồng bằng 

sông Cửu Long, trong đó 

có Tiền Giang, nên người 

tiêu dùng chuyển sang 

dùng cá và các sản phẩm 

an toàn hơn, trong đó có cá 

điêu hồng nuôi bè. Tuy 

nhu cầu tăng cao nhưng 

hiện nay nguồn cung cấp 

cá điêu hồng chính chỉ tập 

trung ở một vài tỉnh thành 

như: Tiền Giang, Bến 

Tre…  

( Theo Công thương) 
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Thực phẩm tươi sống đang 
bị đẩy giá 

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, một số mặt 
hàng thực phẩm tăng giá dù nguồn 
cung không bị thiếu hụt. Điều này 
khiến cho bữa ăn trở nên teo tóp dần 
nếu người dùng không muốn chi thêm 
tiền. 

 

Thực phẩm tăng giá, khẩu phần của 
người tiêu dùng giảm đi. 

Theo khảo sát ở một số chợ lẻ thuộc khu 
vực quận 8, quận 4, quận 3, giá cá điêu 
hồng sống từ 35.000 đồng hồi cuối tháng 
8, nay tăng đến 55.000 đồng/kg, cá rô 
đồng 55.000 đồng nay lên 75.000 
đồng/kg, cá nục ướp đá cỡ vừa 28.000 
đồng nay vọt lên 45.000 đồng/kg… 
Không chỉ có mặt hàng thuỷ hải sản, 
trong vòng mười ngày qua, thị trường thịt 
gia cầm phía Nam cũng chứng kiến giá 
thay đổi nhanh. Từ đầu tháng 9 đến nay, 
giá gà công nghiệp tăng trung bình mỗi 

ngày khoảng 1.000 đồng/kg, lên mức đỉnh 
40.000 đồng/kg, tăng 60% so với cách 
nay hai tháng; tương tự gà thả vườn tăng 
68%, từ 23.000 đồng lên 54.000 đồng/kg. 

Bữa cơm teo tóp 

Theo số liệu từ cuộc điều tra hành vi tiêu 
dùng ở TP.HCM do báo Sài Gòn Tiếp Thị 
tổ chức, chi phí cho thực phẩm, ăn uống 
chiếm khoảng 34% rổ chi tiêu của hộ gia 
đình. Cho nên việc hàng thực phẩm tăng 
giá như vậy, khiến cho bữa ăn teo tóp 
dần. 

Buổi sáng ngày 11.9, bà Hoàng Thị Mỹ, 
ngụ quận 8 đi chợ Rạch Ông phải lượn tới 
lượn lui khu vực bán thực phẩm tươi sống 
mà chẳng biết nên mua loại gì. Bà Mỹ 
phân trần: “Tiền chợ một ngày có 
100.000 đồng, mà giá thực phẩm quá cao, 
cá thịt tăng đã đành, mà rau củ cũng 
tăng”. Bà Trinh, đi chợ Thủ Đô, quận 5 
than thở: “Con tôi mỗi tháng đưa mẹ 3 
triệu đi chợ từ năm ngoái đến giờ, nó đâu 
biết rau tần ô đã cắt rễ hồi tháng 5 có 
12.000 đồng/kg, bây giờ 30.000 đồng/kg, 
muốn kèm chút tôm tươi cho nồi canh 
ngon thì 100g tôm mất thêm 3.000 đồng 
so với trước”. 

Đánh giá về sức mua, bà Tấn, đại diện 
ban quản lý chợ Tân Định, cho biết đây 
đang là thời điểm ế nhất trong năm vì vào 
mưa. Hơn nữa, giá thực phẩm tăng quá 
cao cũng khiến các sạp bán chậm lại. 
“Trừ thịt heo vì bị heo tai xanh nên giảm 
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giá, còn lại gà, bò, cá, tôm, cua, mực, rau 
củ… thứ gì cũng tăng giá”, bà Tấn nói. 

Người bán lẻ đẩy giá? 

