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& DOANH NGHIỆP  

SỐ 10 (29/11/2009 - 4/12/2009) 

 

Chịu trách nhiệm  
nội dung 

PHẠM HOÀNG NGÂN 
 

 

Chịu trách nhiệm  
sản xuất 

AN LAN ANH 

NGUYỄN THỊ THU HÀ  

 

Đơn vị sản xuất 
Trung tâm Thông tin 

Viện Chính sách và Chiến lược 
PTNNNT 

 

• TIN TỨC & SỰ KIỆN:  
 Nghị quyết kỳ họp tháng 11/2009 của chính phủ: 

Tiếp tục thực hiện các chính sách và giải pháp 
quan trọng 

 Dự thảo nghị định Về một số chính sách ưu đãi và 
hỗ trợ bổ sung dành cho doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn 

 Đổi mới và phát triển Doanh nghiệp: Đến năm 
2015, cổ phần hóa 1.000 doanh nghiệp Nhà nước 

 Bình ổn giá giáp tết: đầu cơ, găm hàng sẽ bị xử 
phạt 

 9-12/12/2009: Hội chợ Triển lãm: Diễn Đàn Hợp 
tác phát triển-Hội chợ quốc tế Thương mại Đầu tư 
Mê Kông 2009 

• ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: 
 Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông 

nghiệp, nông thôn: Vì sao chưa cuốn hút? 
 Ngăn chặn tăng giá giáp tết, đảm bảo lợi ích 

Doanh nghiệp và người tiêu dùng 
 Thay đổi cơ cấu kinh tế hậu khủng hoảng: Vấn đề 

phát triển hạ tầng cho Doanh nghiệp 
• TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG:  

 Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khả quan 
 Việt Nam: Hơn 76.000 doanh nghiệp mới đăng ký 

thành lập 
 Bộ tài chính dự báo 2010: Giá cả tăng, lãi suất tăng 

• TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH: 
 Nguồn vốn của chính phủ Đan Mạch hỗ trợ cho 

Doanh nghiệp Việt Nam? 
 Quỹ thách thức có tiến hành ở TP Hồ Chí Minh 

không?   
• ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH 

AGROINFO: 

 

BẢN TIN ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH  
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 Nghị quyết kỳ họp 
tháng 11/2009 của 
chính phủ: Tiếp tục 
thực hiện các chính 
sách và giải pháp 
quan trọng 

Thực hiện cơ chế mới hỗ trợ 
lãi suất từ 1/1/2010: Chính phủ 

giao Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, Bộ Công Thương phối 

hợp với các cơ quan chức năng 

liên quan báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định 

phương thức hỗ trợ lãi suất năm 

2010 đối với các khoản vay 

trung và dài hạn ngân hàng 

bằng đồng Việt Nam và các 

khoản vay mua máy móc thiết 

bị, vật tư phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và vật liệu xây dựng nhà 

ở khu vực nông thôn, để thực 

hiện từ ngày 1/1/2010.  

Bán ngay ngoại tệ cho các 
ngân hàng thương mại: Các 

tập đoàn kinh tế, các tổng công 

ty nhà nước khi có nguồn thu 

ngoại tệ phải bán ngay cho các 

ngân hàng thương mại. Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam chỉ 

đạo các ngân hàng thương mại 

có trách nhiệm đáp ứng đủ 

ngoại tệ cho nhu cầu của các 

tập đoàn kinh tế, các tổng công 

ty nhà nước. 

Xử lý kịp thời hành vi câu kết 
thao túng thị trường chứng 
khoán 

Đó là yêu cầu Chính phủ đặt ra 

đối với Bộ Tài chính, Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước và các 

cơ quan liên quan.Theo đó, cần 

tăng cường công tác thanh tra, 

giám sát, phát hiện và ngăn 

ngừa, xử lý kịp thời theo pháp 

luật các hành vi giao dịch nội 

gián, câu kết thao túng thị 

trường, bảo đảm hoạt động lành 

mạnh, ổn định của thị trường 

chứng khoán… 

Bộ Công an tăng cường thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

của mình để góp phần thiết thực 

bảo đảm an ninh của nền kinh 

tế, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

đúng pháp luật các hành vi gây 

rối loạn thị trường và gây thiệt 

hại cho nền kinh tế. 

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, 

ngành, địa phương tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, 

trong đó trọng tâm là cắt giảm ít 

nhất 30% thủ tục hành chính; 

tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chỉ đạo, 

điều hành và hoạt động của bộ 

máy hành chính nhà nước. 

 (Nguồn: Nghị quyết  58/NQ-CP) 

 Dự thảo nghị định về 
một số chính sách 
ưu đãi và hỗ trợ bổ 
sung dành cho 
doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, 
nông thôn 

Dự thảo Nghị định do Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế 

trung ương (Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư) soạn thảo. Theo dự 

thảo các doanh nghiệp (DN) 

đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn sẽ được áp dụng một số 

chính sách ưu đãi và hỗ trợ bổ 

sung về đất đai, kết cấu hạ 

tầng, hỗ trợ đầu tư...  

Danh mục lĩnh vực nông nghiệp 

khuyến khích đầu tư tập trung 

chủ yếu vào các ngành đầu tư 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
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trực tiếp phục vụ nông nghiệp, 

nông thôn như: trồng trọt; nuôi 

trồng nông, lâm, thủy hải sản, 

phát triển vùng nguyên liệu tập 

trung phục vụ công nghiệp chế 

biến. 

