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Khởi công sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có cơ hội tiếp cận lượng 
khách du lịch đông đảo từ khu vực phía Bắc. (xem trang 8)
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Trữ lượng các mỏ vật liệu của Bình Thuận đáp ứng đủ nhu cầu 11,7 triệu m3 đất đắp nền để thi công 
đường cao tốc Bắc Nam đi qua tỉnh này.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định như vậy tại cuộc họp giải quyết nguồn 
vật liệu đắp nền thi công cao tốc qua địa bàn tỉnh, chiều 6/4.

Cao tốc Bắc Nam qua tỉnh 
Bình Thuận nằm trong ba dự 
án thành phần: Cam Lâm - 
Vĩnh Hảo (hơn 78 km); Vĩnh 
Hảo - Phan Thiết (hơn 100 
km); Phan Thiết - Dầu Giây 
(99 km).

Trong đó, hai dự án Vĩnh Hảo 
– Phan Thiết (Ban quản lý dự 
án 7 làm chủ đầu tư) và Dầu 
Giây - Phan Thiết (Ban quản 
lý dự án Thăng Long làm chủ 
đầu tư) đã triển khai từ tháng 
11 năm ngoái. Hai đoạn cao 
tốc này có tổng mức đầu tư

 23.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu phản ánh nhu cầu đất đắp nền của hai dự án cần 
khoảng 11 triệu m3, nhưng các mỏ đã được cấp phép tại địa phương lại thiếu hụt trầm trọng, dẫn đến 
nguy cơ gây chậm trễ tiến độ công trình.

Ngay trong tháng 3, UBND Bình Thuận đã thành lập tổ liên ngành tiến hành rà soát lại trữ lượng thực tế 
tại các mỏ đã được quy hoạch phục vụ cao tốc.

"Qua rà soát, trữ lượng hiện có cơ bản không thiếu", ông Phong nói và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 
trường tiếp tục thẩm định nhanh thủ tục khai thác cho các hồ sơ vừa được đấu giá thêm để cung cấp 
dồi dào nguồn vật liệu cho công trình quan trọng của quốc gia.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho rằng lâu nay ba bên (chủ đầu tư dự án, các nhà thầu và các chủ mỏ) chưa 
có sự gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất với nhau nên xảy ra vấn đề thiếu vật liệu làm cao tốc.

Tại cuộc họp, đại diện các chủ mỏ ở Bình Thuận cũng nêu lên thực trạng vật liệu có sẵn nhưng chủ đầu 
tư và nhà thầu lại bảo thiếu.

Ông Ngô Văn Kỷ dẫn chứng mỏ Núi Ðất của ông có trữ lượng hơn 137.000 m3 của ở xã Phong Phú 
(huyện Tuy Phong), chỉ cách dự án cao tốc 5 km. Mẫu phân tích cho kết quả đạt chất lượng để thi công 
cao tốc. "Họ cứ bảo thiếu, chúng tôi sẵn sàng bán rẻ cho họ nhưng không có bất kỳ nhà thầu nào đến 
mua", ông Kỷ nói.

Không thiếu vật liệu làm cao tốc qua Bình Thuận

Phan Thiết hút đầu tư nhờ có thêm sân bay

Bình Thuận tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, trở thành thiên đường 
nghỉ dưỡng Châu Á

Bình Thuận cất cánh cùng sân bay Phan Thiết
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Phối cảnh cảng hàng không Phan Thiết



Mỏ Núi Ðất trữ lượng hơn 137.000 m3 tại xã Phong Phú (huyện Tuy Phong). Ảnh: Ðức Huynh.

Ðại diện chủ đầu tư đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho rằng các chủ mỏ cần liên hệ với các nhà thầu để 
thương lượng, bán sản phẩm của mình. Họ sẵn sàng mua nếu vật liệu của mỏ đó đảm bảo chất lượng 
theo quy định.

"Bên bán cần phải chủ động chào hàng với các nhà thầu, không thể cứ ngồi chờ", ông Hoàng Tuấn 
Khoát, Phó ban quản lý dự án 7 đề nghị.

Cũng theo Khoát, thi công cao tốc phải đảm bảo chất lượng công trình. Ðơn vị tư vấn thiết kế trước đó 
có khảo sát đánh giá trữ lượng các mỏ đủ điều kiện cung cấp, nhưng khi đưa vào thi công phải phân 
tích lại chất lượng thực tế.

