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Thông tin và kinh nghiệm là kiến thức,
hãy chia sẻ kiến thức của bạn với chúng tôi!
1. Đánh giá Giữa kỳ của Chính phủ và các
nhà Tài trợ
Nha Trang, 10 tháng 6, 2006 – Đại diện
của Chính phủ Việt nam, 22 quốc gia tài trợ,
13 tổ chức quốc tế, 4 NGOs quốc tế, và đại
diện khu vực tư nhân đã có mặt tại Hội nghị
giữa kỳ không chính thức nhóm tư vấn các
nhà tài trợ (CG) tại Nha Trang trong hai ngày
9 và 10 tháng 6 năm 2006. Tại Hội nghị, các
đại biểu đã kiểm điểm đánh giá thực trạng
nền kinh tế Việt nam trong 5 tháng đầu năm
2006, thảo luận về việc thực hiện Kế hoạch
Phát triển Kinh tế Xã hôi (SEDP) 5 năm 20062010, chuẩn bị cho giai đoạn sau gia nhập
WTO, và thực trạng của việc thực hiện cải
cách trong các ngành then chốt. Trong một
phiên khác, các đại biểu đã thảo luận các cơ
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chế nhằm đẩy mạnh các nỗ lực chống tham
nhũng, cải cách hành chính công, phát triển
hành pháp và lập pháp. Hội nghị cũng đánh
giá hiệu quả của Hỗ trợ Phát triển Chính thức
(ODA). Hội nghị giữa kỳ trước đây được tổ
chức tại Huế năm 1998, Hải Phòng năm 1999,
Đà Lạt năm 2000, Hội An năm 2001, Thành
phố Hồ Chí Minh năm 2002, Sa Pa năm 2003,
Vinh năm 2004, và Cần Thơ năm 2005.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm mở đầu Hội
nghị họp bằng việc điểm lại những thách thức
của Việt nam. “Hội nghị diễn ra rất đúng thời
điểm. Với các nỗ lực to lớn, chúng ta đã hoàn
thành nhiệm vụ quan trọng là kết thúc các
đàm phán song phương cho việc gia nhập
WTO với tất cả các đối tác. Tại phiên họp
đang diễn ra, Quốc hội sẽ bàn luận và phê
trang 1/ 10

Bản tin tháng ISG

duyệt Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5
năm 2006-2010. Kế hoạch phản ánh sự hài
hoà giữa các yếu tố cần thiết cho phát triển
bền vững, nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội,
xoá đói giảm nghèo và thực hiện các Mục tiêu
Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, một kế hoạch chỉ
tốt khi nó đem lại các kết quả tốt. Chúng tôi
mong nhận được sự hỗ trợ tiếp tục của các
nhà tài trợ cho nỗ lực của chúng tôi nhằm
giám sát các tiến bộ của Kế hoạch này, và
tiếp tục cam kết tăng cường hiệu quả của hỗ
trợ theo như Tuyên bố Hà nội. Trước mắt,
chúng ta cần nghiêm túc thực hiện Luật
Chống tham nhũng được Quốc hội thông qua
gần đây, điều tra và xử lý các vụ tham nhũng
kịp thời và minh bạch.” Phó Thủ tướng nói.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã báo cáo cập
nhật về các phát triển kinh tế xã hội gần đây
của Việt nam, ghi nhận sức mạnh của nền
kinh tế mặc dù có những thách thức của hiểm
họa thiên nhiên, như hạn hán, bão lụt và
cúm gia cầm. Chính phủ cũng trình bày với
các nhà tài trợ tổng quan về Kế hoạch Phát
triển Kinh tế Xã hội 5 năm, khung kết quả và
các nỗ lực đang thực hiện nhằm kết nối tốt
hơn Kế hoạch với ngân sách hàng năm. Các
nhà tài trợ ca ngợi Chính phủ đã thực hiện
tham vấn tại tất cả các cấp chính quyền và
nhóm dân cư, cũng như ý định tiếp tục thực
hiện phương pháp tham vấn này trong việc
thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội
về công khai hóa quá trình chuẩn bị Kế hoạch
phát triển Kinh tế xã hội bao gồm việc tham
vấn không chỉ trong nội bộ Chính phủ và các
tổ chức quần chúng, song cũng tham vấn cả ở
cấp cơ sở và với các nhà tài trợ. Các đại biểu
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng
năng lực ở cấp tỉnh và các bộ ngành chủ quản
trong việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh
tế Xã hội. Các nhà tài trợ cũng ghi nhận việc
chuẩn bị của Bộ NN&PTNT, Giáo dục, Y tế và
Giao thông trong việc thực hiện Kế hoạch
Phát triển Kinh tế Xã hội mới, và kiến nghị
quy trình tương tự sẽ được thiện hiện tại các
Bộ/ngành khác.
Xem chi tiết tại địa chỉ:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL
/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAM
EXTN/0,,menuPK:387585~pagePK:64032538
~piPK:141113~theSitePK:387565,00.html
Nguồn: WB
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“Sáng tạo vì trẻ em và thanh thiếu niên khó
khăn” đã trao giải thưởng cho 55 sáng kiến từ
cộng đồng với tổng số tiền lên đến hơn 500
nghìn đô-la. Mỗi dự án được giải sẽ nhận
được một khoản tiền nhiều nhất là $10,000
như là nguồn vốn ban đầu để thử nghiệm các
sáng kiến của mình và nâng cao các nỗ lực
nhằm mang lại chất lượng giáo dục, cải thiện
cuộc sống của những trẻ em và thanh thiếu
niên thiệt thòi ở Việt Nam, đồng thời giúp cho
các em tham gia tích cực vào các hoạt động
cộng đồng có tác động tới cuộc sống của
mình.
Ngày sáng tạo Việt nam năm nay được tổ
chức xung quanh chủ đề “Trẻ em và thanh
niên khó khăn”, chủ đề này được chọn để
nâng cao nhận thức của người dân về những
khó khăn và rủi ro mà những trẻ em trong độ
tuổi từ 4 đến 14 và thanh niên trong độ tuổi
15 đến 24 đang gặp phải và tìm cách hỗ trợ
đối tượng này.
Chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng WB Hà
Nội hoặc mailto:isginfo@fpt.vn
Nguồn: WB
3. Hội nghị khu vực Trung Á về kiểm soát
cúm gia cầm và phòng chống lây lan cúm
gia cầm ở người
Quan chức cao cấp của các tổ chức phát triển
và chính phủ các nước Trung Á, Kazakhstan,
Afghanistan, Azerbaijan, Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa, Mông Cổ và Liên Bang Nga đã
nhóm họp lần đầu tiên tại một hội nghị cấp
khu vực rộng lớn nhằm tằng cường hợp tác
xuyên biên giới trong việc nâng cao khả năng
sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu tác động của
cúm gia cầm và ngăn chặn nguy cơ một nạn
dịch cúm gia cầm xảy ra.
Tại cuộc họp, diễn ra trong hai ngày 12 và 13
tháng 6, quan chức cấp cao của các chính phủ
đã đề ra kế hoạch hành động ưu tiên cho khu
vực với nhiều biện pháp giám sát quá trình
thực hiện. Các chuyên gia điều phối vấn đề
cúm gia cầm của Liên Hợp Quốc trình bày
những kết quả nghiên cứu từ cuộc điều tra
toàn cầu hồi tháng 5 năm 2006 về công tác
lập kế hoạch và chuẩn bị ứng phó với dịch
bệnh ở các cấp độ quốc gia, khu vực và toàn
thế giới.
Nguồn: ADB