Ưu đãi về đất đai và kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật 

Nhà đầu tư có dự án thuộc diện 

đặc biệt ưu đãi, hoặc ưu đãi, 

khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn nằm trong 

quy hoạch sẽ được hưởng 

chính sách ưu đãi tương ứng 

theo 3 mức: miễn tiền sử dụng 

đất, hoặc giảm 70% và 50% tiền 

sử dụng đất đối với dự án đó. 

Dự thảo cũng quy định, DN 

thành lập mới từ dự án đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng trong 

khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp thông qua các hình thức 

như BOT, BTO, BOO, BT được 

áp dụng thuế suất thuế thu nhập 

DN 10% trong thời gian 20 năm 

và được miễn thuế 4 năm và 

giảm 50% số thuế phải nộp 9 

năm tiếp theo. Ngoài ra còn 

được vay vốn ưu đãi từ Ngân 

hàng phát triển, mức vốn cho 

vay đối với mỗi dự án khuyến 

khích đầu tư tối đa bằng 70% 

tổng mức vốn đầu tư của dự án 

đó (không bao gồm vốn lưu 

động). 

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 
lực, phát triển thị trường 

Dự thảo cũng đưa ra nhiều 

chính sách hỗ trợ đầu tư như 

đào tạo nhân lực, phát triển thị 

trường, hỗ trợ dịch vụ tư vấn, 

áp dụng khoa học công nghệ và 

hỗ trợ về cước phí vận tải. 

Cụ thể, các DN sẽ được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ từ 50%-

100% kinh phí đào tạo nghề 

trong nước; chi phí quảng cáo 

DN và sản phẩm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh và thành phố nơi DN 

đầu tư; kinh phí triển lãm hội 

chợ trong nước và phí tiếp cận 

thông tin thị trường, giả cả dịch 

vụ từ cơ quan xúc tiến thương 

mại của nhà nước. 

Ngoài ra, DN còn được Quỹ Hỗ 

trợ phát triển khoa học và công 

nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực 

hiện đề tài nghiên cứu tạo ra 

công nghệ mới do DN chủ trì 

thực hiện; hỗ trợ 30% tổng kinh 

phí đầu tư mới để thực hiện dự 

án sản xuất thử nghiệm được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Cổng TTĐT Chính phủ 

 Đổi mới và phát 
triển Doanh nghiệp: 

Đến năm 2015, cổ 
phần hóa 1.000 
doanh nghiệp Nhà 
nước 

Tại hội thảo Cơ hội vào Việt 

Nam  ngày 1-12, ở Hà Nội, Ông 

Phạm Viết Muôn, Phó Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và 

Phát triển doanh nghiệp, cho 

biết Từ nay đến năm 2015, 

khoảng 1.000 doanh nghiệp 

Nhà nước không phân biệt quy 

mô sẽ được cổ phần hóa. Đây 

là tiền đề tạo tiềm năng cho các 

nhà đầu tư quốc tế vào Việt 

Nam. 

(Agroinfo tổng hợp) 

 Bình ổn giá giáp tết: 
đầu cơ, găm hàng sẽ 
bị xử phạt 

Theo Nghị định 107/CP về xử 

phạt hành chính, nếu doanh 

nghiệp hoặc cá nhân tăng giá 

bán hàng hóa trên 18% hoặc 

đầu cơ, găm hàng, không niêm 

yết giá thì có thể sẽ bị xử phạt 

hành chính tới mức 20 triệu 

đồng, ngoài ra còn bị thu hồi số 

tiền do làm ăn bất chính mà có. 

Hiện chi cục đã triển khai cho 

các đội quản lý thị trường tại 

các quận, huyện theo dõi chặt 

tình hình giá cả, nhất là với các 

mặt hàng thiết yếu. Nếu phát 
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hiện có hành vi vi phạm sẽ xử lý 

ngay với khung hình phạt cao 

nhất. 

(Agroinfo tổng hợp) 

 Cập nhật hướng dẫn 
về xuất khẩu của EC 

Trang thông tin điện tử hỗ trợ 

xuất khẩu dành cho các nước 

đang phát triển 

http://exporthelp.europa.eu vừa 

được Ủy ban châu Âu (EC) cập 

nhật các hướng dẫn mới nhằm 

thông tin chi tiết về thị trường 

EU. Đây là một dịch vụ trực 

tuyến miễn phí cho các nhà xuất 

khẩu, nhập khẩu, hiệp hội 

thương mại và chính phủ.  Từ 

trang thông tin này, các DN có 

thể truy cập các đường kết nối 

với các cơ quan thẩm quyền và 

các tổ chức quốc tế khác liên 

quan đến các hoạt động thương 

mại và xúc tiến thương mại. 

(Agroinfo tổng hợp) 

 

 Chính sách của 
Philippin 

Từ ngày 29/11, Bộ Nông nghiệp 

Philippin bắt đầu thực hiện 

nghiêm ngặt lệnh giới hạn giá 

đối với các mặt hàng như 

đường, thịt lợn, thịt gà nhằm ổn 

định giá, đặc biệt là trong dịp lễ 

tết. 

Bộ Nông nghiệp Philippines tạm 

thời cấm nhập khẩu chim và gia 

cầm nói chung, cũng như các 

sản phẩm từ gia cầm có xuất xứ 

từ Cộng hòa Séc. Đây là một 

trong những nỗ lực của nước 

này nhằm ngăn chặn dịch cúm 

gia cầm xâp nhập Philippines. 