Theo Vnexpress

Hình ảnh thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Phan Thiết hút đầu tư nhờ có thêm sân bay
Cảng hàng không Phan Thiết chuẩn bị xây dựng sẽ tăng tính kết nối cho địa phương này, tăng tiềm 
năng thu hút nhà đầu tư.

Lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết diễn ra vào sáng 5/4 tại TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, cùng thời điểm 
hoàn thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ðây là cảng hàng không cấp 4E, có hoạt động bay quốc tế, 
công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

Ðột phá về hạ tầng

Sân bay Phan Thiết hoàn thành sẽ giúp địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách trên toàn quốc. 
Tại sự kiện, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết trong nhiều năm qua hệ 
thống giao thông đối ngoại tỉnh Bình Thuận rất hạn chế, chủ yếu là đường bộ và một phần đường sắt. 
“Chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy 
mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong đó bứt phá nhất sẽ là ngành du lịch”, ông Phong 
nói.

Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ 
chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết ngày 5/4.

Trước đó, vào tháng 1, 
sân bay Long Thành 
cũng đã khởi công, dự 
kiến hoàn thành năm 
2025. Kết hợp với cao 
tốc Phan Thiết - Dầu 
Giây, sân bay quốc tế 
này cách Bình Thuận hơn 
một giờ di chuyển. Hệ 
thống sân bay mới được 
kỳ vọng giúp nâng cao tỷ 
lệ khách quốc tế, đón các 
đoàn khách charter 
trong tương lai, thúc đẩy 
kế hoạch đưa Bình Thuận 
thành điểmđến du lịch 
hấp dẫn. 

Với tiềm năng du lịch sẵn có cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Bình Thuận đang trở thành 
địa phương thu hút nhiều sự quan tâm về tiềm năng phát triển du lịch. Những năm qua, tình hình hoạt 
động của ngành dịch vụ này ghi nhận thành tích tốt. Lượng khách du lịch tăng ổn định, bình quân giai 
đoạn 2015-2020 tăng 10%-12% mỗi năm theo thống kê từ tỉnh. Doanh thu du lịch tăng trưởng bình 
quân 18% mỗi năm trong cùng giai đoạn.

Tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đến năm 2030 sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, định hướng phát triển mạnh du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch 
văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị (MICE). Ðến năm 2030, 
ngành dịch vụ này sẽ tạo ra khoảng 190.000 việc làm và đón ít nhất 17,5 triệu lượt khách, trong đó 
khách quốc tế chiếm từ 10-12%.



Với những thế mạnh trên, Bình Thuận nói chung và TP.Phan Thiết nói riêng đủ điều kiện để phát triển 
thị trường BÐS sôi động như Phú Quốc, Ðà Nẵng hay Nha Trang từng đi trước. Giới phân tích nhận định, 
BÐS Phan Thiết đang bước vào chu kỳ phát triển mới, mặt bằng giá cũng sẽ tăng dần trong tương lai 
không xa.

Theo Zingnews

Bình Thuận tăng tốc hoàn thiện hạ tầng,
 trở thành thiên đường nghỉ dưỡng châu Á

Bình Thuận đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng của tỉnh với quyết tâm sớm hiện thực 
hóa kế hoạch trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu của Khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bình Thuận khẩn trương hoàn thiện đường bộ, đường không và đường biển

Bình Thuận có vai trò là cửa ngõ trọng điểm của vùng Ðông Nam Bộ, đồng thời là một đỉnh của tứ giác 
vàng du lịch TP.HCM - Ðà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang.

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đề ra đầu năm 2020, Bình Thuận đã đặt mục 
tiêu năm 2030 tổng thu từ khách du lịch đạt 78.000 tỷ đồng, và phấn đấu đón được ít nhất 17,5 triệu lượt 
khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10-12%.

Ðể đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng nhận định rằng sở hữu một sơ sở hạ tầng đồng 
bộ là điều quan trọng đầu tiên trong tham vọng biến nơi đây thành thiên đường du lịch quốc tế. Do vậy, 
Bình Thuận đặt ra quyết tâm từ nay đến 2025 sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật 
du lịch. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực triển khai một số nhiệm vụ trọng yếu mang 
tính đột phá như đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường sắt, đường 
thủy, đường bộ, đường hàng không trên địa bàn tỉnh.

