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Thu hái cà phê xanh 
tràn lan 
TT - Ngày 11-9, ông Nguyễn Kim Tú, phó 
tổng giám đốc Công ty TNHH cà phê 
Thái Hòa (Lâm Đồng), cho biết hiện trên 
địa bàn huyện Lâm Hà và các vùng lân 
cận đang tái diễn tình trạng thu hái cà 
phê xanh để bán cho các đại lý với giá 
4.000-4.500 đồng/kg. 

Đặc biệt, nhiều lô cà phê có tỉ lệ trái xanh 

lên đến 70-75% vẫn được các đại lý tìm 

mua để đưa vào lò sấy trực tiếp rồi đem 

bán cho các cơ sở chế biến cà phê nhỏ lẻ. 

 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này 

là do các chủ vườn cà phê lo ngại thiếu lao 

động để thu hái và sợ nạn hái trộm cà phê, 

nhất là ở những khu vực hẻo lánh. Nếu tình 

trạng thu hái cà phê xanh tiếp diễn thì sản 

lượng sẽ giảm khoảng 10% và không đảm 

bảo chất lượng để xuất khẩu.  

NHẤT HÙNG  

Hơn 1.000 hộ dân Bình 
Phước bán điều non, 
cầm cố đất đai  

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước hôm qua cho 

biết, sau một thời gian điều tra sơ bộ cho thấy 

toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 hộ dân (chủ yếu 

là đồng bào dân tộc ít người) bán điều non 

(trước vụ thu hoạch hoặc khi điều mới ra hoa, 

lộn hạt) và cầm cố đất để mua sắm, xây nhà, 

mua xe, lấy vợ... 

Tình trạng này diễn ra chủ yếu ở huyện Bù 

Đăng và Bù Gia Mập, trong đó có thôn có gần 

50% số hộ rơi vào cảnh trên, với thời gian 

cầm cố từ 1 - 8 năm, có trường hợp đến 26 

năm. Ông Huỳnh Thanh - Trưởng ban Dân 

tộc tỉnh Bình Phước cho biết, đây chính là 

nguyên nhân làm cho một số hộ đồng bào 

dân tộc ít người không còn đất sản xuất, dẫn 

đến đói nghèo, vi phạm pháp luật bảo vệ 

rừng, khiếu kiện đông người... Trước tình 

trạng này, tháng 8.2010, UBND tỉnh Bình 

Phước đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc làm rõ 

việc bán điều non, cầm cố đất đai của đồng 

bào dân tộc. Theo Nhật Văn – Tuổi trẻ   
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Vinamilk đầu tư vào một 
nhà máy sữa New 
Zealand  
 Công ty CP sữa VN (Vinamilk) hôm qua cho 

biết đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư ra 

nước ngoài để đầu tư vào Công ty Miraka 

Limited tại New Zealand. 

 

Đây là dự án nhà máy chế biến nguyên liệu 

sữa chất lượng cao tại trung tâm đảo Bắc của 

New Zealand. Nhà máy sẽ thu mua sữa tươi 

từ các nông dân tại vùng Taupo và sản xuất 

các sản phẩm sữa chất lượng cao xuất khẩu 

ra thị trường quốc tế. Nhà máy được thiết kế 

với công suất 32.000 tấn bột sữa/năm, với 

tổng vốn đầu tư 121 triệu đô la New Zealand 

(tương đương 1.623 tỉ đồng), trong đó 

Vinamilk chiếm 19,3% vốn cổ phần của dự 

án. Đây là dự án đầu tiên của Vinamilk đầu tư 

ra nước ngoài, nhà máy sẽ hoạt động chính 

thức từ tháng 8.2011. 

Quang Thuần 

 

Quả hồng Bắc Kạn được 

bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

(PL)- Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và 

Công nghệ) vừa ra quyết định bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý đối với sản phẩm hồng không hạt 

Bắc Kạn. 

Từ nay, quả hồng được trồng ở các vùng 

khác không được lấy tên “Bắc Kạn”. Chỉ có 

hồng được trồng trong ba huyện Chợ Đồn, 

Ba Bể và Ngân Sơn thuộc tỉnh Bắc Kạn mới 

được lấy tên này. 

Ở loại hồng này, nhân của hạt bị thoái hóa 

trong như thạch nên quả hồng không có 

hạt. Quả hồng có độ giòn nên còn được gọi 

là “hồng ngâm” (do phải ngâm qua nước để 

giảm độ chát). 

Hồng không hạt Bắc Kạn có đặc tính riêng 

như trên là nhờ vào điều kiện địa lý, khí hậu 

đặc biệt của vùng đất trồng hồng như độ 

ẩm cao, chênh lệch nhiệt độ ngày-đêm và 

các mùa trong năm lớn… 

Loại hồng này được gọi là mác hồng theo 

tiếng dân tộc Tày. Đây là chỉ dẫn địa lý thứ 

19 của cả nước được bảo hộ. (Q.NHƯ) 
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Luật Đất đai lại chuẩn bị lên 'bàn mổ' 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 

Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật 

đất đai năm 2003. Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 

được cử làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Phạm Khôi Nguyên được cử làm Phó Ban Chỉ 

đạo. 

 

Các địa phương, trước ngày 31/12/2010 phải hoàn thành việc 

tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành Luật Đất 

đai, gửi về Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng hợp. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất 

đai năm 2003 trên phạm vi cả nước. 

Triển khai các nhiệm vụ trên, sẽ có 5 Đoàn công tác được 

thành lập do các thành viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn, 

thực hiện việc đôn đốc, khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đại diện cho 5 khu vực (Trung du và miền 

núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển 

miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long); đại 

diện vùng đô thị, nông thôn và miền núi. 

Việc khảo sát được thực hiện ngay trong tháng 9 và tháng 10 

này, sau đó các đoàn công 

tác báo cáo kết quả kiểm tra 

về Bộ Tài nguyên Môi 

trường để tổng hợp trước 

ngày 15/12/2010. Đối với 

các địa phương, trước ngày 

31/12/2010 phải hoàn thành 

việc tổng kết và hoàn thiện 

báo cáo tổng kết về thi hành 

Luật Đất đai, gửi về Bộ để 

tổng hợp.  