Quốc hội Philippines vừa thông 

qua đề xuất về gói đầu tư nông 

nghiệp có tổng giá trị 600 triệu 

Peso. 

Nguồn: www.da.gov.ph

 

Sự kiện: 

 9-12/12/2009: Hội 

chợ Triển lãm: Diễn Đàn Hợp tác 

phát triển-Hội chợ quốc tế Thương 

mại Đầu tư Mê Kông 2009 tại 

TPHCM. Diễn đàn do Bộ kế hoạch 

đầu tư, Hội phát triển hợp tác kinh 

tế Việt Nam- Lào- Campuchia cùng 

công ty Vietfair phối hợp tổ chức. 

Trong khuôn khổ diễn đà diễn ra 

hội thảo với chủ đề : “Hướng tới 

một khu vực đầu tư Mê Kông năng 

động ”. 
 2/12/2009, Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại 

giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp 

bà Đại sứ Susan Schwab, 

nguyên đại diện thương mại 

Mỹ, đang ở thăm VN từ ngày 

28-11 đến 4-12. Hai bên đã tập 

trung trao đổi về các biện pháp 

nhằm thúc đẩy quan hệ Việt– 

Mỹ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 

Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm 

cũng đề nghị Đại sứ Susan 

Schwab vận động các cơ quan 

liên quan của Mỹ sớm dành cho 

VN quy chế ưu đãi thuế quan 

phổ cập (GSP) và công nhận 

VN có nền kinh tế thị trường, 

yêu cầu phía Mỹ không gắn dân 

chủ nhân quyền với các đạo 

luật thương mại, tạo điều kiện 

mở cửa hơn nữa cho hàng xuất 

khẩu VN và các doanh nghiệp 

lớn của Mỹ vào đầu tư kinh 

doanh lâu dài tại VN.   

 2-7/12/2009: hội chợ 

Quốc tế Hợp tác xã – Doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đã diễn ra 

tại Trung tâm triển lãm quốc tế 

I.C.E Hà Nội. Hội chợ do Liên 

minh hợp tác xã Việt Nam phối 

hợp Cty TNHH 1 thành viên 

Đầu tư và phát triển hợp tác xã 

và Doanh nghiệp nhỏ (CSECO) 
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tổ chức. Trong khuôn hổ hội 

chợ, đã diễn ra tọa đàm “Giải 

pháp phát triển Hợp tác xã, làng 

nghề - Khả năng liên kết, hợp 

tác” và hội thảo “Hợp tác xã 

trong công cuộc bảo tồn và phát 

triển làng nghề”. 
 3/12/2009, hội thảo 

“Việt Nam, Mỹ và thế giới: Triển 

vọng về thương mại và đầu tư”. 

Hội thảo do bà Đại sứ Mỹ 

Susan Schwab chủ trì, đã diễn 

ra tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 3/12/2009. 

(Agroinfo tổng hợp)

 

 

 

 

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông 
nghiệp, nông thôn: Vì sao chưa cuốn hút? 
Tiếp sức cho doanh nghiệp khu vực nông nghiệp - nông thôn là một trong những giải pháp để 
xây dựng nông thôn mới hiện đại, no ấm, góp phần cải thiện mức sống cho nông dân. Hiện 
đang có khá nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn. Tuy nhiên, do những ưu đãi này chưa đủ sức hấp dẫn, nên hiệu quả thu hút Doanh 
Nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa cao. Để cải thiện tình hình này, cần có chính 
sách mới tạo ra sức hút đủ mạnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, Doanh 
nghiệp (DN), chủ trì soạn thảo Đề án Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp - nông thôn… 

 

Doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu đãi 
về vốn, đất đai 

Đó là một trong những nội dung mới và được 

cho là hấp dẫn nhất mà dự thảo Đề án Chính 

sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp - 

nông thôn (NN-NT) đề cập. Theo đó, khi đầu tư 

vào NN -NT, các DN sẽ được miễn tiền sử dụng 

đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu 

đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; được giảm 20 - 50% tiền sử 

dụng đất phải nộp trong một số trường hợp khác; 

nhà đầu tư có dự án đặc biệt khuyến khích đầu 

tư, dự án khuyến khích đầu tư nếu thuê đất hộ 

gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đó thì được 

Nhà nước hỗ trợ 50% tiền thuê đất theo khung 

giá đất của địa phương cho 5 năm đầu tiên kể từ 

khi hoàn thành xây dựng cơ bản.  

Ngoài ra, dự thảo Đề án còn đề xuất nhiều chính 

sách hỗ trợ để thu hút DN đầu tư vào NN -NT 

như miễn, giảm thuế thu nhập DN; miễn, giảm 

thuế giá trị gia tăng (VAT); ưu đãi về thuế suất 

thuế nhập khẩu; khuyến công; phát triển ngành 

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH 



 6

nghề nông thôn;... Sẽ có 3 nhóm đối tượng chính 

được hưởng lợi, đó là các DN đang hoạt động ở 

nông thôn; DN thành lập mới và DN không ở 

nông thôn nhưng có dự án tại đó.  