Trước tiên phải kể đến tuyến đường Cao tốc Dầu 
Giây - Phan Thiết dài 99km đang được triển khai 
với tốc độ rât nhanh chóng. Khi hoàn thành dự 
kiến con đường này sẽ giúp rút ngắn gần 1/2 thời 
gian di chuyển từ TP.HCM tới Phan Thiết. Sau 6 
tháng thi công, đến hết tháng 3.2021, tuyến 
đường này đã có thể đi thông theo đường công 
vụ từ đầu đến cuối tuyến.

Song song với Cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận đang cải tạo và mở rộng hai tuyến 
đường ven biển đó là 718B đoạn Kê Gà - Phan 
Thiết đi qua xã Tiến Thành và huyện Hàm Thuận 
Nam với chiều dài 25 km và đường 719 hiện hữu 
đoạn Kê Gà - Tân Thiện. Khi hoàn thành hai dự án 
này vào năm 2023 sẽ giúp cho việc tiếp cận các 
địa danh du lịch trở nên vô cùng thuận tiện.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đang được gấp rút thi công

Cũng trong tháng 3 vừa qua, các thủ tục đầu tư sân bay Phan Thiết cùng với khâu giải phóng mặt 
bằng cũng đã được hoàn tất, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thi công tuần đầu tháng 4 này. Dự kiến sân 
bay sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2022. Tháng 1.2021, sân bay Long Thành cũng đã 
khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 và chỉ cách Bình Thuận hơn 1 giờ di chuyển. Khi hệ thống 
sân bay hoàn thiện sẽ giúp ngành du lịch của tỉnh nhanh chóng nâng cao tỷ lệ khách quốc tế cao cấp, 
đón đoàn khách charter, thúc đẩy kế hoạch đưa Bình Thuận thành điểm đến Du lịch MICE số 1 khu 
vực và thế giới.

Bên cạnh đó, cảng Vĩnh Tân - cảng biển quốc tế đầu tiên ở khu vực Nam Trung bộ với diện tích hơn 
140 ha đã đưa vào vận hành từ năm 2019, giúp cho việc kết nối với thế giới bằng đường biển vô cùng 
thuận tiện.

Bình Thuận đang “lột xác” thành thiên đường nghỉ dưỡng châu Á

Theo UBND Bình Thuận, Bình Thuận có khát vọng đến năm 2030 sẽ trở thành thiên đường nghỉ 
dưỡng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng mơ ước 
cho các mục đích du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du 
lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và đặc biệt là du lịch hội nghị (MICE).

Có thể thấy, việc nhanh chóng triển khai hoàn thiện hạ tầng sẽ giúp cho Bình Thuận có cơ hội bứt phá 
mạnh mẽ, sớm đạt được các mục tiêu về phát triển thành điểm đến mới của du lịch quốc tế trước thời 
hạn kỳ vọng.

NovaWorld Phan Thiet - siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe quy mô 1.000 ha được đầu tư hàng 
loạt tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Những tin vui về tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng đang khuyến khích hàng loạt các nhà đầu tư chiến 
lược mạnh dạn tới Bình Thuận để góp sức biến nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu của 
châu Á, có thể kể đến Novaland, Rạng Ðông, các đơn vị vận hành quốc tế Radisson, Movenpick, 
Novotel, Centara Hotels & Resort... mạnh dạn góp mặt về Bình Thuận. 



Khởi công sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có cơ hội tiếp cận lượng khách du lịch đông đảo từ khu 

vực phía Bắc.

Ðầu tháng 4.2021, sân bay Phan Thiết dự kiến chính thức khởi công và hoàn thành cuối năm 2022. Ðây 

là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nói chung, du lịch nói riêng 
của tỉnh Bình Thuận.

Sân bay Phan Thiết dự kiến đưa vào hoạt động cùng thời gian với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Với 
hai công trình này, du khách từ Hà Nội và TP.HCM chỉ mất khoảng 2 giờ để trải nghiệm cung đường ven 
biển đẹp bậc nhất Việt Nam.

Sân bay Phan Thiết được tiến hành đồng bộ với hàng loạt cơ sở hạ tầng tỉnh Bình Thuận và khu vực Nam 
Trung bộ. Có thể kể đến như sân bay Long Thành, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan 
Thiết, hệ thống cảng Thị Vải - Cái Mép, cảng quốc tế Vĩnh Tân (Bình Thuận)…

“Khác với các địa danh quen thuộc như Nha Trang, Vũng Tàu, Ðà Nẵng,... du lịch Bình Thuận vẫn tiềm 
ẩn hội để du lịch tỉnh cất cánh. Từ năm 2019 trở lại đây, một loạt các dự án BÐS du lịch đã được triển khai 
với quy mô lớn tại Bình Thuận nhằm đón đầu sự phát triển hạ tầng này”, bà Vũ Thị Như Mai, đại diện 
Nam Group, đơn vị phát triển dự án đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay quy mô 90ha 
tại địa phương này cho biết.