Trong tháng 2/2011, Ban chỉ 

đạo sẽ thông qua báo cáo 

Tổng kết thi hành Luật Đất 

đai và chỉ đạo việc hoàn 

thiện Báo cáo tổng kết về thi 

hành Luật Đất đai, trình Thủ 

tướng Chính phủ trước 

ngày 31/3/2011.  

Bên cạnh việc tổng kết thi 

hành Luật Đất đai, Ban chỉ 

đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo 

việc xây dựng dự án sửa 

đổi Luật Đất đai năm 2003 

theo yêu cầu của Bộ Chính 

trị và Quốc hội. Cụ thể, Ban 

chỉ đạo có nhiệm vụ thông 

qua kế hoạch và tiến độ xây 

dựng Luật Đất đai sửa đổi 

do Bộ Tài nguyên Môi 

trường lập; chỉ đạo xây 

dựng nội dung dự thảo Luật 

Đất đai sửa đổi. (TTXVN) 
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Mỹ tăng thuế chống bán 
phá giá cá tra Việt Nam 

Với động thái này của Mỹ, nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam bị áp mức thuế phải 
đóng đến 4,22 USD/kg phi lê đông lạnh là 
rất cao, trong khi thực tế giá bán ở thị 
trường Mỹ thấp hơn giá chịu thuế.   

Chiều 12/9, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Bộ 

Thương mại Mỹ (DOC) vừa có quyết định sơ 

bộ kết quả đợt xem xét hành chính thuế 

chống bán phá giá cá tra nhập khẩu từ Việt 

Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn từ 

1/8/2008-31/7/2009. Vì vậy, nhiều doanh 

nghiệp bị tăng thuế rất cao. 

Theo quy định, DOC xem xét hành chính 

từng năm và xem xét từng doanh nghiệp để 

có thể tăng hay giảm mức thuế chống bán 

phá giá. Trong đợt xem xét lần trước, Việt 

Nam có thêm 2 doanh nghiệp là Công ty cổ 

phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) và Công 

ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam 

(South Vina) được DOC quyết định không 

bán phá giá sang thị trường Mỹ (mức thuế 

0%), 3 doanh nghiệp khác cũng có mức thuế 

rất thấp (chỉ 0,52%)... đã tạo điều kiện thuận 

lợi để cá tra Việt Nam xâm nhập mạnh vào 

thị trường Mỹ. 

Tuy nhiên, đợt xem xét sơ bộ lần này lại trái 

ngược, nhiều doanh nghiệp bị áp mức thuế 

phải đóng đến 4,22 USD/kg phi lê đông lạnh 

là rất cao, trong khi thực tế giá bán ở thị 

trường Mỹ thấp hơn giá chịu thuế. Như vậy, 

các doanh nghiệp lỗ nặng và tình hình xuất 

khẩu cá tra sang Mỹ sẽ rất khó khăn. 

PGS, TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch 

VASEP cho rằng: “Mức thuế chống bán phá 

giá trên là không hợp lý, bởi lần này DOC 

chọn Philippines - một nước nuôi cá rất ít, 

chi phí giá thành cao để so sánh với Việt 

Nam. Trong khi nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL 

phát triển mạnh, được đầu tư lớn từ nuôi 

trồng, chế biến, xuất khẩu… từ đó giảm chi 

phí giá thành so với những nước khác”. 

 

Trước tình hình trên, VASEP đang phối hợp 

cùng các bộ ngành liên quan và các doanh 

nghiệp, yêu cầu DOC xem xét lại mức thuế 

chống bán phá giá cá tra quá cao tránh ảnh 

hưởng quan hệ thương mại hai nước./.  

Tuổi trẻ 
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Việt Nam không vi phạm cam kết về giá của WTO 

Thông tư 122/2010/TT-BTC ban hành ngày 

12/8 không có nội dung nào vi phạm cam kết 

về chính sách giá của Việt Nam quy định từ 

khoản 96 đến khoản 103 trong báo cáo của 

Ban công tác Việt Nam gia nhập WTO 

Theo tin từ Bộ Tài chính, trong thời gian xây 

dựng, hoàn tất Thông tư 122, Bộ đã lấy ý 

kiến đóng góp của các bộ, các ngành, các 

địa phương và đăng toàn bộ dự thảo thông 

tư trên website của Bộ Tài chính 60 ngày. 

Trong thời gian này, Bộ có nhận được thông 

tin phản hồi của một số doanh nghiệp kinh 

doanh sữa có vốn đầu tư nước ngoài, trong 

đó có một bức thư của 5 đại sứ các nước 

Australia, Canada, New Zealand, Mỹ và Liên 

minh châu Âu. 

Trong bức thư các vị đại sứ cho rằng, những 

thực thi cơ chế quản lý giá mới sẽ ảnh 

hưởng tới việc theo đuổi định hướng thị 

trường của Việt Nam cũng như sự tuân thủ 

các quy định với tư cách là thành viên của 

WTO.  

Những biện pháp quản lý này cũng sẽ hạn 

chế việc thu hút đầu tư mới và tác động tiêu 

cực tới thị trường việc làm. Các vị đại sứ 

trên cũng cho rằng việc thắt chặt quản lý giá 

không phải là biện pháp duy nhất nhằm ngăn 

ngừa lạm phát và sẵn sàng giúp Việt Nam 

xem xét các biện pháp này. Theo các vị đại 

sứ này, thông tư mới của Bộ Tài chính sẽ 

không khuyến khích các nhà đầu tư mới và 

ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm, làm gia  

tăng gánh nặng về hành chính và chi phí cho 

các công ty (nước ngoài) ở Việt Nam. 

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục 

quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết: Thông 

tư 122/2010/TT-BTC ban hành ngày 12/8 

không có nội dung nào vi phạm cam kết về 

chính sách giá của Việt Nam quy định từ 

khoản 96 đến khoản 103 trong báo cáo của 

Ban công tác Việt Nam gia nhập WTO ngày 

27/10/2006. 