Đề án còn đề xuất một số chính sách khác như 

hỗ trợ tiền quảng cáo cho DN vừa và nhỏ, tiền 

thuê tư vấn, chuyển giao công nghệ... Đặc biệt, 

việc hỗ trợ cước phí vận tải cho các DN vùng 

sâu, vùng xa có thể lên tới 50%. Kinh phí đào tạo 

công nhân, nông dân của các DN cũng được tính 

toán hỗ trợ ở mức cao, khoảng 80%.  

Bên cạnh những ưu đãi của Đề án này, theo dự 

thảo lần 3 Nghị định về chính sách tín dụng ngân 

hàng phục vụ phát triển NN-NT, các DN cung 

ứng dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tiêu thụ 

và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp có thể được 

vay vốn mà không cần có tài sản đảm bảo tại các 

tổ chức tín dụng. Điều kiện vay và mức vốn được 

vay do tổ chức tín dụng cho vay quy định trên cơ 

sở khả năng tài chính và hiệu quả của phương 

án, dự án sản xuất, kinh doanh. Được biết, mức 

vay tín chấp tối đa của chủ trang trại và hợp tác 

xã lên tới 500 triệu đồng. 

Trong một buổi họp lấy ý kiến các bộ, ngành về 

Đề án Chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào NN-NT, Phó thủ tướng Thường trực 

Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hiện nay Nhà nước 

đang có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển NN-NT  

nhưng phần lớn mang tính ngắn hạn, thiếu sự 

liên kết, chưa tạo ra sức mạnh để đạt được hiệu 

quả như mong muốn. Vì vậy, Đề án phải làm thế 

nào để DN trong và ngoài nước thấy hấp dẫn, 

thấy được lợi ích khi đầu tư vào khu vực này. 

Theo Phó thủ tướng, Đề án nên mở rộng địa bàn 

ưu đãi đầu tư chứ không chỉ tập trung ở địa bàn 

khó khăn và đặc biệt khó khăn.  

 

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng 

Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt khuyến 

khích đầu tư và khuyến khích đầu tư nên tập 

trung chủ yếu vào các ngành đầu tư trực tiếp 

phục vụ NN-NT  như trồng trọt, nuôi trồng nông - 

lâm - thủy sản, phát triển vùng nguyên liệu tập 

trung phục vụ công nghiệp chế biến. Nhà nước 

sẽ ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho 

các DN đầu tư vào khu vực này, nhất là xây 

dựng cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển 

nông nghiệp ở nông thôn.  

Cần bước đột phá trong thủ tục triển khai 

Nội dung của dự thảo Đề án cho thấy, chính 

sách thu hút đầu tư vào NN-NT sẽ bám sát định 

hướng của Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn; tập trung nghiên cứu 

những trở ngại đối với việc đầu tư vào NN-NT; 

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khuyến khích 

và hỗ trợ trực tiếp, có hiệu lực nhanh cho các 
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nhà đầu tư tiềm năng; tập trung các biện pháp 

trợ giúp DN nhỏ và vừa... 

Theo các chuyên gia, để Đề án thực sự tạo được 

sức hút với các DN, cần tạo bước đột phá trong 

đơn giản hóa thủ tục triển khai các dự án. Ông 

Trần Đức Diên, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “DN đầu tư 

vào NN –NT  tuy lợi nhuận thấp nhưng lại có ý 

nghĩa xã hội rất lớn vì góp phần giải quyết việc 

làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập 

cho bà con thay đổi cơ cấu kinh tế,... Vì vậy, cùng 

với nỗ lực đưa ra chính sách ưu đãi cho DN, các 

cấp chính quyền, ban ngành cần đặc biệt quan 

tâm chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai 

chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN”.  

Bên cạnh việc tạo bước đột phá trong thủ tục 

triển khai, nhiều ý kiến cho rằng cần chú trọng 

phát triển loại hình DN đang phổ biến và có thế 

mạnh ở nông thôn, đó là xây dựng mô hình hợp 

tác xã (HTX). Thời gian qua, HTX tăng cả về số 

lượng lẫn chất lượng, hoạt động kinh doanh có 

hiệu quả và tạo được nhiều việc làm. Tuy nhiên, 

do trình độ cán bộ quản lý hạn chế, sản xuất, 

kinh doanh còn yếu kém, quy mô sản xuất và vốn 

quá nhỏ, luôn bị động nên HTX thường gặp khó 

khăn trong cạnh tranh. Vì thế, để HTX thực sự là 

hạt nhân của doanh nghiệp nông thôn, góp phần 

đưa khu vực nông thôn ngày càng phát triển, cần 

làm tốt những vấn đề như nhân rộng mô hình 

thành công, liên kết để tạo thế mạnh, nâng cao 

trình độ cán bộ và xã viên...  

Tổng hợp theo KTNT 

Download toàn văn Dự thảo nghị định và đăng tải 

ý kiến về chủ đề này trên trang www.agro.gov.vn

 

 

Ngăn chặn tăng giá giáp tết,  
Đảm bảo lợi ích Doanh nghiệp và người tiêu dùng

Theo các chuyên gia kinh tế: ổn định tỉ giá, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm 
soát chống đầu cơ kích giá... là những giải pháp hết sức cần thiết 

Do tỉ giá USD tăng cao, cộng với giá nguyên liệu, 

chi phí vận chuyển nhích lên do giá xăng dầu 

tăng đã kích hoạt các loại hàng hóa trên thị 

trường đua nhau tăng giá. Điều đáng lo ngại là số 

lượng mặt hàng tăng giá ngày càng lan rộng 

(tuần qua đã có thêm nhiều mặt hàng như hàng 

nhựa gia dụng, sữa và nhiều loại thực phẩm chế 

biến... tăng giá) khiến nhiều người tiêu dùng lo 

lắng. 