Mặc dù quỹ đất dần khan hiếm, giá BÐS du lịch nghỉ dưỡng ven biển Phan Thiết, Bình Thuận vẫn đang 
ở vùng trũng so với các tỉnh xung quanh, vốn đã trải qua nhiều đợt “sốt đất” để thiết lập mặt bằng hiện 
tại. Theo giới đầu tư, với tiến độ triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm như hiện tại, giá BÐS tại 
khu vực này được kỳ vọng sẽ cất cánh chỉ trong hai năm tới khi hạ tầng cơ bản hoàn thiện.

“Nếu tại địa điểm lân cận, số tiền cần có để sở hữu nhà phố biển là khoảng 10 tỉ đồng thì tại Thanh Long 
Bay, vị trí cách đó chừng 1 giờ đi xe, và cũng trên cung đường ven biển quốc gia, mức giá chỉ khoảng từ 
6,8 tỉ đồng/căn nhà phố vườn The Song”, bà Mai giải thích thêm về tính hấp dẫn của BÐS Bình Thuận.

Săn lùng ngôi nhà thứ hai khi Phan Thiết còn trong vùng trũng về giá

Phân khu thứ 3 thuộc Thanh Long Bay

Du lịch cất cánh

Bất động sản du lịch hưởng lợi

Theo Thanhnien.vn

Theo Thanhnien.vn

Bằng dự án đầy tham vọng Thanh Long Bay - một quần thể nghỉ dưỡng giải trí và thể thao biển, Nam 
Group cũng chung tay góp sức đưa Phan Thiết - Bình Thuận trở thành một điểm đến sôi động nhất 
nước.

Lợi thế trên cung đường ven biển quốc gia và sở hữu mặt tiền biển dài 1,7 km, kết nối chỉ khoảng 30 
phút với sân bay Phan Thiết và khoảng 1 giờ với sân bay Long Thành, Thanh Long Bay được khách 
hàng đánh giá cao về tiềm năng nghỉ dưỡng - đầu tư và cho thuê. Ðây cũng là một trong số ít dự án 
hiện nay khai thác tối đa các đặc trưng văn hóa bản địa, nhằm mang lại những trải nghiệm trọn vẹn, 
đặc sắc cho cư dân lẫn du khách.

Tỉnh cũng đã và đang thu hút nhiều Dự án BÐS du lịch quy mô lớn với đầy đủ các tiện ích du lịch nghỉ 
dưỡng giải trí sức khỏe đẳng cấp như NovaWorld Phan Thiet (Tiến Thành, Phan Thiết), NovaHills Mui 
Ne Resort & Villas (Mũi Né, Phan Thiết)…

Trong hội nghị Bàn tròn Liên Hợp Quốc 2045 vào giữa tháng 3, đại diện Tập đoàn Novaland đánh giá 
Bình Thuận đang có nhiều lợi thế về giao thông, kết nối với các thành phố lớn thông qua sân bay, cảng 
biển, đường cao tốc.

"Bình Thuận sẽ trở thành liên kết vùng nổi trội, mang đến tiềm năng du lịch lớn", đại diện Novaland 
khẳng định.

Bình Thuận cất cánh cùng sân bay Phan Thiết

Bà Mai cũng cho biết thêm, bên 
cạnh lợi thế về giá, các dự án tại 
Bình Thuận nói chung và Thanh 
Long Bay nói riêng cũng được 
khách hàng đánh giá cao về lợi 
thế là khu đô thị hỗn hợp nhiều 
chức năng và thiết kế kiến trúc 
độc đáo. 



Đất đai của Bill Gates đã gần bằng Hong Kong
Sau khi bỏ ra 171 triệu USD mua thêm 14.500 mẫu đất nông nghiệp, nhà sáng lập Microsoft đang trở 
thành người sở hữu diện tích đất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ.

Bài viết dựa trên quan điểm của tác giả Nick Este, trợ lý Giáo sư tại Khoa Nghiên cứu Châu Mỹ, Ðại 
học New Mexico, viết cho Guardian.

Bill Gates không phải một nông dân, cũng không bao giờ xắn tay tham gia lao động sản xuất nông 
nghiệp.