2. Ngày sáng tạo Việt Nam trao giải
thưởng cho 55 sáng kiến cộng đồng
nhằm hỗ trợ những trẻ em và thanh thiếu
niên thiệt thòi

4. Các quan chức cấp cao thảo luận ưu
tiên phòng chống Cúm gia cầm tại Trung
Á

Hà nội, 16 tháng 6, 2006 – Hôm nay, Cuộc
thi Ngày Sáng tạo Việt Nam 2006 với chủ đề

Almaty, Kazakhstan: Hội thảo khu vực
Trung Á về kiểm soát Cúm gia cầm và sẵn
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sàng đối phó với khả năng nạn dịch cúm gia
cầm ở người do Ngân hàng phát triển châu Á
đồng tổ chức diễn ra trong hai ngày đã kết
thúc hôm 13/6 tại Almaty.
Các quan chính phủ chức cấp cao phụ trách y
tế, thú y, công tác chuẩn bị và kế hoạch dự
phòng của các nước Trung Á, Kazakhstan,
Afghanistan, Azerbaijan, Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa, Mông Cổ và Liên Bang Nga đã
nhóm họp cùng với chuyên gia của các tổ
chức phát triển để bàn về chiến lược toàn
cầu, tăng cường khả năng dự phòng ở cấp độ
quốc gia và khu vực nhằm giảm thiểu tác hại
của cúm gia cầm và nguy cơ nạn dịch xảy ra
trong khu vực.
Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định
chính sách trong khu vực tăng cường hợp tác,
rà soát lại công tác chuẩn bị của mỗi ngành
và sự phối hợp giữa đa ngành trong việc nâng
cao trình độ của các cán bộ thú y và y tế để
ứng phó với cúm gia cầm.
Các chuyên gia đã chỉ ra thực trạng lây lan
của dịch cúm gia cầm và đề ra những chiến
lược giám sát sức khỏe cộng đồng và kiểm
soát cúm gia cầm ở động vật cũng như ở
người. Hội nghị cũng trình bày những kết quả
thu được từ cuộc điều tra toàn cầu hồi tháng
5 năm 2006 về kế hoạch chuẩn bị ứng phó
với dịch bệnh tại các cấp độ quốc gia, khu vực
và thế giới.
Hiện 5 trong số 10 nước thành viên của Tổ
chức hợp tác kinh tế khu vực Trung Á
(CAREC) đã phát hiện có virus (Afghanistan,
Azerbaijan, Kazakhstan, Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa, Mông Cổ và Liên Bang Nga).
Trong cuộc họp gần đây nhất của CAREC tại
Urumqi, Trung Quốc từ ngày 10 đến ngày 11
tháng 4, các nước thành viên đã nhận thức
được sự cấp thiết của việc tăng cường hợp tác
khu vực với sự tham gia của tất cả các cơ
quan chức năng và các tổ chức quốc tế trong
việc hạn chế ảnh hưởng xã hội và kinh tế của
dịch cúm gia cầm và nguy cơ xáo trộn xã hội
khi nạn dịch xảy ra.
Hội nghị do Ngân hàng phát triển châu Á,
CAREC, Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn
bệnh dịch, Tổ chức phát triển quốc tế của Mĩ
(USAID), OIE, Ủy ban châu Âu, các cơ quan
của Liên hợp quốc (Tổ chức Nông lương thế
giới, UNDP, UNICEF, UNSIC, WHO) và Ngân
hàng thế giới.
Thông cáo báo chí đầy đủ có tại:
http://www.adb.org/media/articles/2006/100
38-avian-flu-health/press-release-en.pdf
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Nguồn: ADB
5. Các chuyên gia nông nghiệp và tài
chính của APEC nhóm họp tại Nha Trang
Khánh Hòa-7-6-2006: Các chuyên gia tài
chính của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu ÁThái Bình Dương (APEC) đã nhóm họp hai
ngày tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Với sự tham gia của gần 90 đại biểu từ 21
nền kinh tế thành viên và 3 tổ chức quốc tế,
cuộc họp nhằm kiểm điểm quá trình hợp tác
của APEC với Việt Nam, chuẩn bị cho Hội nghị
bộ trưởng tài chính (FMM) của APEC được tổ
chức tại Hà Nội vào tháng 9. Tại buổi họp, các
quan chức tài chính từ 21 nền kinh tế đã thảo
luận kế hoạch trong thời gian tới của Việt
Nam và các nước thành viên khác cũng như
các tổ chức tài chính thế giới như Quỹ tiền tệ
quốc tế, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng
phát triển Châu Á; nghe những đề xuất nhằm
nâng cao chất lượng FMM sắp tới.
Cuộc họp cũng xem xét các báo cáo về quá
trình hợp tác tài chính của APEC và đề xuất
một số cải cách nhằm đạt được những kết
quả tốt hơn nữa.
Thành viên của Nhóm làm việc về Hợp tác kỹ
thuật nông nghiệp (ATCWG) cũng nhóm họp
tại Nha Trang, tập trung thảo luận phát triển
các kế hoạch ngăn chặn cúm gia cầm và dịch
lở mồm long móng.
Tại cuộc họp, trong hai ngày 13-14 tháng 6,
các quan chức APEC cũng thảo luận các dự án
được APEC cấp kinh phí năm 2007. Cuộc họp
cũng xem xét việc bầu vị chủ tịch mới của
ATCWG nhiệm kỳ 2007-2009.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Bùi Bá Bổng cho rằng hợp tác khu
vực trong lĩnh vực nông nghiệp đã thúc đẩy
sự trao đổi các thành tựu khoa học và kỹ
thuật giữa các nền kinh tế thành viên, thúc
đẩy sự phát triển của cả khu vực.
Nguồn: Báo Vietnam News
6. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
triển khai chiến lược trung hạn mới nhằm
nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ giảm
nghèo
Manila, Philippines - Ngân hàng phát triển
Châu Á vừa đưa ra chiến lược trung hạn mới