Hàng hóa tăng giá dây chuyền 

Theo ông Châu Nhật Trung, Tổng Giám đốc 

Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ, khi có biến 

động về tỉ giá, giá xăng dầu, người chăn nuôi 

cũng bị tác động đáng kể. Giá thức ăn chăn nuôi 
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PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Trườ
học Kinh tế TPHCM 

tăng cao, chi phí chăn nuôi nhích lên thì giá bán 

thịt gia súc, gia cầm buộc phải tăng, nếu không 

người chăn nuôi sẽ bị lỗ nặng. 

Thực tế cũng cho thấy giá heo tại các trại chăn 

nuôi hiện đang rục rịch tăng 2.000 đồng/kg so với 

tháng trước, lên 34.000 đồng- 35.500 đồng/kg. 

Ông Nguyễn Trí Công, chủ trại heo Trí Công 

(Đồng Nai), khẳng định nếu giá thức ăn còn tiếp 

tục tăng thì người chăn nuôi sẽ phải bán chạy để 

cắt lỗ, khi đó sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn hàng 

cung cấp cho thị trường Tết.   

Ông Diệp Nam Hải, Phó Giám đốc Công ty 

Cholimex, cho biết: “Giá cả đầu vào tăng chóng 

mặt. Để đối phó với giá cả tăng cao dịp cuối năm, 

Cholimex đã chủ động mua trữ trước nguyên liệu 

thủy sản nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần 

thôi nên thời gian tới chúng tôi cũng phải tăng giá 

bán”.  

Hai nhóm ngành hàng liên quan đến giá nguyên 

liệu tăng cao là bánh kẹo và mặt hàng sữa. Ông 

Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Bibica, cho biết giá nguyên liệu (đường, đậu, 

bột...) biến động mạnh nên một số mặt hàng 

bánh hộp của đơn vị đã phải điều chỉnh tăng 5%. 

Hiện giá đường tiếp tục tăng cao buộc đơn vị 

phải tăng giá mặt hàng kẹo thêm 5% ngay trong 

tháng 12 này...  

Đối với mặt hàng sữa, nhiều hãng sản xuất đã 

điều chỉnh tăng 6%- 10% từ ngày 1- 12 hoặc từ 

7-12. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại 

Vinamilk, cho biết đơn vị chỉ điều chỉnh sữa bột, 

sữa đặc tăng giá 6%, riêng các mặt hàng sữa 

nước chưa tăng giá. Việc tăng giá là bất khả 

kháng. Nguyên nhân là do giá đường tăng 100%, 

cũng như tỉ giá tăng 6%. Đáng lý ra Vinamilk phải 

tăng giá đến 35%- 40% mới đủ vào mức tăng giá 

của giá đường... 

Phải có giải pháp đồng bộ 

 
 

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng ở VN, 

giá cả bị chi phối nhiều từ tâm lý người tiêu dùng. 

Thông lệ, đến quý IV và dịp lễ, Tết cuối năm 

(Noel, Tết Dương lịch, Âm lịch) thì giá cả hàng 

hóa sẽ tăng. Ngoài ra, tình trạng đầu cơ làm giá 

còn tồn tại, chính sách kiểm soát đầu cơ còn hạn 

chế. Kinh tế thế giới phục hồi, giá nhiều loại hàng 

hóa tăng; nước ta nhập siêu nên chịu tác động 

trực tiếp từ biến độnh giá cả trên thế giới. Tỉ giá 

USD tăng mạnh, chỉ mới bình ổn từ ngày 26-11 

khi Ngân hàng Nhà nước có động thái can thiệp; 

giá vàng thế giới tăng kéo theo giá vàng trong 

nước tăng... Tất cả những yếu tố đó kết hợp, tác 

động lẫn nhau làm cho giá cả trong nước tăng.  

Cũng theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, để giữ ổn 

định giá trong thời gian tới, Nhà nước cần thực 

hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đó là: Lãnh đạo 

các tỉnh, thành có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, 

bình ổn giá; UBND, Sở Công Thương và lực 

lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát 

thị trường, tránh tình trạng đầu cơ; Ngân hàng 
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Nhà nước quản lý tỉ giá ngoại hối theo hướng ổn 

định lâu dài; bảo đảm các mặt hàng thiết yếu ổn 

định; hệ thống bán lẻ của các siêu thị bảo đảm đủ 

nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Bên cạnh 

đó, cần triển khai có hiệu quả cuộc vận động 

người Việt dùng hàng Việt... 

PGS-TS Trần Hoàng Ngân dự đoán, thu nhập 

của người dân trong năm 2009 không tăng nên 

sức cầu sẽ không lớn, do đó nếu kiểm soát tốt sẽ 

không có tình trạng tăng giá đột biến...  