Dẫu vậy, theo Land Report, người đàn ông giàu thứ 3 thế giới đang nổi tiếng với biệt danh Farmer 
Bill. Sau khi bỏ ra 171 triệu USD mua 14.500 mẫu đất nông nghiệp khu vực phía đông Washington, 
Gates đã trở thành người sở hữu bất động sản nông nghiệp số một nước Mỹ.

Gates sở hữu diện tích đất nông nghiệp tương đương Hong Kong

Eric O’Keefe, Tổng biên tập Land Report, cho biết thông qua công ty quản lý tài sản Cascade Invest-
ment, Gates đã mua lại bất động sản nông nghiệp trong nhiều năm. Tài sản của Gates bao gồm các 
khu vực như Illinois, Iowa, Louisiana, California cùng nhiều tiểu bang khác.

Tổng cộng, ông chủ Microsoft đang nắm trong tay khoảng 242.000 mẫu đất nông nghiệp với giá trị 
ước tính lên tới 690 triệu USD. Ðể bạn dễ tưởng tượng, số bất động sản Bill Gates nắm giữ có diện tích 
gần bằng Hong Kong.

Số lượng bất động sản thuộc quyền sở hữu của Bill Gates. Ảnh: Mike Guilen.

Ðất đai là quyền lực và của cải. Thời đại của chúng ta bị chi phối bởi giới siêu giàu, khủng hoảng tài 
chính và sự đi lên của chủ nghĩa tư bản xanh. Một số ý kiến tin rằng mối quan tâm đến đất đai của 
Gates chủ yếu xuất phát từ nỗi lo biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, trong một cuộc thảo luận về cuốn sách tự viết mang tên “Cách tránh thảm họa khí 
hậu”, Bill Gates phủ nhận sự liên quan giữa tình hình biến đổi khí hậu và số đất ông đầu tư.

Không chỉ mang lại lợi nhuận, nhiều công ty coi đất nông nghiệp như một danh mục đầu tư bền 
vững, đáp ứng mục tiêu “không khí thải carbon”.

Cascade Investment, công ty đứng sau thương vụ mua 14.500 mẫu đất nông nghiệp, cho biết họ 
“ủng hộ ngành canh tác bền vững”. Cascade Investment đồng thời là cổ đông của các công ty 
cung cấp thực phẩm protein gốc thực vật như Beyond Meat, Impossible food và John Deere, nhà 
sản xuất thiết bị nông nghiệp.

Tuy vậy, đây không phải thương vụ giao dịch bất động sản lớn nhất của Gates. Năm 2007, vị tỷ 
phú Mỹ đã bỏ ra 500 triệu USD mua lại 61 bất động sản nông nghiệp từ một công ty đầu tư của 
Canada.

“Ðất nông nghiệp có khả năng chống lại sự lạm phát”, Bruce Sherrick, Giáo sư kinh tế nông nghiệp 
tại Ðại học Illinois, cho biết 60% diện tích đất canh tác khu vực trung tây nước Mỹ được các nhà 
đầu tư như Gates cho thuê.

Theo Sherrick, nếu thị trường chứng khoán đi xuống, lợi nhuận trên đất canh tác có thể tăng lên. 
Mặc dù vậy, đất nông nghiệp không dễ mua.

Nguy cơ nào khi đất canh tác rơi vào tay các ông lớn?

Theo nghiên cứu của Oxfam năm 2020, lượng carbon thải ra của 1% người giàu nhất thế giới 
nhiều gấp đôi 50% người nghèo nhất. Theo Forbes, các tỷ phú thế giới đã kiếm thêm tổng cộng 
1,9 tỷ USD vào năm 2020, trong khi đó, 22 triệu công nhân Mỹ (chủ yếu là phụ nữ) mất việc làm.

Giống như của cải, quyền sở hữu đất 
nông nghiệp tập trung chỉ tập trung 
vào tay một số ít người. Ðể tạo ra 
nhiều lợi nhuận hơn, đất nông 
nghiệp chủ yếu sử dụng cho quá 
trình độc canh kết hợp thâm canh.

Theo một báo cáo do Guardian đề 
cập, 1% trang trại trên thế giới kiểm 
soát 70% diện tích đất nông nghiệp.

Nếu đất nông nghiệp rơi vào tay 
những ông lớn như Bill Gates, hệ 
thống lương thực và mô hình sử dụng 
đất của chúng ta sẽ phụ thuộc vào 
họ.

Bill Gates đang có sự ảnh hưởng nhất định đối với hệ thống lương 
thực thế giới. Ảnh: Alamy.
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