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, thông tư 

này hướng dẫn đúng như Nghị định số 

75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính 

phủ quy định sữa thuộc mặt hàng bình ổn 

giá chứ không phải Bộ Tài chính "sinh ra" 

một chính sách mới. Thông tư 122/2010/TT-

BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP 

ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 

và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 

09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Pháp lệnh Giá. Thông tư này có 

hiệu lực từ 1/10, hạn chế ình trạng tăng giá 

bất hợp lý của các công ty nhập khẩu, kinh 

doanh sữa bột từ nước ngoài, quy định tất 

cả các mặt hàng sữa bột nhập khẩu cho trẻ 

em dưới 6 tuổi phải đăng ký và kê khai giá 

với cơ quan quản lý giá./. TTXVN  
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Bao giờ hạt gạo hết long đong? 
(VOV) - Dù đứng thứ hai thế giới về lượng 

xuất khẩu, nhưng hạt gạo Việt Nam vẫn 

chưa có tiếng tăm gì trên thị trường thế giới. 

Người sản xuất chịu lắm thua thiệt khi phải 

tự xoay xở tìm đầu ra cho hạt gạo. 

Sản xuất manh mún, “ăn xổi ở thì” 

Cho đến nay, Việt Nam vẫn “kiên trì” bán 

gạo rẻ, tương tự như những năm 1980 còn 

bị cấm vận, bà Ba Thi bán gạo rẻ qua một 

Việt kiều trung gian, vòng sang châu Phi. Khi 

đó, gạo Việt Nam đương nhiên chẳng có 

thương hiệu, chưa nói đến là so với gạo 

Thái Lan xuất khẩu. Nhưng sau 20 năm xuất 

khẩu mà gạo Việt Nam vẫn luôn có giá thấp 

nhất so với gạo cùng loại của các nước khác 

thì khó có thể chấp nhận được. 

Ông Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc 

Vinafood II kiêm Chủ tịch Hiệp hội Lương 

thực Việt Nam (VFA) từng tuyên bố: “Thế 

mạnh của Việt Nam là gạo trắng thì cứ phát 

triển gạo trắng, không nên chen chân vào 

gạo thơm vì không phải là đối thủ của Thái 

Lan(!?)”. Ông Phong nói khơi khơi như thế. 

Song trên thực tế giá gạo trắng xuất khẩu 

của chúng ta vẫn thấp hơn gạo cùng cấp 

của Thái Lan. 

GS.TS Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu 

về lúa gạo nhận xét: “Nông dân mình mạnh 

ai nấy làm, cho nên trên cùng một cánh đồng 

có mấy chục giống lúa. Thương lái mua về  

họ đâu có tách ra, họ đâu có nhà kho riêng 

cho mỗi giống đâu. Do đó, thóc của mình khi 

gom lại không có giá trị, mở bao ra thì có 

nhiều loại ở trong đó, người mua chán ghê 

lắm”. 

Trao đổi với PV báo Sài Gòn giải phóng về 

việc “xử lý lúa hè thu có chất lượng không 

cao”, ông Phong cho rằng “bằng mọi cách 

phải trữ 1 triệu tấn gạo đông xuân trong kho 

để đấu trộn với gạo hè thu”. Đây được xem 

là cách “cân bằng” lại chất lượng lúa gạo hè 

thu, sẵn sang xuất khẩu khi nhu cầu thế giới 

tăng trở lại. (Báo Sài Gòn giải phóng số ngày 

7/5/2010, mục Nông nghiệp, bài Thị trường 

xuất khẩu gạo quý 2 đã sẵn sàng). Việc này 

cho thấy tư duy sản xuất và kinh doanh “ăn 

xổi ở thì”, không chú ý đến chất lượng cũng 

như thương hiệu gạo Việt Nam ăn sâu cả 

vào người có trách nhiệm. 

Trên thực tế, rất nhiều năm rồi, rất nhiều hội 

nghị đình đám rồi, nhưng “vùng nông nghiệp 

chuyên canh” vẫn là chuyện xa lơ xa lắc. Ở 

đồng bằng sông Cửu Long có vài công ty tổ 

chức vùng lúa gạo nguyên liệu, nhưng cũng 

chỉ với diện tích nhỏ bé, không đáng kể. 

Giấc mơ "lãi 30%" và vay vốn tín dụng 

Lúa hè thu vừa qua ứ đọng nghiêm trọng, 

Thủ tướng đã quyết định cho VFA được vay 

vốn không tính lãi để mua tạm trữ 1 triệu tấn 

gạo theo giá thị trường, tự chịu trách nhiệm  
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 về hiệu quả kinh doanh. Ngày 10/7/2010, Bộ Công 

thương đề nghị VFA triển khai cho các thành viên mua 

với giá 3.500 đồng/kg, thấp hơn 500 đồng/kg so với giá 

sàn 4.000 đồng/kg mà VFA thực hiện trong vụ đông xuân 

đầu năm. Điều này gây lo lắng và bất bình cho nông dân 

đồng bằng sông Cửu Long. 

TS. Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa Đồng bằng sông 

Cửu Long phân tích: “Thông thường, chúng tôi chỉ tính 

chi phí đầu tư trực tiếp, sản xuất lúa thương phẩm đầu tư 

12-14 triệu đồng/ha. Vụ đông xuân có năng suất 6-7 

tấn/ha thì giá thành 2.000-2.500 đồng/kg; Còn vụ hè thu 

cũng đầu tư 12-14 triệu đồng/ha mà chỉ được 4-5 tấn/ha, 

thì giá thành phải là 3.000 đồng/kg. Với chi phí 3.000 

đồng/kg mà chỉ bán 3.300-3.500 đồng/kg thì lãi không 

đáng kể. Đấy là chưa nói phơi sấy không đảm bảo, bị hư 

hỏng, hao hụt, thì làm gì có lãi”. 