 
TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính thuộc ban đầu tư của 

Ngân hàng Eximbank 

Theo TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế: Từ 

nay đến cuối năm, xu hướng tăng giá là khó tránh 

khỏi. Ngoài lý do chịu tác động của tình hình kinh 

tế thế giới, nguyên nhân chính khiến giá cả tiêu 

dùng trong nước tăng là do VN chưa có cải tiến 

bài bản về sản xuất, phân phối. Chúng ta chưa 

xây dựng được các tổ chức phân phối chuẩn mà 

phải qua nhiều khâu trung gian, chi phí vận 

chuyển cao. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là 

làm cách nào để cải tiến tiền lương, để người lao 

động có thu nhập cao tương ứng với mức tăng 

giá cả thì việc tăng giá thị trường sẽ không gây 

tác động lớn.  

 

Tổng hợp theo báo lao động 

Thay đổi cơ cấu kinh tế hậu khủng hoảng:  
Vấn đề phát triển hạ tầng cho Doanh nghiệp  

Xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại vẫn tiếp tục là chủ đề nóng được bàn đến trong Diễn đàn đàn 
Doanh nghiệp (DN) Việt Nam (VN) ngày 1/12/2009, do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Ngân hàng Thế giới 
tại VN tổ chức với sự tham gia của các DN trong và ngoài nước, đại sứ quán các nước, đại diện 
các bộ, ngành Trung ương cùng các hiệp hội DN… 

Các nhà đầu tư tiếp tục phàn nàn 

về sự yếu kém của cơ sở hạ tầng 

như đường sá, cảng biển và điện 

kém, coi đó là vấn đề nghiêm 

trọng nhất đối với họ. Gần 88% 

DN nước ngoài và 83% DN trong nước cho biết cơ sở hạ tầng thực 

sự “tồi”, thậm chí “quá tồi”. Vì vậy, chỉ tính riêng chi phí vận tải ở VN, 

mỗi năm cộng đồng DN phải tiêu tốn khoảng 1,7 tỉ USD do phải 

trung chuyển hàng hóa qua nước thứ ba. 
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Về chiến lược phát triển của VN, ông Alain Cany, Chủ tịch Phòng 

Thương mại châu Âu (EuroCham) tại VN, phát biểu: “Chính phủ 

không nên nỗ lực phục hồi mạnh trong ngắn hạn, thay vào đó nên tập 

trung vào việc giải quyết các rào cản căn bản ảnh hưởng đến khả 

năng cạnh tranh của nền kinh tế”. Giải pháp cơ bản mà Chính phủ 

VN cần gấp rút thực thi, theo các đại biểu, là thúc đẩy thay đổi cơ cấu 

kinh tế.  

Ông Alain Cany cho rằng nếu 

không tiếp tục cải cách, kinh tế 

VN sẽ khó có thể tăng trưởng 

vượt lên khỏi một nền sản xuất 

dựa vào chi phí thấp để hướng 

tới một nền kinh tế phồn thịnh 

hơn, đa dạng hơn. Biện pháp cải 

cách mạnh mẽ nhất là đẩy nhanh 

quá trình cổ phần hóa các DN 

Nhà nước và giải quyết nạn tham 

nhũng.  

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) Thomas Siebert đề xuất 

VN đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cần quan tâm giảm gánh 

nặng thuế cho DN và các nhà đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh 

tranh của VN. 

Ông Thomas Tobin, Chủ tịch nhóm công tác ngân hàng, Tổng Giám 

đốc Ngân hàng HSBC VN, cho rằng VN tiếp tục thu hút đầu tư vào 

ngành tài chính dù thị trường toàn cầu đang có nhiều rủi ro. Gói kích 

thích tài khóa cộng với sự hỗ trợ lãi suất cho vay vốn kinh doanh và 

đầu tư của Chính phủ đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế kéo dài, 

giúp VN lấy lại đà tăng trưởng, từ đó bảo đảm ổn định xã hội. 

 

 

 Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 
khả quan 

Theo thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ 

sáu đã đánh giá: Năm nay, nền kinh tế nước 

ta đã thoát khỏi suy giảm và đạt tốc độ tăng 

trưởng khá. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, 

lạm phát được kiềm chế. An sinh xã hội 

được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội đạt kết quả khá, nổi rõ nhất là: 

Xuất khẩu gạo cả năm ước đạt khoảng 6 

triệu tấn, mức cao nhất từ trước tới nay. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 708.000 tỷ 

đồng, bằng 42,2% GDP và tăng 16% so với 

năm 2008  

Việc thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ, 

gói kích thích kinh tế của Chính phủ còn 

mang tính bình quân, còn tình trạng khó tiếp 

Ông Alain Canny- chủ tịch Eurocham 

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 
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cận với chính sách của một số đối tượng ở 

khu vực nông nghiệp, nông thôn và nhiều 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Hệ số sử dụng vốn (chỉ số ICOR) của năm 

2008 là 6,66 nhưng năm nay chỉ ước tính 

lên đến 8. Điều đó chứng tỏ các gói kích cầu 

hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vừa qua đã có hiệu 

quả nhất định nhưng đáng để duy trì đến 

mức nào thì cần đánh giá thêm. Nền kinh tế 

đã phục hồi, nhưng chưa thể lấy lại đà tăng 

trưởng cao như trước nên chúng ta vẫn cần 

duy trì kích cầu để kích thích nền kinh tế, 

song chính sách hỗ trợ cần mang tính dài 

hạn hơn, đi vào chiều sâu hơn. 