2006-2008 nhằm nâng cao hiểu quả công tác
hỗ trợ giảm nghèo, thông tin chi tiết xin truy
cập website:
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(http://www.adb.org/Documents/Policies/MTS
/2006/Medium-Term-Strategy-II.pdf).
Chiến lược mới tập trung vào 5 ưu tiên: (i)
cải tổ đầu tư, (ii) nhấn mạnh tính toàn diện,
(iii) tăng cường hợp tác khu vực
(http://www.adb.org/Countries/cooperation.a
sp) và hội nhập, (iv) bảo vệ môi trường
(http://www.adb.org/Environment/default.as
p), và (v) cải thiện công tác quản lý điều
hành
(http://www.adb.org/Governance/default.asp
) và phòng chống tham nhũng.
Cũng theo chiến lược mới, hoạt động của ADB
sẽ có chọn lọc và tập trung hơn. Đây là chiến
lược trung hạn lần hai nằm trong chiến lược
dài hạn 2001-2015. Các chiến lược trung hạn
này có sự thay đổi các ưu tiên hoạt động cho
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng giai
đoạn.
“Chiến lược trung hạn này giúp chúng ta có
một tầm nhìn để trở thành một thể chế hoạt
động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một khu
vực đang phát triển nhanh chóng,” Chủ tịch
HĐQT ADB Haruhiko Kuroda cho hay. “Chiến
lược tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ của
chúng tôi trong công tác giảm nghèo, nâng
cao khả năng hỗ trợ những nỗ lực phát triên
của các thành viên để đạt được các mục tiêu
phát triển của thiên niên kỷ”.
Chiến lược nhấn mạnh đến tầm quan trọng
của việc cải thiện môi trường đầu tư-điều kiện
tiên quyết để đạt được mức tăng trưởng cao,
tạo công ăn việc làm và nâng cao năng suất
lao động. Đây là những điều cơ bản để nâng
cao thu nhập và giảm nghèo.
Chiến lược cũng đề cao tầm quan trọng của
phát triển cơ sở hạ tầng cho vùng nông thôn
và phát triển xã hội trong việc phát triển toàn
diện và giảm nghèo. Chiến lược cũng đặt ưu
tiên hợp tác và hội nhập khu vực là một
phương thức để giúp các nước thực hiện
những nỗ lực giảm nghèo và thu hẹp khoảng
cách phát triển giữa các nước.
Những lợi ích mà việc giảm nghèo đem lại
phải gắn liền với bảo vệ môi trường. Chiến
lược do đó cũng tăng cường hỗ trợ cho việc
bao vệ môi trường, đặc biệt là sử dụng năng
lượng một cách hiệu quả và cải thiện môi
trường ở thành thị.
Người nghèo thường là những người chịu
nhiều thiệt thòi nhất của việc quản lý điều
hành kém. Do đó chiến lược cũng ưu tiên việc
nâng cao công tác quản lý điều hành và
phòng chống tham nhũng. Ngân hàng châu Á
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đang phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng
phát triển đa phương khác để phát triển một
mạng lưới ngăn chặn tham nhũng.
Ngoài 5 ưu tiên trên, chiến lược mới cũng
thảo luận một số thay đổi trong phương thức
hoạt động. Trong tương lai, các lĩnh vực hoạt
động chính sẽ là: đường giao thông, năng
lượng, cơ sở hạ tầng thành thị và nông thôn,
giáo dục
(http://www.adb.org/Education/default.asp)
và tài chính. Vai trò của Ngân hàng châu Á
trong việc cân đối các khoản đầu tư phát triển
bổ sung qua việc cấp vốn cho các đối tác sẽ
được nhấn mạnh cùng với việc tăng cường
việc triển khai các dự án để đạt được các mục
tiêu phát triển.
Nguồn: ADB
7. Ngành nông nghiệp chuẩn bị cho WTO
Hà Nội: Ngành nông nghiệp đang từng bước
nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản
để giúp nhà nông có thể trụ vững trong thị
trường nội địa và quốc tế khi Việt Nam gia
nhập Tổ chức thương mại thế giới, Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho
biết.
Trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt
Nam, ông cho hay ngành nông nghiệp đang
triển khai những kế hoạch hành động nhằm
cải tiến mô hình sản xuất kinh tế nông nghiệp
và nông thôn để nâng cao năng suất lao
động. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bộ đã
thực hiện hàng loạt biện pháp để khuyến
khích việc áp dụng công nghệ sinh học, tạo ra
nhiều loại giống cây trồng và vật nuôi mới,
phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng nông thôn,
nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản,
tăng cường khả năng cạnh tranh của nông
lâm sản.
Bộ cũng chú trọng nâng cao chất lượng người
lao động và quản lý ở trong ngành thông qua
đề xuất với chính phủ lập quỹ cho các chương
trình giáo dục và đào tạo cho các đối tượng
được đặc biệt chú trọng.
Bàn về các kế hoạch trong tương lai, Bộ
trưởng cho rằng Bộ sẽ tăng cường quản lý
việc xúc tiến phát triển nông nghiệp, xây
dựng một cơ chế để cập nhật thông tin cho
nhà nông về giá cả các mặt hành nông sản
hiện tại, tăng cường hiệu lực quản lý, và đảm
bảo người nông dân được tiếp cận đầy đủ với
các nguyên vật liệu cho sản xuất nông
nghiệp.
Bộ trưởng cho hay ông tin tưởng chính phủ sẽ
luôn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành
trang 4 / 10