Trong khi đó, hơn 10 triệu hộ nông dân đang thật sự sống 

nhờ vào nông nghiệp, chỉ có nguồn vốn chính là sức lao 

động, mảnh đất con con, một chút tài sản đơn giản, rất 

cần được cung cấp đủ vốn. Mới đây, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định 41/2010, qui định nông dân được vay tín 

chấp đến 50 triệu đồng, các trang trại, hợp tác xã lớn có 

thể vay đến 500 triệu đồng. Thế nhưng, hầu hết nông dân 

rất khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng. 

Thực tế, người nông dân muốn vay vốn phải thế chấp, có 

một cái sổ đỏ đã thế chấp rồi, muốn vay vốn thêm là rất 

khó. Bởi vậy, theo lý giải của một số chuyên gia, phải cố 

gắng dồn điền đổi thửa, rút một nửa hoặc 80% nông dân 

sang làm việc khác. Để một số hộ nông dân có khoảng 

30-50 ha, thì bấy giờ sẽ bớt khó khăn hơn, và tín dụng 

đối với cả hai bên cũng sẽ dễ dàng hơn”. Nhưng đến bao 

giờ làm được việc này?./. Trần Lê VOV 

 

Hỗ trợ nông dân 
nghèo 100% phí bảo 
hiểm nông nghiệp 

Đó là một nội dung đáng chú ý 

trong dự thảo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện thí điểm bảo hiểm nông 

nghiệp trong giai đoạn 2011-

2013 mà Bộ Tài chính vừa công 

bố. 

 

Những đối tượng sẽ được bảo 

hiểm gồm cây lúa, trâu, bò, heo, 

gia cầm, cá tra, cá ba sa, tôm 

sú, tôm chân trắng. Các loại 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 

trong nông nghiệp như bão, lũ 

lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, 

sương giá... và dịch bệnh như 

cúm gia cầm, dịch tai xanh đối 

với heo, bệnh lở mồm long 

móng, bệnh thủy sản đối với 

tôm, cá tra, dịch rầy nâu, vàng 

lùn, xoắn lá đối với cây lúa... sẽ 

được ưu tiên bảo hiểm. 

Công thương  
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Thủ tướng chỉ đạo hỗ 
trợ 4 địa phương 
chống dịch tai xanh 

(PL)-Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp 

(không thu tiền) 50.000 lít thuốc sát trùng 

Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ 

bốn tỉnh: Bình Dương, Bạc Liêu, Dăk Lăk và 

Tây Ninh phòng chống dịch bệnh tai xanh. 

Theo tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn), tại tỉnh Tây Ninh, đến 

ngày 9-9, dịch tai xanh tiếp tục phát sinh 

thêm tại 85 hộ gia đình thuộc 42 xã, phường 

của chín huyện, thị. Tổng số heo mắc bệnh 

là 55.943 con, trong đó chết và tiêu hủy 

25.281 con. Tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 8-9 đã 

tiếp tục tiêu hủy heo mắc bệnh tai xanh của 

11 hộ gia đình tại 10 xã thuộc năm huyện, 

thị. Còn tại Dăk Lăk, ngày 8-9 tiếp tục phát 

sinh thêm heo mắc bệnh tai xanh ở tám 

huyện đang có dịch. 

Tính đến ngày 11-9, cả nước có 29 tỉnh có 

dịch tai xanh chưa qua 21 ngày. 

Theo Pháp luật TPHCM  

Thức ăn chăn nuôi được chậm 

nộp thuế VAT 3 tháng 

 
TP - Bộ Tài chính vừa có văn bản về việc 

tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị 

gia tăng (VAT) đối với nguyên liệu sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân 

bón và thuốc trừ sâu (Thông tư số 128). 

Theo đó, tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp 

thuế VAT đối với các mặt hàng là nguyên 

liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn 

chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu ở khâu 

nhập khẩu lên 90 ngày kể từ ngày đăng ký 

tờ khai hải quan. 

 

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế, người 

nộp thuế phải đáp ứng điều kiện quy định tại 

Luật Quản lý thuế hoặc có bảo lãnh về số 

tiền thuế phải nộp của tổ chức tín dụng hoặc 

tổ chức khác hoạt động theo quy định của 

Luật Các tổ chức tín dụng. Thông tư này có 

hiệu lực từ ngày 10-10. 

Tiền Phong 
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 Lại xin nhập muối 
TP - Nhiều doanh nghiệp lại xin nhập khẩu muối, khiến 
diêm dân lo lắng. Phải chăng Việt Nam không đủ muối 
cung ứng cho thị trường trong nước? 

Sản xuất muối công nghiệp ở Quán Thẻ, Ninh Thuận. Ảnh: 

Anh Dũng. 

 

Không cấm 

Mới đây, một số doanh nghiệp đề nghị nhập khẩu muối để 

phục vụ sản xuất, chủ yếu là loại muối tinh khiết dùng trong 

chế biến thực phẩm. Cty CP Hóa chất Vật liệu điện TPHCM 

xin nhập khoảng 10.000 tấn (trong hạn ngạch), Cty CP Công 

nghệ Năng lượng xanh (Hà Nội) xin nhập hơn 50 tấn; các DN 

khác như Cty Ajinomoto Việt Nam (Đồng Nai), Cty TNHH 

Hoàn Vũ Việt Nam (TPHCM), Cty CP công nghệ thực phẩm 

Việt Tiến (TPHCM) cũng xin nhập muối trong khi muối trong 

nước ế ẩm, khiến diêm dân lo lắng. Thực tế sau khi gia nhập 

WTO, Việt Nam không cấm nhập khẩu muối, mà chỉ có quyền 

dựng hàng rào kỹ thuật để hạn chế. Theo quy định hiện hành, 

việc nhập khẩu muối phải 

tuân thủ theo quy định tại 

Thông tư số 23, ngày 20-5-

2010. Theo đó, hằng năm, 

sau khi nhận định về sản 

lượng muối thu hoạch trong 

nước, Bộ Công Thương 

ước lượng muối cần nhập 

khẩu, cấp hạn ngạch 

(quota) cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, sự phối hợp 

giữa bộ quản lý về sản xuất 

muối (Bộ NN&PTNT) và bộ 

quản lý về nhu cầu muối 

nguyên liệu (Bộ Công 

Thương) không phải lúc 

nào cũng xuôi chèo, mát 

mái. Ví như năm 2010, Bộ 

NN&PTNT dự báo lượng 

muối sản xuất trong nước 

khoảng 1,1 triệu tấn, có thể 

đáp ứng nhu cầu sản xuất 

trong nước, nhưng Bộ 

Công Thương vẫn cấp hạn 

ngạch cho nhập 260.000 

tấn muối, trong đó 180.000 

tấn muối công nghiệp, còn 

lại là muối dân sinh (các 

doanh nghiệp đã nhập về 

trên 140.000 tấn trong hạn 

ngạch). Chỉ khi muối rớt giá 

thảm hại, dư luận đồng loạt 

lên tiếng, Chính phủ phải ra 
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 lệnh cho doanh nghiệp mua muối tạm trữ, 