 Việt Nam: Hơn 76.000 doanh 
nghiệp mới đăng ký thành lập 

Với tốc độ tăng trưởng số lượng doanh 

nghiệp hiện tại, đến 2010, Việt Nam sẽ có 

khoảng 540 nghìn doanh nghiệp, vượt 8% 

so với kế hoạch đề ra. Trong đó, số doanh 

nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới 

không ngừng tăng cao, từ 2006 - 2010 ước 

đạt 331,5 nghìn doanh nghiệp, tăng gấp đôi 

5 năm trước đó. 

Tuy nhiên, bên cạnh số lượng phát triển 

mạnh thì một loạt những hạn chế đã khiến 

cho "sức khỏe" của nhiều các doanh nghiệp 

khu vực này còn nhiều bất ổn như quy mô 

sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, khả năng 

tích tụ vốn và huy động vốn thấp, trình độ và 

kỹ năng quản lý yếu, không thu hút được lao 

động có tay nghề cao... Theo Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, những hạn chế nêu trên đã dẫn 

đến năng lực cạnh tranh và khả năng bứt 

phá của khu vực này chưa đáp ứng được 

yêu cầu đặt ra. 

Theo vneconomy 

 Bộ tài chính dự báo 2010: Giá cả 
tăng, lãi suất tăng  

Về giá cả thị trường, Bộ Tài chính dự báo 

giá dầu thô sẽ tăng cao hơn năm 2009 và sẽ 

giao động trong khoảng 70 – 90 USD/thùng; 

nguyên do là nhu cầu cho sản xuất và tiêu 

dùng tăng, cộng với việc đồng Đô la Mỹ mất 

giá, các nước sản xuất dầu mỏ hạn chế khai 

thác. 

Một dự báo khác đáng chú ý được đưa ra là 

nếu như các nước vẫn tiếp tục thực hiện các 

gói kích thích kinh tế lớn, nhất là Mỹ, thì khả 

năng vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, 

do nguồn cung hạn chế, trong khi đó nhiều 

nước không muốn nắm giữ đồng Đô la Mỹ, 

do lo ngại đồng tiền này mất giá và chuyển 

sang dự trữ vàng, là những nguyên nhân 

làm cho giá vàng tăng. 

Giá các loại nguyên liệu, vật tư khác cũng 

được dự báo sẽ có xu hướng tăng so với 

năm 2009 do nhu cầu tăng từ sự phục hồi 

của kinh tế thế giới và mất giá của tiền tệ. 

Đối với thị trường tiền tệ thế giới, Bộ Tài 

chính dẫn lại dự báo đồng USD chắc chắn 

sẽ mở rộng biên độ giảm so với đồng Euro 

và hầu hết các đồng tiền chính trong 6 tháng 

tới.
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1. Nguồn vốn của chính phủ Đan Mạch hỗ trợ cho Doanh nghiệp Việt Nam? 
Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Đan Mạch có thể tham khảo chi tiết tại website của Đại sứ Quán 

Đan Mạch: 

http://www.ambhanoi.um.dk/vi/menu/hotrophattrien/cacchuongtrinhnganh/doanhnghiep/ 

Hiện nay họ có chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, thông qua Chương trình 

Hỗ trợ Doanh nghiệp mới, tập trung tại bốn tỉnh của Việt Nam: Hà Tây. Nghệ An, Lâm Đồng và Khánh 

Hòa.  

Chương trình sẽ hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân trong năm lĩnh vực quan trọng sau:  

 Xóa bỏ các rào cản đối với sự hình thành và phát triển kinh doanh tại các tỉnh.  

 Cải thiện điều kiện lao động, bao gồm những nguy hiểm nghề nghiệp đối với sức khỏe người 

lao động  

 Hỗ trợ dịch vụ phát triển kinh doanh.  

 Hỗ trợ giải quyết hợp lý những tranh chấp thương mại.  

 Tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam thông qua một chương trình nghiên cứu khối 

doanh nghiệp . 

Ngân sách:  196 triệu Kuaron Đan Mạch (33 triệu đô-la), 2005-2010. 

Như vậy, DN trong diện hỗ trợ của chương trình phải nằm ở 1 trong 4 tỉnh trên. Các DN có nhu cầu 

liên hệ trực tiếp với cán bộ chương trình: Vũ Hương Mai, email: huomai@um.dk  

Xem thêm chi tiết về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong tài liệu của chương trình và trong mô tả 

các hợp phần của chương trình (Download tại website của Đại sứ quán Đan Mạch hoặc trên 

www.agro.gov.vn ) 

doithoaichinhsach@agro.gov.vn 

http://www.ambhanoi.um.dk  

2. Quỹ thách thức có tiến hành ở TP Hồ Chí Minh không? 
Quỹ Thách thức Việt Nam (VCF) được khởi động với nguồn kinh phí 3 triệu USD cho giai đoạn 2009 - 

2011. VCF là một hợp phần lớn của dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo (giai đoạn 

2) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển 

châu Á (ADB) hỗ trợ. Quỹ này tiếp tục được triển khai tại Lào Cai (13/11/2009) , Cần Thơ 

(17/11/2009), Thanh Hóa (24/12/2009), Đà Nẵng (27/11/2009) và tại TP Hồ Chí Minh (30/11/2009). 