Bản tin tháng ISG

phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Việt Nam sẽ tiếp tục đề ra các luật mới nhằm
tạo một khuôn khổ pháp lý minh bạch hơn.
Nhiều nông sản của Việt Nam-như gạo, cà
phê, cao su, chè, hạt tiêu, hạt điều và quả
nhiệt đới- hoàn toàn có thể cạnh tranh được
với các mặt hàng nông sản của các nước.
Thậm chí, nhiều mặt hàng trong số này đã ở
vị trí đầu bảng trên thị trường quốc tế mấy
năm gần đây.
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phát triển, market players và các nhóm lợi ích
cũng như các ngành dịch vụ hỗ trợ từ nhiều
nơi khác nhau ở Đông Nam Á. Đại diện VECO
Việt Nam Marco van Grinsven và các cán bộ
chương trình cũng tham gia. Hội thảo là cơ
hội để thảo luận và bày tỏ những vấn đề,
những bức xúc về thị trường nông nghiệp và
giúp các tổ chức phi chính phủ và các nhóm
nông dân nâng cao vai trò trong việc giúp đỡ
tiểu nông, giúp họ có thu nhập cao hơn từ
những nông sản của mình.
Những người tham gia hội thảo đều nhìn nhận
vai cho ngày càng gia tăng của các tổ chức
phi chính phủ, các nhóm nông dân và bản
thân những người nông dân trước những đòi
hỏi mới của thị trường.

Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh trong chính
sách cho phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và
tạo một môi trường đầu tư bình đẳng nhằm
thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn trong
lĩnh vực nông nghiệp, ông Phát cho hay. Hiện
Việt Nam đã có 781 dự án có vốn đầu tư nước
ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng số
vốn đăng ký hơn 1,75 tỉ đô la Mỹ. Mặc dù
vậy, Bộ trưởng Phát cũng cảnh báo rằng
ngành nông nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với
rất nhiều khó khăn khi Việt Nam gia nhập Tổ
chức thương mại thế giới do nhiều mặt hàng
nông sản không cạnh tranh được về giá cả và
không có thương hiệu. Nhiều nông dân Việt
Nam, đặc biệt là những người ở vùng sâu
vùng xa, có thể sẽ mất việc nếu các doanh
nghiệp địa phương không thể cạnh tranh được
và buộc phải cắt giảm sản xuất, Bộ trưởng
cho hay.
Nguồn: Báo Vietnam News

Phát ngôn viên chính của FAO đã chỉ ra một
số nhân tố tác động đến sự thành bại trong
việc liên kết nhà nông với thị trường và đi sâu
phân tích từng nhân tố để giúp các tổ chức
phi chính phủ và các hội nông dân tìm ra
hướng đi trong những lĩnh vực này.
Nguồn: Báo Việt Nam News

8. Liên kết tiểu nông và thị trường

9. Quỹ xúc tiến đầu tư mới

Bali -17-06-2006: Nông dân Việt Nam gặp
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với thị
trường khiến cho nông sản mà họ sản xuất ra
không đem lại hiệu quả kinh tế như mong
muốn. Đây là nhận định của đại diện từ CRS
Việt Nam trong một hội thảo quốc tế về liên
kết tiểu nông với thị trường tổ chức tại Bali,
Indonesia tuần trước với chủ đề “Nâng cao
khả năng của các tổ chức phi chính phủ và
hội nông dân để giúp nông dân tiếp cận thị
trường.”
Cùng tham dự hội thảo là có đại diện của Viện
nghiên cứu và hợp tác, một tổ chức phi chính
phủ khác của Việt Nam. Theo đại diện của
Viện, nông dân Việt Nam rất vất vả trong việc
tiêu thụ nông sản. Viện đã cố gắng tiến hành
các cuộc điều tra và nghiên cứu tìm cách tập
hợp nông dân để tiêu thụ nông sản một cách
cùng có lợi.
Hội thảo do Tổ chức nông lương của LHQ
(FAO) và VECO Indonesia có trụ sở tại Bỉ tổ
chức với sự tham dự của khoảng 50 đại diện
của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức
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Phát ngôn viên chính Rene Salazar của
SEARICE có trụ sở tại Philippine cũng cho
rằng các tổ chức xã hội đang phải đối mặt với
những thách thức mới trong việc giúp các nhà
sản xuất lớn tiếp cận các thị trường chính
thống do phải cân đối lợi ích của thị trường
với quyền lợi của nhà nông.