Bộ Công Thương mới ra lệnh dừng nhập 

khẩu muối ăn vì trong nước dư thừa. 

Ông Ngô Trí Dũng, Trưởng phòng Nghề 

muối (Cục Chế biến Thương mại Nông lâm 

thủy sản và Nghề muối, Bộ NN&PTNT), cho 

biết, theo các quy định hiện hành, Việt Nam 

không cấm nhập khẩu muối. Tuy nhiên, các 

đơn vị nhập khẩu phải tuân thủ theo các quy 

định tại Thông tư 23 (Bộ Công Thương), 

Thông tư 1871 (Bộ NN&PTNT). Theo đó, 

không phải muối nào cũng được nhập, các 

loại muối nhập khẩu chủ yếu là NaCl thô, 

tinh khiết, dùng trong y tế, thí nghiệm, công 

nghiệp hóa chất, thực phẩm...và phải tuân 

thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại hai 

thông tư trên. 

“Trước tháng 6-2010, có nhiều doanh nghiệp 

xin nhập muối, nhưng chủ yếu là loại muối rẻ 

tiền (chỉ 20-30 USD/tấn), nhiều tạp chất. Tuy 

nhiên, từ khi có hai thông tư trên, rất ít 

doanh nghiệp xin nhập. Hơn 3 tháng qua, chỉ 

có một doanh nghiệp nhập khẩu muối đáp 

ứng được các điều kiện để thông quan”, ông 

Dũng nói. 

Chưa hết lo 

Theo các chuyên gia ngành muối, việc một 

số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vẫn 

còn hạn ngạch, xin nhập khẩu muối là điều 

không lạ. Vì nay thu hoạch muối đã cuối vụ, 

giá muối trong nước đã tăng lên, nên doanh 

nghiệp tận dụng nốt số hạn ngạch được cấp 

hưởng thuế suất thấp để nhập, chờ giá muối 

lên cao kiếm lời. 

Tuy nhiên, với hàng rào kỹ thuật hiện nay, 

việc nhập khẩu muối không dễ. Thường phải 

loại muối chất lượng cao, giá từ 80-90 

USD/tấn trở lên mới đảm bảo các thông số 

kỹ thuật. Nhưng đáng lo ngại là cả hai thông 

tư trên lại chỉ quy định tạm thời, sẽ hết hiệu 

lực sau ngày 31-12-2010. Các chuyên gia 

kiến nghị, nên kéo dài việc áp dụng các hàng 

rào kỹ thuật tại hai thông tư để bảo vệ sản 

xuất trong nước, nếu không khó tránh tình 

trạng ồ ạt nhập muối. 

Ông Phạm Thanh Bằng, Phó Tổng giám đốc 

TCty Lương thực miền Bắc, nói : “Dù lượng 

muối nhập không đáng kể, nhưng có thể ảnh 

hưởng đến tâm lý của diêm dân, tác động 

đến mục tiêu đẩy giá muối, đảm bảo diêm 

dân có lãi như chỉ đạo của Chính phủ. Nếu 

chúng ta đã sản xuất được muối công 

nghiệp, từ nay không nên cho nhập khẩu loại 

này nữa, chỉ trừ những loại muối đặc biệt 

dùng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm”. 

Theo Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm 

thủy sản và Nghề muối, hiện nước ta có 5 

đồng muối công nghiệp lớn là Quán Thẻ, Chi 

Hải, Cà Ná (Ninh Thuận); Vĩnh Hảo, Thông 

Thuận (Bình Thuận) và Khánh Hòa. Khu kinh 

tế muối công nghiệp Quán Thẻ hiện là đồng 

muối lớn nhất nước với diện tích 3.200 ha. 

Dù được Chính phủ phê duyệt từ năm 1999, 

nhưng do vướng mắc, sai phạm trong giải 

phóng mặt bằng, 10 năm sau (năm 2009) 

mới có mẻ muối đầu tiên.  
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 Cty Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long đã 

đưa vào sản xuất 500 ha, triển khai dây 

chuyền sản xuất muối với công suất 200.000 

tấn/năm, và sẽ nâng lên gấp đôi trong thời 

gian tới. Dự kiến, năm 2011, diện tích sản 

xuất muối khu Quán Thẻ sẽ nâng lên 1.700 

ha. 

 

Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng muối năm 

2010 của nước ta đạt khoảng 1,1 triệu tấn; 

cùng với lượng muối nhập khẩu, tồn kho từ 

năm 2009, tổng lượng muối trên đủ đáp ứng 

nhu cầu trong nước. Riêng muối công 

nghiệp, với mức trung bình mỗi năm nước ta 

cần khoảng 300.000 tấn, ngành muối nội có 

thể đáp ứng đủ nhu cầu. 

Phạm Anh 

Đan Mạch hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam 422 tỉ 
đồng 
Ngày 10/9/2010, sứ quán Đan Mạch tại Việt 

Nam đã công bố Chương trình hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp (BSPS) giai đoạn 2011-

2013 với với tổng kinh phí 123 triệu curon 

Đan Mạch (khoảng 422 tỉ đồng). 

 

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

đã được Cơ quan Phát triển quốc tế Đan 

Mạch phê duyệt thực hiện. 