Chi tiết về quỹ Thách thức: http://www.markets4poor.org/node/439  

doithoaichinhsach@agro.gov.vn 

                                                        (AGROINFO) 

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH 
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 AGROINFO lập cửa sổ tư vấn chính sách Doanh nghiệp và cửa sổ tư vấn 
thương hiệu Doanh nghiệp 

Nhằm tạo một kênh tư vấn có chất lượng cho các Doanh nghiệp (DN), AGROINFO đang tìm kiếm và 

kết nối với các đối tác tư vấn. Tuần qua, ban truyền thông đã làm việc cùng đại diện Công ty TNHH 

Luật S&B để thảo luận về khuôn khổ hợp tác cũng như những công việc hợp tác triển khai giữa hai 

bên. 

 
Giao diện cửa sổ tư vấn: Hiện nay,AGROINFO là đầu mối thu nhận các thắc mắc giải đáp qua cửa 

sổ hotline tư vấn và kết nối với các tổ chức hợp tác quốc tế, các chuyên gia IPSARD cũng như các 

chuyên gia chính sách… để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. 

 Danh mục phát hành Bản tin Đối thoại chính sách và DN 
I. Nhóm hỗ trợ phát triển quốc tế (ISG) của bộ nông nghiệp 

1. TS. Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, Chủ tịch Ban điều hành ISG 

2. TS. Lê Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NN và PTNT; Phó Chủ tịch Ban điều 

hành 

3. Ông Lã Văn Lý, Cục trưởng Cục Hợp tác xã và PTNT, Bộ NN và PTNT 

4. Ông Trang Hiếu Dũng, Vụ trưởng Kế hoạch, Bộ NN và PTNT 

5. Ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT 

6. Ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN và PTNT 

7. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT 

8. Ông Phạm Xuân Sử, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT 

ĐIỂM TIN ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH DOANH NGHIỆP 
--AGROINFO-- 
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9. Ông Vũ Trọng Hà , Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ NN và PTNT 

10. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Cán bộ xây dựng chính sách, Văn phòng liên lạc IFAD 

11. Ông Nguyễn Văn Thân, Q.Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ NN và PTNT 

12. Ông Triệu Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ NN và PTNT 

13. Ông Đào Quang Thu, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

14. Bà Nguyễn Hồng Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính 

II. Viện Chính sách và Chiến lược NNPTNT (IPSARD) 
1. TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD 

2. TS. Nguyễn Đình Long, Viện phó IPSARD, 

3. TS. Dương Ngọc Thí, Viện phó IPSARD 

4. Các phòng ban/đơn vị trực thuộc IPSARD 

III. Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha 
1. Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEs- Tây Ban Nha 

IV. Các hiệp hội 
1. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (varisme) 

2. Hiệp hội DN NVV Việt Nam (vinasme) 

3. Hiệp hội ngành hàng (cà phê, hồ tiêu, thủy sản, chăn nuôi, lương thực,…) 

4. Hiệp hội làng nghề 

V. Doanh nghiệp (đối tác thông tin của AGROINFO và các Doanh nghiệp có 
quan tâm) 
V. Các đối tác khác có liên quan trong nội dung bản tin 
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Thư ngỏ 
Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông thôn Việt 

Nam (DNVVN NNNT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành nhiều quan tâm cho 

nghiên cứu  chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa 

bàn nông thôn. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn là một trong 

các cơ quan đang tích cực thực hiện hoạt động đó, thông qua các hoạt động nghiên cứu, và 

truyền thông thông tin để hỗ trợ phát triển DNVVN NNNT.  

Trung tâm Thông tin-Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (AGROINFO/IPSARD) đang đi 

tiên phong trong lĩnh vực truyền thông thông tin chính sách và chiến lược phát triển NNNT. 

Tích cực hợp tác kết nối với các cơ quan nghiên cứu và cơ quan truyền thông, AGROINFO 

không ngừng phát triển và khẳng định uy tín trong các  hoạt động Đối thoại Chính sách bao 

gồm:  

 Cổng thông tin phát triển doanh nghiệp www.agro.gov.vn 

 Tổ chức tọa đàm trao đổi với các chuyên gia tư vấn về chiến lược hàng đầu 

trong nước và quốc tế 

 Truyền thông kết quả nghiên cứu và đối thoại chính sách  

o Báo cáo tham khảo chính sách NNNT IPSARD www.ipsard.gov.vn 

o Bản tin Đối thoại chính sách NNNT IPSARD 

doithoaichinhsach@agro.gov.vn 

o Chuyên trang Đối thoại Chính sách, Báo Nông thôn Ngày nay, phát hành 

80.000 bản/1 số, ra hàng ngày 

o Chương trình tọa đàm, diễn đàn chính sách  với doanh nghiệp trên truyền 

hình, truyền thanh: VTV1, InfoTV, InvestTV, VIT TV, VOV 

o Bài viết phân tích và xã luận được đăng tải trên các tờ báo, tạp chí khoa 

học hàng đầu trong nước 

 Tư vấn thông tin chính sách và thị trường nông sản Việt Nam và nước ngoài  

 Tổ chức sự kiện, kết nối truyền thông và nghiên cứu theo yêu cầu 

.Chương trình đối thoại chính sách  hướng đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động truyền 

thông và đối thoại chính sách giữa nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các 

chuyên gia giỏi. Với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha (AECI), chương 
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trình Đối thoại chính sách được thực hiện bởi đội ngũ truyền thông thông tin chuyên nghiệp, 

năng động. 

Trung tâm Thông tin AGROINFO kính mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ các 

cơ quan, cá nhân có quan tâm trên cả nước. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Trung tâm Thông tin-Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT 

Phạm Hoàng Ngân  
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