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Thị trường lúa gạo sẽ sôi động
Thưa quý vị và các bạn! Đến thời điểm này, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp
tục có những dấu hiệu khả quan, khác hẳn so với từ giữa tháng 9/2015 trở về trước. Ông
Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch VFA, cho biết nếu không nhờ 2 hợp đồng tập trung xuất gạo đi
Philippines và Indonesia với số lượng 1,5 triệu tấn hồi cuối tháng 10-2015, DN sản xuất,
kinh doanh và xuất khẩu gạo khó mà lành mạnh hóa tài chính. Bởi lẽ, trước đó, dù có chính
sách hỗ trợ mua gạo tạm trữ nhưng DN bán ra vẫn lỗ và gặp khó khăn chồng chất về đầu ra,
giá cả, áp lực về vốn, nợ vay...
Về vấn đề này, PV Mai Hữu - Đài PT-TH An Giang đã phỏng vấn ông Huỳnh Thế
Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương
thực miền Nam (Vinafood 2), về tình hình xuất khẩu gạo trong thời gian tới.
PV: Thị trường lúa gạo vùng ĐBSCL đang “ấm dần lên”. Vậy, theo ông chiều hướng
thuận lợi này sẽ còn kéo dài đến vụ đông xuân tới hay không?
PV: Những ảnh hưởng của mùa nước năm nay sẽ tác động ra sao đến việc sản xuất vụ
lúa đông xuân và nguồn cung cho các doanh nghiệp thu mua lúa gạo, thưa ông?
PV: Vậy theo ông, gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu đã được các doanh nghiệp
thành viên chuẩn bị đủ nguồn cung?
PV: Như vậy thì theo ông, hạt gạo Việt Nam mình phải làm như thế nào để vượt qua
những rào cản, nhất là rào cản thương mại TPP mà phần lớn các nước đang sử dụng
PV: Xin cảm ơn ông!
Mai Hữu