Trong Dự án có một số chương trình hỗ trợ 

cạnh tranh toàn cầu có ngân sách khoảng 

216 tỉ đồng, thực hiện tại 6 tỉnh miền Trung 

và 2 tỉnh miền Nam; Chương trình cải thiện 

điều kiện lao động tại các doanh nghiệp tư 

nhân với ngân sách khoảng 172 tỉ đồng (do 

Bộ LĐ-TB-XH thực hiện) và Chương trình 

nghiên cứu doanh nghiệp phục vụ công tác 

hoạch định chính sách kinh tế tại Việt Nam 

có ngân sách khoảng 31 tỉ đồng (do Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 

Viện Khoa học lao động và xã hội, Tổng cục 

Thống kê thực hiện). Các ngành nghề được 

ưu tiên tài trợ gồm nông nghiệp và chế biến 

nông sản; nghề cá; thủy sản; thủ công mỹ 

nghệ và du lịch. (Công thương) 
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Từ 2011: Phải đăng ký khi xuất khẩu 
bột cá sang Trung Quốc 

Bộ Công Thương vừa cho biết, phía Trung 

Quốc đã đưa ra quy định mới về kiểm 

nghiệm kiểm dịch đối với sản phẩm bột cá 

các nước xuất khẩu vào thị trường nước 

này. 

 

Phía Trung Quốc sẽ cử đoàn kiểm tra sang 

Việt Nam để đánh giá hệ thống kiểm soát vệ 

sinh của doanh nghiệp cũng như hệ thống 

giám sát tại các địa điểm cụ thể. Theo 

đó, Tổng cục kiểm nghiệm kiểm dịch và giám 

sát chất lượng nhà nước Trung Quốc đề 

nghị phía Việt Nam phải cung cấp đầy 

đủ thông tin vào cuối năm nay bao gồm: 

Đăng ký mẫu chứng nhận vệ sinh đối với 

sản phẩm bột cá xuất khẩu sang Trung Quốc 

và được phía Trung Quốc xác nhận; Đăng 

ký danh mục các doanh nghiệp đang xuất 

khẩu bột cá sang Trung Quốc (theo mẫu). 

Đến đầu năm 2011, các doanh nghiệp chưa 

có các bảng đăng ký này sẽ không được 

xuất bột cá sang Trung Quốc. Phía Trung 

Quốc cũng cho biết, vào thời điểm thích hợp, 

nước này sẽ cử đoàn kiểm tra sang Việt 

Nam để đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh 

của doanh nghiệp cũng như hệ thống giám 

sát tại các địa điểm cụ thể. (D Đ DN) 

Giá đường, gạo tăng 
(NLĐ) – Theo Chi cục QLTT TPHCM, những 

ngày gần đây, nhiều mặt hàng thực phẩm đã 

tiếp tục tăng giá, trong đó rõ nhất là đường 

và gạo. Giá đường bán lẻ trên thị trường tiếp 

tục tăng thêm 1.000 đồng/kg (đường Biên 

Hòa lên 22.000 đồng/kg, đường trắng Khánh 

Hòa 21.000 đồng/kg, đường kem Bến Tre 

22.000 đồng/kg). Mặt hàng gạo tẻ trắng 

thường tăng 1.000 đồng, lên 10.000 

đồng/kg; gạo trắng thơm lên 14.000 đồng/kg 

(tăng 1.000 đồng), gạo nàng thơm Chợ Đào 

16.500 đồng/kg (tăng 500 đồng), nếp sáp 

166.500 đồng/kg (tăng 500 đồng). 

ĐBSCL: Chưa vào vụ, giá mía 
nguyên liệu đã tăng cao 

Theo hiệp thương giữa các nhà máy đường 

trong khu vực ĐBSCL, đến ngày 15-9-2010, 

các nhà máy mới chính thức hoạt động, 

nhưng những ngày qua, giá mía nguyên liệu 

tăng cao. Ngày 13-9, nông dân huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang bán mía nguyên liệu 

cho thương lái từ 800-900 đồng/kg, cao hơn 

giá sàn của các nhà máy đường 400 

đồng/kg.  

Nhiều nông dân cách đã bán mía non (mía 

chưa đạt chữ đường) cho các lò đường ép 

thủ công. Tại huyện Mỹ Tú, nơi có 3.200ha 

mía đang chuẩn bị thu hoạch, giá mía 

nguyên liệu tăng từng ngày và hiện giá mía 

được các thương lái  đặt cọc mua với giá 

1.000 đồng/kg. Theo các thương lái, giá mía 

nguyên liệu sẽ tăng trong thời gian tới.  
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Thị trường phân bón sẽ căng thẳng? 

  

Giá phân bón đang tăng khá mạnh. 

Mấy ngày qua, giá phân bón trên thị trường 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tục 

tăng giá mạnh, từ mức 325.000 đồng/bao 

lên 339.000 đồng/bao. 

Điều này khiến nông dân lo lắng, vì hiện nay 

hơn 300.000 ha lúa thu đông ở khu vực này 

đang rất cần phân bón và một số nơi đang 

chuẩn bị làm vụ đông xuân sớm. Giá phân 

bón tăng sẽ đẩy giá thành sản xuất lên, trong 

khi giá lúa trên thị trường nóng lạnh thất 

thường. 

Cuối tháng 4 vừa qua, Trung Quốc - nước 

cung cấp 1/4 lượng phân bón toàn thế giới - 

đột ngột tăng thuế suất từ 35% lên 135%, 

đẩy giá phân bón trong nước tăng thêm từ 

25% - 30%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính vừa 

ban hành thông tư, một số loại phân bón 

hiện có thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% sẽ tăng 

lên 6,5%, đã góp phần đẩy giá phân trong 

nước tăng cao. 

Bước vào sản xuất vụ đông xuân 2010-
2011, nhu cầu về phân urê sẽ tăng lên   

khoảng 450.000 tấn, các loại phân bón khác 

cũng sẽ tăng theo. Trong khi năng lực sản 

xuất trong nước chỉ mới đáp ứng được 50% 

nhu cầu về urê. Do vậy tình trạng căng thẳng 

về phân bón sẽ còn kéo dài tới hết năm 

2010.  