Ông Nguyễn Đăng Phú, phó giám đốc 
chợ Bình Điền thừa nhận, lượng thuỷ hải 
sản về chợ trong một tháng trở lại đây hụt 
khoảng 5%, còn 600 tấn/đêm kéo theo giá 
bán sỉ các mặt hàng tăng khoảng 6 – 7% 
so với sáu tháng đầu năm. Có một số mặt 
hàng tăng cao đến hơn 20% như tôm sú, 
mực tươi là do xuất khẩu hút hàng và do 
bị trở ngại trong việc đánh bắt. Còn lại 
các loại cá biển, cá đồng chỉ tăng giá 
khoảng 3 – 4%, tuy một vài loại biến 
động tăng trên 10% nhưng chỉ một hai 
ngày sau lại quay về mức cũ. 

Nguyên nhân lượng hải sản về chợ đầu 
mối giảm nhẹ là do đang vào vụ Nam, 
mùa khai thác thấp điểm nhất trong năm. 
Theo ông Nguyễn Văn Hoa, ngư dân ở 
Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa – Vũng 
Tàu thì luồng đánh bắt trải dài từ Bình 
Thuận đến Cà Mau bị ảnh hưởng biển 
động, sản lượng giảm rõ rệt. Còn một số 
loài thuỷ sản nuôi thì bị tác động bởi tỷ 
giá tăng gây áp lực lên giá thức ăn, làm 
đội chi phí giá thành. Tuy nhiên, ông 
Nguyễn Đăng Phú cho rằng, giá bán lẻ 
tăng đến 20 – 30% so với chợ sỉ là điều 
bất thường, ở đây do tiểu thương tự đẩy 
giá. Tôi tìm hiểu qua các chủ bán sỉ, họ 
cũng không lý giải được tại sao giá ở các 
chợ lẻ lại tăng cao như thế”, ông Phú nói 
thêm. 

Thịt gia cầm không thiếu hụt nguồn cung, 
vẫn tăng giá. Ông Nguyễn Xuân Minh, 
giám đốc công ty thực phẩm Gia Nghĩa, 
doanh nghiệp chuyên giết mổ gia cầm cho 
biết, nguồn cung gà công nghiệp cho thị 
trường thành phố không thiếu, nhưng giá 
nhập vào lò mổ thì ngày nào cũng thấy 
tăng. 

Phân khúc thị trường thịt gà công nghiệp, 
vốn chiếm số thị phần lớn nhất hiện nay 
đang thuộc về ba công ty nước ngoài là 
C.P, Japfa, Emivest. Thông thường, từ 
tháng 7 đến hết tháng 8 hàng năm, thị 
trường gia cầm ế ẩm do sức tiêu thụ sụt 
giảm trong mùa ăn chay. Năm nay, sức 
mua gia cầm tăng do dịch heo tai xanh. 
Ông Lê Thanh Phương, giám đốc chăn 
nuôi của công ty TNHH Emivest thừa 
nhận nguồn cung không thiếu, sức mua 
tuy tăng nhẹ nhưng vài ngày gần đây 
đang có xu hướng giảm mạnh do giá quá 
cao, người dân không kham nổi. Tuy 
nhiên, các công ty khác tăng giá nên… 
Emivest không thể không tăng theo. 

Theo tính toán, giá thành chăn nuôi một 
ký gà hơi hiện nay vào khoảng 22.000 
đồng, trừ hết chi phí doanh nghiệp lời 
12.000 đồng. Như vậy, cứ một con gà 
xuất chuồng (trọng lượng 2,5 – 2,6 
kg/con) ở thời điểm này, doanh nghiệp bỏ 
túi khoảng 30.000 – 32.000 đồng.  

( Theo SGTT)
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	Hiện nay, vụ thu hoạch tôm sú ở nhiều vùng ven biển tại các tỉnh ĐBSCL đang ở giai đoạn thu hoạch rộ. Riêng tỉnh Trà Vinh, ngư