Hà Nội: Quỹ xúc tiến đầu tư trị giá 30 tỉ đồng
(1,9 triệu đô la Mỹ) của Bộ kế hoạch và đầu
tư sẽ đi vào hoạt động trong tháng tới. Đây là
thông tin của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục
trưởng Cục Đầu tư nước ngoài của Bộ KHĐT.
Cũng theo ông Tuấn, Quỹ này được thành lập
để huy động vốn từ các công ty trong và
ngoài nước để quảng bá Việt Nam là một
điểm đến của các nhà đầu tư. Cho đến nay
hình ảnh Việt Nam vẫn chưa quảng bá là do
thiếu vốn. Nếu chính phủ mở các văn phòng
xúc tiến đầu tư ở nước ngoài thì chính phủ
phải cấp tiền cho các hoạt động ấy.
Ông Tuấn cho rằng trước mắt quỹ này sẽ chủ
yếu là lấy từ nguồn ngân sách nhà nước
nhưng trong tương lai quỹ sẽ do các dự án
đầu tư nước ngoài tài trợ.
Hồi đầu năm Quỹ đầu tư Việt Nam (VIF), quỹ
lớn nhất cả nước, mới đi vào hoạt động với
vốn ban đầu là 1,6 nghìn tỉ đồng và dự tính
sẽ hoạt động trong vòng 10 năm.
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Các quỹ đầu tư chuyên cho một lĩnh vực,
chẳng hạn Quỹ VinaLand và Mekong
Enterprise trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư
cho các Công ty tư nhân Việt Nam, cũng đang
có xu hướng phát triển.
Một số quỹ hiện cũng đang đẩy mạnh việc
xúc tiến đầu tư để thu hút thêm đầu tư nước
ngoài, chẳng hạn dự án liên doanh quỹ
Vietcombank và Galaxy's Việt Nam Pioneer
Partners.
Theo bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng số dự án có
vốn đầu tư nước ngoài đã tăng từ 82 dự án
cấp phép từ tháng 5 năm ngoái lên 281 dự án
tính đến tháng 1 năm nay với số vốn đăng ký
tăng từ 236 triệu đô la Mỹ lên 2 tỉ đô la Mỹ.
Nguồn: Báo Việt Nam News
10. Đoàn Công nghệ nông nghiệp Israel
ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại
học Việt Nam
Nhằm tìm kiếm khả năng hợp tác với các
trường đại học của Việt Nam trong việc đưa
các học viên Việt Nam tham gia các khóa học
lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực nông
nghiệp tại các cơ sở của tập đoàn Granot ở
Israel, Trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc
tế Israel thuộc tập đoàn Granot sẽ cử một
phái đoàn sang thăm Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6
năm 2006.
Đoàn gồm Giám đốc Yaron Tamir và Phụ
trách đào tạo Tzevi Caminker của Trung tâm.
Đoàn sẽ gặp gỡ lãnh đạo bộ Giáo dục và đào
tạo, thăm Trường đại học Nông Nghiệp I Hà
Nội và Trường đại học nông lâm thành phố Hồ
Chí Minh. Nhân dịp này, đoàn sẽ ký bản ghi
nhớ hợp tác với bốn trường đại học là: Đại
học Nông Nghiệp I Hà Nội, Đại học nông lâm
Thái Nguyên, Đại học Nông Lâm Thành Phố
Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.
Trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế Israel
thuộc tập đoàn Granot- tập đoàn hàng đầu
của Israel trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung
tâm chuyên cung cấp các khóa đào tạo cao
cấp trong các lĩnh vực nông nghiệp cho sinh
viên quốc tế. Cho đến nay Trung tâm này đã
có các chương trình hợp tác với các trường đại
học của Myanmar và Philipin.
Thông tin thêm, xin liên hệ: Vũ Tú Mạnh, phụ
trách thông tin báo chí.
Điện thoại: 04-8433140
Di động: 0912 765 871
Fax: 04-8435760
Mailto:vutumanh@gmail.com
Đại sứ quán Israel – Hà Nội
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Nguồn: Đại sứ quán Israel-Hà Nội
11. Việt nam huớng ứng kỷ niệm năm
quốc tế chống sa mạc hoá 2006
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2006 - Nhân
dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ước
Chống sa mạc hóa (UNCCD), Liên Hợp Quốc
phát động lấy năm 2006 là Năm quốc tế
chống sa mạc hóa-hoang mạc hóa, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Chương
trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ
chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ
chức Hội nghị quốc gia chống sa mạc hóa tại
trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn tại Hà Nội vào đúng Ngày quốc tế chống
sa mạc hóa, 17 tháng 6.
“Vẻ đẹp của sa mạc - thách thức của hoang
mạc hóa” là thông điệp của năm nay. Thông
điệp này muốn cảnh tỉnh toàn nhân loại rằng
sa mạc tuy có đẹp thật với những đồi cát
trùng điệp và mặt trời rực lửa, nhưng hoang
mạc hóa thì lại là một thách thức vô cùng to
lớn đối với nhân loại.
Theo ước tính, có tới 9,34 triệu hecta đất đai
ở Việt Nam bị thoái hoá, rộng hơn 5 lần Nghệ
An - tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Một
phần trong đó là những khu vực hoang mạc
hóa rộng lớn. Trong 10 năm gần đây, hạn hán
đã hoành hành gây hậu quả nặng nề đối với
sản xuất nông lâm nghiệp của nhiều địa
phương, đặc biệt là miền Trung và Tây
nguyên. Theo thống kê trên bản đồ của FAO
và UNESCO, Việt Nam có khoảng 462.000 ha
cát ven biển, 87.800 ha trong số này là các
đụn cát, đồi cát lớn di động.
“Sa mạc hoá là một vấn đề về kinh tế, xã hội
và môi trường mang tính toàn cầu. Chống sa
mạc hoá phải được coi là nhiệm vụ chung của
toàn nhân loại, là nỗ lực hợp tác quốc tế lâu
dài. Nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về
nguy cơ của sa mạc hoá, từ đó cùng có những
hành động cụ thể để ngăn chặn nguy cơ này
là điều mỗi quốc gia phải làm ngay, trước khi
quá muộn”, Ông Bernard O’Callaghan, Quyền
trưởng đại diên Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên
Quốc tế phát biểu.
Để triển khai thành công Công Ước Chống Sa
Mạc Hóa, Việt Nam đã xây dựng Chương trình
Hành động Quốc gia (NAP) chống sa mạc hóa
giai đoạn 2002-2010. NAP gắn liền với
Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam về định
hướng phát triển bền vững, Chiến lược quốc
gia về bảo vệ môi trường, Chiến lược lâm
nghiệp quốc gia, Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng toàn diện và giảm nghèo. Mục tiêu chủ
yếu của NAP là: (i) nâng cao hiệu quả quản lý
tài nguyên rừng; (ii) tăng cường quản lý sử
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dụng đất đai; (iii) đẩy mạnh quản lý nguồn
nước, hạn chế ảnh hưởng của hạn hán; (iv)
đáp ứng các nhu cầu cấp bách của nhân dân
địa bàn bị ảnh hưởng. NAP cũng xác định 4
địa bàn ưu tiên chống sa mạc hóa, đó là
Duyên hải miền Trung, Tây Bắc, Tứ giác Long
Xuyên và Tây Nguyên.
Hiên nay đang có trên 50 chương trình/dự án
được thực hiện ở cấp thực địa. Sắp tới Việt
Nam sẽ xây dựng Chương trình đối tác quản
lý đất lâm nghiệp bền vững, do Ngân hàng
Thế giới, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và
Quỹ Uỷ thác ngành lâm nghiệp (TFF) tài trợ.
Kể từ tháng 3 năm 2003, GEF đã chính thức
quyết định vấn đề chống thoái hoá đất là một
trong 6 lĩnh vực ưu tiên của quỹ và trở thành
cơ chế tài chính chủ yếu của UNCCD. Một số
tổ chức đa phương và song phương khác như
UNDP, UNEP, GTZ, KOICA cũng đang phối hợp
với Việt Nam xây dựng tiếp các dự án chống
sa mạc hóa.
Ông Subinay Nandy, Quyền Trưởng Đại diện
của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
cho biết UNDP cam kết sẽ tiếp tục và củng cố
các nỗ lực hỗ trợ chống hoang mạc hóa và rủi
ro do hạn hán gây ra, đồng thời sẽ tham gia
tích cực vào triển khai UNCCD và NAP tại Việt
Nam.
Dự kiến đợt kỷ niệm này sẽ bắt đầu từ ngày
17/6/2006 đến 17/6/2007.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên
hệ: Bà Phạm Minh Thoa, Văn phòng Đầu mối
UNCCD,
Cục Phát triển Lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
ĐT: 7332263, mailto:mthoa-dfd@netnam.vn
Nguồn: UNDP
12. Sa mạc hoá và các vùng đất khô cằn
là chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới
năm nay
QUẢNG TRỊ, ngày 2 tháng 6 năm 2006 -Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nói:
“Đất khô cằn có ở tất cả các khu vực trên thế
giới, chiếm hơn 40% diện tích bề mặt trái đất
và là nơi sinh sống của gần hai tỷ người - một
phần ba dân số thế giới. Đối với hầu hết
người dân sống ở các vùng đất khô cằn, cuộc
sống rất vất vả và tương lai thường rất bấp
bênh. Điều quan trọng là chúng ta không bỏ
rơi họ hay môi trường sống mỏng manh của
họ”.
“Đừng bỏ rơi đất khô cằn” là khẩu hiệu của
Ngày Môi trường Thế giới năm nay. Hôm nay,
Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Ủy ban
Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức lễ
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kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề
“sa mạc và sa mạc hoá”.
Ông Kooes Neefjes, Trưởng Phòng Môi trường
của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
(UNDP), cho biết: “Theo ước tính, có tới 9,34
triệu hecta đất đai ở Việt Nam bị thoái hoá,
rộng hơn 5 lần Nghệ An - tỉnh có diện tích lớn
nhất Việt Nam. Ở các tỉnh Ninh Thuận và Bình
Thuận, hơn một phần ba diện tích đất đai sẽ
bị sa mạc hoá nếu không tiến hành các giải
pháp sau đây: sống chung với hạn hán; áp
dụng phương pháp quản lý tổng hợp lưu vực
sông và bảo tồn tài nguyên nước; chuyển
sang các hệ sinh thái nông nghiệp mang tính
lồng ghép; và cải thiện việc cấp nước, đặc
biệt cho người nghèo nông thôn”.
Quảng Trị được chọn là nơi tổ chức lễ kỷ niệm
Ngày Môi trường Thế giới năm nay để thu hút
sự quan tâm của các cơ quan Chính phủ và
toàn thể nhân dân Việt Nam tới vùng duyên
hải miền Trung, vì người dân nơi đây đang
phải vật lộn với các vấn đề như hạn hán, sự di
chuyển của các đụn cát, thoái hoá đất và
nghèo đói.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái
Trực nói: “Việc quản lý đất đai bất hợp lý và
không phù hợp đã dẫn đến tình trạng thoái
hoá và sa mạc hoá ở nhiều vùng của Việt
Nam. Hậu quả là khoảng 50% trong tổng diện
tích 33 triệu hecta đất tự nhiên của Việt Nam
đã nảy sinh vấn đề. Chúng ta cần đề ra các
biện pháp cụ thể để đảm bảo quản lý đất bền
vững, trước hết bằng việc triển khai và thực
thi đầy đủ Luật Đất đai. Tôi đề nghị tất cả các
cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh
nghiệp và mọi cá nhân có các hoạt động thiết
thực nhằm chấm dứt tình trạng thoái hoá đất
và sa mạc hoá”.
Hàng năm, các quốc gia thành viên của Liên
Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Môi trường
Thế giới vào mồng 5 tháng 6 nhằm khẳng
định lại cam kết của thế giới đối với việc thực
hiện mục tiêu phát triển công bằng và bền
vững về môi trường. Đây là cơ hội cho mỗi
người trong chúng ta tiến hành những hoạt
động nhằm giải quyết các vấn đề và thách
thức về môi trường trong bối cảnh và điều
kiện cụ thể của mình.
Năm nay, An-giơ, Thủ đô của An-giê-ri được
chọn là nơi đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm của
thế giới. Đây là sự lựa chọn đúng đắn để nêu
bật mọi khía cạnh của vấn đề môi trường
phức tạp này, vì các đặc điểm địa lý, lịch sử