 

Theo ông Lê Quốc Phong, Giám đốc Công ty 

phân bón Bình Điền, có 3 nguyên nhân khiến 

cho giá phân bón trong nước tăng. Một là 

một số nước đang vào vụ, đặc biệt là Ấn Độ 

có nhu cầu phân bón rất lớn, trong khi đó 

lượng phân dự trữ ít nên tăng nhập khẩu, do 

vậy các nhà sản xuất phân bón trên thế giới 

đồng loạt lên giá. Hai là ảnh hưởng tỷ giá 

USD. Ba là đầu năm các nhà máy sản xuất 

phân bón trên thế giới bị lỗ nhiều, có một đã 

giảm công suất và sản lượng, nên khi các 

nước có nhu cầu lớn nên lượng phân bón 

không đủ đáp ứng nhu cầu. 

Đồng bằng sông Cửu Long đang vào vụ sản 

xuất lúa thu đông, đã xuống giống được 

318.622 ha, phổ biến giai đoạn mạ đến đẻ 

nhánh rất cần phân bón. Nhiều nông dân 

cho biết khá bất ngờ trước việc phân bón 

tăng giá đột ngột vì mùa này diện tích sản 

xuất chưa bằng 1/3 diện tích lúa đông xuân 

và hè thu  nên nhu cầu phân bón thấp, có khi 

còn sụt. 

Tại Việt Nam, hầu hết các loại phân bón  đều 

phải nhập khẩu, vì lượng phân sản xuất 

trong nước chỉ mới đáp ứng một phần 1/3   
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 nhu cầu. Phân bón thế giới tăng giá, kéo 

theo không ít doanh nghiệp sản xuất trong 

nước đã “té nước theo mưa”.  

Mỗi tấn urê sản xuất trong nước sẽ rẻ hơn 

so với hàng nhập khẩu từ 110-120 USD/tấn, 

do không mất chi phí vận chuyển và những 

chi phí khác như bảo hiểm, hải quan. Tuy 

nhiên, các doanh nghiệp này vẫn nâng giá 

bán gần với giá thế giới khiến nông dân gặp 

không ít khó khăn. Không chỉ có vậy, giá 

tăng cũng đã làm xuất hiện tình trạng phân 

bón giả, kém chất lượng đang được lưu 

hành khá phổ biến trên thị trường đặc biệt là 

các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo một số ý kiến chuyên gia, giá công bố 

chính thức của đạm Phú Mỹ xuất tại nhà 

máy vẫn rẻ hơn giá của thế giới, nhưng khi 

phân urê Phú Mỹ tới tay nông dân thì giá lại 

cao "ngất trời" là do các đại lý khi nhận về 

thấy giá phân thế giới tăng nên đẩy giá lên 

cao.  

Ông Lê Quốc Phong cho rằng, hiện nay 

chúng ta chưa có chính sách ưu đãi đối với 

các doanh nghiệp nhập hàng về để dự trữ 

cho vụ mùa, do đó luôn phụ thuộc vào giá 

phân bón của thế giới. Nếu Nhà nước có 

chính sách bình ổn sẽ giúp nông dân giảm 

áp lực về giá phân bón, khi sắp vào vụ mùa 

giá phân bón thế giới sẽ tăng thì cho nhập 

về dự trữ trước vụ như vậy sẽ có lợi cho 

nông dân. 

Tuy nhiên, bình ổn phải được ưu đãi vì dự 

trữ là con dao 2 lưỡi. Lúc giá phân tăng 

doanh nghiệp giúp bình ổn cho nông dân,   

nhưng khi giá xuống doanh nghiệp phải bán 

theo giá thị trường, như vậy doanh nghiệp 

sẽ bị lỗ. 

Muốn bình ổn được thị trường phân bón, 

Nhà nước nên giao trách nhiệm cho doanh 

nghiệp, nhưng phải có ưu đãi về lãi suất 

ngân hàng và kèm theo là những cơ chế 

dành cho họ. Nếu giá phân tăng thì phải bán 

như thế nào cho phù hợp, khi giá phân bón 

giảm thì doanh nghiệp phải được Nhà nước 

hỗ trợ, có như vậy doanh nghiệp mới tích 

cực tham gia bình ổn thị trường phân bón, 

ông Phong nói. 

VNEconomy 

Cá tra VN vào top 10 thủy sản 
được ưa chuộng tại Mỹ 

TT - Sản phẩm cá tra VN đứng ở vị trí thứ 10 

trong số 10 loại thủy sản được ưa chuộng 

nhất tại Mỹ. Đó là thông tin được ông John 

Connelly, chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Mỹ 

(NFI), cho biết tại buổi làm việc với Bộ 

NN&PTNT VN cuối tuần qua. 

Được biết, 10 loại trên chiếm 88% tổng tiêu 

thụ thủy sản của Mỹ và đây cũng là lần đầu 

tiên cá tra VN lọt vào danh sách này. 

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy 

sản VN (VASEP), trong bảy tháng đầu năm 

2010, xuất khẩu thủy sản VN sang Mỹ đạt 

435 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu cá tra 

đạt gần 26.000 tấn với giá trị trên 80,8 triệu 

USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2009. 

Theo Tuổi trẻ 
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  Nông sản "2G” kêu cứu  

 

Nông dân chưa tìm thấy lợi ích thật sự vì đầu ra của 
nông sản “2G” chưa ổn định - Ảnh: C.N 

Sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn quốc 
tế Global GAP (quy chuẩn thực hành 
nông nghiệp), hay còn gọi là nông sản 
"2G”, là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao 
chất lượng, giá trị và thu nhập cho người 
nông dân. Thế nhưng nông dân không 
còn mặn mà nữa vì đầu ra bị ách tắc. 

Trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, đã có 

hàng chục loại nông sản được cấp chứng 

nhận Global GAP như bưởi Năm Roi Mỹ 

Hòa, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, chôm chôm ở 

Chợ Lách (Bến Tre), lúa ở Mỹ Thành Nam 

(Cai Lậy, Tiền Giang) và ở 2 huyện Thoại 

Sơn, Châu Phú (An Giang), cá tra ở An 

Giang, tôm ở Cà Mau... 

Bên cạnh đó, nhiều loại nông sản khác như: 
xoài cát Hòa Lộc, nhãn tiêu da bò, bưởi da 
xanh, cam sành, quýt hồng... cũng đang 
phấn đấu để được cấp chứng nhận “2G”. 
Tuy nhiên, hiện những người tiên phong lại 
đang đuối sức và chán nản vì đầu ra của  

nông sản “2G” không ổn định. Việc có đến 

1/4 số nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở xã 

Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) đã bỏ, 

không làm Global GAP nữa là vấn đề đáng 

quan tâm hiện nay. 

Bán “xô” có lợi hơn 

Năm 2009, xã Mỹ Hòa có 42 ha bưởi của 44 

hộ dân được cấp chứng nhận Global GAP, 

hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ bưởi 

Năm Roi Mỹ Hòa được thành lập làm nhiệm 

vụ tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

Một năm sau đó, tính cả số hộ mới tham gia 

làm Global GAP và những người cũ còn lại, 

chỉ còn tổng cộng có 33 hộ với hơn 30 ha. 

Những hộ này cũng đang đứng trước nguy 

cơ để mất “giấy thông hành” này vì không có 

tiền để tái chứng nhận. Những hộ đã bỏ 

Global GAP cho biết: HTX có bao tiêu sản 

phẩm với giá cam kết cao hơn giá thị trường 

1.000 đồng/kg bưởi đạt chuẩn xuất khẩu. 

Nhưng với số sản phẩm không đạt chuẩn 

còn lại họ không biết bán cho ai. Trong khi 

thương lái bên ngoài mua "xô" hết không 

phân biệt đạt chuẩn hay không. Tính ra thì 

bán “xô” cho thương lái vẫn có lợi hơn. Vì 

vậy, “trở lại cách làm truyền thống cho khỏe” 

- là lựa chọn của nhiều nhà vườn. 

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Mỹ Hòa, còn cho biết thêm: Nhiều người dân 

phản ánh rằng các HTX, doanh nghiệp thu 

mua thường đánh rớt bưởi loại 1 của họ  
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xuống loại 2. Ức quá, họ đem bán cho 

thương lái để lấy tiền mặt (thường bán cho 

HTX là bán chịu). 

Không có ai bao tiêu 

Năm ngoái, người dân miền Tây từng xôn 

xao chuyện lão nông Võ Văn Hớn ở huyện 

Chợ Lách (Bến Tre) tự bỏ tiền ra để làm 

Global GAP. Ngày được cấp chứng nhận 

(4.2009) ông tâm sự: “Trái chôm chôm của 

tôi bây giờ bán được giá cao mà còn có thể 

đi được khắp thế giới. Mấy mươi năm trồng 

chôm chôm giờ mới thấy đã thiệt”. Hôm 

được trao giấy chứng nhận, ông đã mở tiệc 

khao cả xóm. Song, niềm vui ấy cũng chẳng 

kéo dài được lâu. Mới đây, ông Hớn buồn 

rầu: “Chôm chôm của tôi cũng chỉ bán trôi 

nổi cho thương lái như chôm chôm thường 

thôi. Không có ai bao tiêu nên cũng bấp 

bênh theo giá thị trường. Cũng có doanh 

nghiệp liên hệ hỏi mua để xuất qua châu Âu 

nhưng số lượng không đáng kể”. 

Hiện tại ở Chợ Lách chỉ có chôm chôm của 

ông Hớn là đạt tiêu chuẩn này, sản lượng 

khoảng 180 tấn/năm. Với sản lượng hạn chế 

như vậy nên việc tìm đầu ra ổn định cũng là 

điều khá nan giải. Trước Tết năm ngoái, 

chôm chôm của ông cũng chỉ bán được giá 

từ 4.500 - 9.000 đồng/kg (tại vườn), sau Tết 

do thu hoạch vụ nghịch, giá có tăng lên 

khoảng 13.000 đồng/kg. Điều mong muốn 

lớn nhất của lão nông này là có được đầu ra 

ổn định, giá cả hợp lý để an tâm sản xuất. 

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-

PTNT huyện Chợ Lách cho biết: “Hiện nay, 

đầu ra của trái chôm chôm của ông Hớn vẫn 

còn khó vì số lượng ít quá. Huyện đang vận 

động và hỗ trợ cho thêm 41 hộ ở xã Phú 

Phụng tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn 

Global GAP và thành lập HTX với hy vọng 

khi có sản lượng hàng hóa lớn, đầu ra sẽ dễ 

dàng hơn. Chúng tôi cũng đang tìm doanh 

nghiệp để giúp nông dân ký kết bao tiêu sản 

phẩm. Sản xuất theo tiêu chuẩn 2G, giá bán 

phải tốt hơn sản phẩm bình thường thì mới 

khuyến khích được nông dân vì tốn khá 

nhiều chi phí so với sản xuất truyền thống. 

Tôi cũng đã nhiều lần đề xuất với cấp trên là 

cần hỗ trợ những hộ đầu tiên này làm ăn có 

hiệu quả thì mới có thể nhân rộng mô hình. 

Cứ để nông dân tự làm thì không ăn thua”.  

Theo Chí Nhân – Thanh Niên 

 

Global Gap (Global Good 
Agricultural Practice) là tiêu chuẩn 
tập trung vào quản lý chất lượng, an 
toàn và truy nguồn gốc trong lĩnh 
vực nuôi trồng cây, rau, củ, quả, gia 
cầm, gia súc, thủy sản... Việc áp 
dụng Global Gap giúp sản phẩm đạt 
chất lượng cao và an toàn cho người 
sử dụng, tạo lợi thế cạnh tranh, nâng 
cao thương hiệu, dễ dàng xuất khẩu 
sản phẩm vào các thị trường khó 
tính như châu Âu, Nhật, Mỹ... 
 

 