và văn hoá của An-giê-ri gắn liền với vùng
đất Sahara, sa mạc lớn nhất và nổi tiếng nhất
trên thế giới.
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Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ông Đào Xuân Lai, Cán bộ Chương trình
UNDP
ĐT: 942 1495 (máy lẻ: 178),
mailto:dao.xuan.lai@undp.org
Ông Đặng Hữu Cự, Chuyên viên Quan hệ đối
ngoại
ĐT: 942 1495 (máy lẻ: 179),
mailto:dang.huu.cu@undp.org
Nếu Quí vị muốn biết thêm thông tin về Ngày
Môi trường Thế giới, xin vui lòng truy cập vào
địa chỉ:
http://www.unep.org/wed/2006/english/inde
x.asp
Source: UNDP
13. Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản
tín dụng 100 triệu đô-la cho Việt Nam để
hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo
WASHINGTON DC, 23/6/2006 – Ban Giám
đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản
tín dụng ưu đãi 100 triệu đô-la cho Việt Nam
để hỗ trợ cố gắng giảm nghèo của Việt Nam.
Khoản tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo thứ năm
(gọi tắt là PRSC 5) này sẽ hỗ trợ trực tiếp
vào ngân sách của Chính phủ trên cơ sở công
nhận những tiến triển đạt được trong cái cách
chính sách trong năm vừa qua, trong các lĩnh
vực chính như sau:
Chuyển đổi sang một nền kinh tế thị
trường. Chương trình PRSC 5 tán thành các
biện pháp thúc đẩy cạnh tranh trong và ngoài
nước và cải thiện hiệu quả và phân bổ nguồn
lực trong nền kinh tế. Các hành động chính
sách trong chương trình đã giúp cải thiện
khuôn khổ pháp lý cho phát triển khu vực tư
nhân, tăng cường minh bạch và trách nhiệm
giải trình tài chính trong hoạt động của các
công ty nhà nước và trong ngành ngân hàng.
Khoản tín dụng này hỗ trợ cho việc bắt đầu
những thay đổi cơ bản trong ngành tài chính,
được thiết kế nhằm chuyển ngân hàng nhà
nước Việt Nam thành một ngân hàng trung
ương hiện đại, đẩy mạnh định hướng thương
mại của các ngân hàng thương mại nhà nước,
và phát triển các thị trường vốn.
Phát triển đồng đều và bền vững. Khoản
tín dụng mới PRSC5 cũng tán thành các biện
pháp thúc đẩy phát triển nhân lực qua việc
tăng cường chất lượng giáo dục (đặc biệt là ở
những khu vực nghèo), thúc đẩy giáo dục hoà
nhập cho trẻ em khuyết tật, tăng cường khả
năng tiếp cập các dịch vụ y tế của người
nghèo, và giúp đảm bảo quyền sở hữu tài sản
qua việc thực hiện Luật Đất đai mới. Khoản
tín dụng này cũng cũng ủng hộ việc khuyến
khích những biện pháp chính sách quan trọng
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nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên một
cách bền vững hơn, trong đó bao gồm việc
thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
Xây dựng quản trị nhà nước hiện đại.
Khoản tín dụng được đề xuất hỗ trợ những
hành động thực hiện chương trình cải cách
quản lý tài chính công của chính phủ. Phân bổ
nguồn lực công hiệu quả hơn đang đạt được
thông qua việc lồng ghép tốt hơn giữa kế
hoạch và ngân sách, và thông qua các Khuôn
khổ Chi tiêu Trung Hạn. Những tiêu chí phân
bổ ngân sách mới đã tăng cường sự gắn kết
giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát
triển, và sẽ đưa nhiều nguồn tài chính hơn về
các tỉnh nghèo. Quá trình hoạch định kế
hoạch đã được tăng cường đáng kể thông qua
sự tham vấn rộng rãi với các bên liên quan và
sự tập trung cao hơn đến kết quả phát triển.
Luật Chống Tham nhũng mới hướng đến tăng
cường trách nhiệm giải trình trong quản lý
hành chính và tài chính công. Khoản tín
dụng này cũng ủng hộ những chương trình
đầy tham vọng về chiến lược phát triển các
hệ thống tư pháp và pháp lý.
Nhiều nhà tài trợ song phương và đa phương
mong muốn hỗ trợ cho chương trình PRSC ở
Việt nam. Mười chín nhà tài trợ đã tham gia
chuẩn bị khoản tín dụng này và tích cực tham
gia vào các lĩnh vực chính sách là thế mạnh
của họ. Tuy còn phải chờ xác nhận, các nhà
tài trợ sau đây dự định đóng góp nguồn lực
cho Chương trình PRSC 5 thông qua hình thức
viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay song
hành: Ngân hàng Phát triển Châu Á, Úc, Cana-da, Đan Mạch, Uỷ ban Châu Âu, Đức, Ailen, Nhật, Hà Lan, Tây Ban Nha, và Vương
quốc Anh. Tuy Thụy Sỹ không tham gia đồng
tài trợ những đã cung cấp một khoản hỗ trợ
tài chính phục vụ cho việc điều phối chương
trình
Nguồn: WB
14. Hội nghị uy tín thương mại và chất
lượng nông sản
Cục Chế biến NLS & nghề muối-Bộ NN và
PTNT: Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2006,
Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối
cũng đã tổ chức 03 hội nghị hướng dẫn các
nội dung liên quan đến việc đăng ký, tuyển
chọn và quảng bá sản phẩm, hàng hoá nông,
lâm sản Việt Nam đạt chất lượng cao và có uy
tín thương mại năm 2006 tại 3 miền (Tại Hà
nội ngày 30/5; tại Bình Định ngày 2/6 và tại
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/6).
Trong các hội nghị này, đại diện Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, một
số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng
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nông, lâm sản đã được hướng dẫn cụ thể về
quy chế đăng ký tuyển chọn, cách tiến hành
xét tuyển để cấp chứng nhận cho các loại
hàng hoá nông, lâm sản Việt Nam có chất
lượng cao và uy tín thương mại. Theo kế
hoạch, cho đến hết tháng 6/2006, Sở Nông
nghiệp và PTNT các tỉnh sẽ thành lập xong
Hội đồng xét tuyển chứng nhận hàng nông
lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín
thương mại cấp cơ sở, sẵn sàng tiếp nhận hồ
sơ đăng ký của các cơ sở sản xuất kinh doanh
tại địa phương. Từ 5/9/2006 Hội đồng cấp Bộ
sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và hoàn thành
việc xét tuyển cũng như cấp chứng nhận cho
các mặt hàng nông lâm sản Việt Nam đạt
được các tiêu chí hàng nông lâm sản Việt
Nam chất lượng cao và uy tín thương mại đã
đề ra vào 25/10/2006.
Nguồn: Cục Chế biến NLS và nghề muối-Bộ
NN và PTNT
15. Tiểu vùng Mekong cùng duy trì dòng
chảy, chống lũ lụt
TP HCM, 22/6/2006: Bộ trưởng nông
nghiệp, tài nguyên các nước thành viên Hội
đồng Uỷ hội Mekong đã ký thỏa thuận duy trì
dòng chảy trong lưu vực sông Mekong, nhằm
đối phó với hạn hán, lũ lụt.
Theo đó, các nước Thái Lan, Lào, Campuchia
và Việt Nam sẽ tham gia hợp tác trong việc
duy trì dòng chảy của sông Mekong ở mức tối
thiểu chấp nhận được trong mùa khô, duy trì
dòng chảy tự nhiên thường xuyên vào Biển
Hồ (Campuchia). Cũng theo thỏa thuận, các
nước lưu vực Mekong không được xả lũ ở hồ
chứa gây lũ cao nhân tạo ở hạ lưu trong mùa
lũ.
Tất cả các quy định trong thỏa thuận này đều
thuộc khuôn khổ các điều lệ của Hiệp định
Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông
Mekong 1995.
Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam Cao Đức
Phát cho rằng, việc duy trì dòng chảy ổn định
trong lưu vực sẽ làm hạn chế lũ trên sông
Mekong. "Dòng chảy được điều hòa quanh
năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời
sống kinh tế, xã hội vùng hạ lưu nhất là đồng
bằng sông Cửu Long của Việt Nam" - ông
Phát nói.
Còn Chủ tịch Hội đồng Ủy hội Mekong, ông
Yongyut Tiyapairat cho rằng, tất cả các quốc
gia đều cần sẵn sàng đối phó với việc cạn kiệt
tài nguyên nước. "Nếu chúng ta sử dụng tài
nguyên nước một cách hiệu quả đồng thời
ngăn ngừa được những tác động bất lợi và
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duy trì cân bằng sinh thái thì sông Mekong sẽ
là nguồn lợi lớn đối với các nước thành viên
trong tiểu vùng" - ông Yongyut nhấn mạnh.
Nguồn: VN Express
16. Danh mục các văn bản pháp quy liên
quan đến ngành NN và PTNT (ban hành
trong tháng 6 năm 2006)
THỦ TƯỚNG
1. Quyết định số 813/QĐ-TTg ngày 07 tháng
6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền
khả thi dự án phát triển lâm nghiệp để cải
thiện đời sống vùng Tây nguyên
2. Quyết định số 136/2006/QĐ-TTg ngày 08
tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi
mới nông trường quốc doanh thuộc Uỷ
ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3. Quyết định số 138/2006/QĐ-TTg ngày 16
tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi
mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
4. Quyết định số 142/2006/QĐ-TTg ngày 19
tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi
mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20
tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2000 vào hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
6. Thông tư số 42/2006/TT-BNN ngày 01
tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thực hiện
một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây
dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo
quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở
chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp
7. Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày 01
tháng 6 năm 2006 ban hành Quy định về
trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí
hiếm
8. Quyết định số 45/2006/QĐ-BNN ngày 06
tháng 6 năm 2006 về việc Công bố Danh
mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học,
vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
được phép lưu hành tại Việt Nam năm
2006.
9. Quyết định số ngày 46/2006/QĐBNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 về việc
Công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y
được lưu hành tại Việt Nam năm 2006
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10. Quyết định số 47/2006/QĐ-BNN ngày 06
tháng 6 năm 2006 về việc ban hành Quy
chế về quản lý gấu nuôi
11. Quyết định số 48/2006/QĐ-BNN ngày 09
tháng 6 năm 2006 về trang phục, phù
hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch
động vật
12. Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13
tháng 6 năm 2006 Ban hành Quy định về
việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong
nước, xuất khẩu và nhập khẩu
13. Quyết định số 50/2006/QĐ-BNN ngày 14
tháng 6 năm 2006 Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn

Số 36 - Tháng 7/2006

Số 36 - Tháng 7/2006

ngành nông nghiệp và phát triển nông
thôn trực thuộc Cục Chế biến nông lâm
sản và nghề muối
14. Quyết định số 51/2006/QĐ-BNN ngày 16
tháng 6 năm 2006 về việc Quy định về
điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân
phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long
móng.
15. Quyết định số 52/2006/QĐ-BNN ngày 23
tháng 6 năm 2006 ban hành quy định
chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu
chuẩn.
Nguồn: Vụ Pháp chế-Bộ NN và PTNT
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